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Museus reabrem em Sintra

A Parques Tejo, empresa municipal de
Oeiras que visa satisfazer as necessidades
de todos os utentes em termos de
estacionamento, anuncia que em junho
próximo entrará em funcionamento o
alargamento das Zonas de Estacionamento
de Duração Limitada em Carnaxide e
Linda-a-Velha.
Carnaxide
● Estrada da Outurela (troço entre a Av. do Forte e a Av. Tomás Ribeiro)
● Largo Almirante Gago Coutinho
● Rua Antero de Quental
● Rua Almeida Garrett
● Rua Impasse Rua Almeida Garrett
● Rua Eça de Queiroz
● Rua Tenente General Zeferino Sequeira (troço entre a Rua Almeida Garrett e
a Av. de Portugal)
● Praceta Manuel Maria Barbosa du Bocage
● Quinta da Nora (bolsa adjacente aos Bombeiros Voluntários)
Linda-a-Velha
● Rua Alexandre Herculano
● Rua Jacinto Soares de Albergaria
● Rua João Apolinário
● Rua Central Park.
Estes alargamentos irão promover um maior ordenamento do estacionamento, em particular, e
do trânsito automóvel, no geral. Nunca descurando as necessidades, o conforto e o bem-estar de
quem reside ou trabalha nas Zonas de Carnaxide e de Linda-a-Velha, a Parques Tejo disponibiliza
dísticos de residente e de empresa-trabalhador para esse efeito.
Para esse efeito, os utentes de cada zona podem desde já requerer os respectivos Dísticos
através dos endereços de email disticos@parquestejo.pt ou geral@parquestejo.pt. ou contactar
telefonicamente a Parques Tejo para solicitar o agendamento de atendimento presencial para os
nºs 214123910/ 910118484 / 911 110 311.

cia num momento fundamental para a reativação
do turismo em Sintra, tendo em conta que, em 2020,
a pandemia Covid-19
provocou uma quebra de
78,1% nas dormidas de
não residentes em estabelecimentos de alojamento
turístico da vila.
OS NOVOS ESPAÇOS
Na “News TV”, área onde
se pode gravar uma reportagem de televisão, há
4 novos temas disponíveis: “O Mistério da Estrada de Sintra”, “Espiões II
Guerra em Sintra”, “Eleição Património Mundial”
e “A Queijada Vencedora”. As reportagens feitas
pelos visitantes ficam disponíveis no canal de YouTube do NewsMuseum.
Em “Retratos”, numa exposição fotográfica criada em parceria com a
agência Lusa, Sintra é revelada através da lente de jornalistas, nas suas
múltiplas facetas ricas em paisagem,
monumentalidade e histórias.
No elevador, e a acompanhar-nos
na subida até ao terceiro piso que
durante 37 segundos, é reproduzido um soundbite, um som que fez
história, mostrando que o mundo se
pode transformar em menos de um
minuto.
Aproveitando a centralidade deste
equipamento na vila, o NewsMuseum
passa também a desenvolver um papel na Informação Turística de Sintra,
ao criar um Posto de Informação/Loja
que disponibiliza a oferta dos vários
operadores turísticos e vende artigos
alusivos à região.
O NewsMuseum é a primeira Media
Age Experience da Europa, uma viagem pela história recente do mundo

Texto: Paulo Rodrigues

O NewsMuseum e o Centro Interativo
Mitos e Lendas de Sintra reabriram no
dia 18 de maio, Dia Internacional dos
Museus, nesta sessão de reabertura que
contou com a presença de Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de
Sintra, José Luís Arnaut, presidente-adjunto da Associação Turismo de Lisboa,
Vítor Costa, presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa,

e de Luís Paixão Martins, presidente da
Associação Acta Diurna.
O espaço renovado, tem novos conteúdos e experiências que melhoram a
relação com os visitantes e reativam o
turismo na vila mais romântica de Portugal.
Com um design renovado, o NewsMuseum acolhe agora conteúdos dedicados às histórias locais e aos equipamentos e pontos de interesse turísticos
de Sintra e dá destaque a dois temas da
atualidade: Covid-19 e crise climática.
São ainda reforçadas as ofertas do Serviço Educativo e Institucional, no âmbito de uma nova parceria com a Associação Turismo de Lisboa, em articulação
com o Mitos e Lendas de Sintra, onde
se contam histórias e segredos em torno
do misticismo da vila.
Esta iniciativa ganha especial relevân-

através da narrativa dos Media. A sua
missão é promover a literacia mediática
e o conhecimento sobre Comunicação,
Informação e Jornalismo. É um museu
interativo com mais de 300 artigos de
consulta, 16 horas de multimédia em
25 módulos temáticos, numa viagem
através da cobertura mediática de episódios da história recente de Portugal e
do Mundo.
CENTRO INTERATIVO MITOS
E LENDAS
DE SINTRA
Num percurso que, em 17
espaços, cruza a realidade e a ficção a várias dimensões, o Centro Interpretativo Mitos e Lendas
de Sintra convida a uma
viagem pelo misticismo,
segredos e romantismo
da vila, através da História, Música e Literatura,
com recurso a cenografia,
técnicas multimédia e experiências sensoriais.
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Projeto do Museu do Tejo avança em Oeiras
Na inauguração da exposição no
Centro Cultural Palácio do Egipto,
“Fortificações de Oeiras - Património
do Tejo e do Mundo”, no dia 11 de
maio, foram apresentadas as linhas de
força do projeto de criação do Museu
do Tejo.
Esta iniciativa do Município de Oeiras
insere-se na candidatura a Capital
Europeia da Cultura – Oeiras27, constitui-se como um dos pilares do eixo estratégico Oeiras Capital do Património
Marítimo, ficando, o núcleo central do
Museu, sediado na Bateria do Areeiro.
Neste museu vivo, projetado ao longo
dos séculos por arquitetos e engenheiros nacionais e estrangeiros, destaca-se
a fortaleza de S. Julião da Barra, a maior

fortificação marítima portuguesa, o forte do Bugio, ícone do Tejo e obra singular da engenharia militar, os pequenos
fortes seiscentistas e setecentistas que
pontuam a linha de costa e a cintura
fortificada de baterias.
Após a visita à exposição e no período de intervenções, o presidente da
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, dirigindo-se aos presentes nesta inauguração, começou por referir o trabalho
que o Município tem feito na recuperação do património, sendo o património
marítimo um potencial que só agora
começa a ser explorado. No âmbito da
candidatura a Oeiras27, referiu a estratégia que foi definida para o património marítimo, da qual faz parte a cria-

Isaltino Morais
apresenta
recandidatura
No espaço relvado da ex-Estação
Agronómica, Isaltino Morais apresentou, no dia 30 de abril, a sua recandidatura à presidência da Câmara de
Oeiras, nas próximas eleições, como
candidato independente de qualquer
partido.
Começou por dizer que gosta muito de
ser presidente da Câmara de Oeiras e
tem muito prazer em trabalhar em prol
dos munícipes deste concelho, para
que os oeirenses tenham qualidade de
vida, sejam felizes e se construa neste
território a comunidade mais coesa de
Portugal.
Disse também, que ser presidente da
Câmara é um desafio que assume diariamente sempre, “com rigor empenho
e capacidade criativa, para cumprir o
presente, honrar o passado, o legado
que nos deixaram, e traçar as linhas
mestras de Oeiras, com futuro e sempre
na linha da frente”.
Referiu-se a este mandato como
tendo recuperado o caminho do
Desenvolvimento, de Coesão Social,
de Educação e de captação de empresas, sendo a Rede Viária e a Mobilidade

ção do Museu do Tejo, cujo investimento aponta para cinco milhões de euros e
que deverá estar pronto em 2025.
Gorge Barreto Xavier, comissário do
Oeiras 27, disse ser este um momento
muito especial que tem a ver com o património marítimo, que é a maior concentração de defesas marítimas a nível
mundial e por isso querem valorizar
este património e dar-lhe a visibilidade
que ele merece.
Joaquim Boiça, um dos responsáveis
por esta exposição, agradeceu ao presidente da Câmara o convite que lhe
fez para realizar esta exposição e agradeceu também o trabalho de Fátima
Barros, de Sara, pela edição dos vídeos
e de Inês, pelo designe gráfico.

Rui Godinho, chefe de Divisão do
Património Histórico, na sua intervenção agradeceu as presenças, disse que
este é um momento entusiasmante
para se trabalhar a área do Património
Cultural em Oeiras e que vão aparecer
no futuro muitas e boas novidades.
Esta exposição, iniciativa da Câmara
Municipal de Oeiras, foi realizada em
parceria com a Espaço e Memória,
Associação Cultural de Oeiras, com
conceção e direção de Fátima Rombouts
de Barros e Joaquim Boiça, vai estar patente ao público até 21 de agosto, no
Palácio do Egipto, no centro da Vila de
Oeiras, de terça a sábado, das 11h00 às
17h00, encerra aos domingos, segundas
e feriados.

Bienal Internacional da Poesia

uma das grandes apostas.
Considera que é uma obrigação cumprir os desafios que traçaram para os
próximos oito anos e que integram
um programa para 12 anos, cujo objetivo é levar este concelho “aos patamares mais altos da Coesão Social, da
Inovação, da Educação, da Cultura e da
Qualidade de Vida”, um desafio que
considera “ambicioso”, mas “já sufragado pelos oeirenses” que o elegeram
para o atual mandato.
Questionado sobre o possível apoio do
PSD à sua candidatura disse qualquer
apoio é bem-vindo mas que “esta candidatura foi e será sempre independente”.
O Palácio do Marquês de Pombal em
Oeiras foi palco, dia 14 de maio, da
apresentação dos projetos, do Eixo 2,
da candidatura de Oeiras a Capital
Europeia da Cultura, em 2027, que contou com a presença do presidente da
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, do
comissário da Oeiras 27, Jorge Barreto
Xavier e de vários intervenientes nestes
projetos.
São alguns destes projetos, a Mostra
de Artes da Palavra, um festival pluridisciplinar e transversal que explora
a Palavra e a sua relação com outras

disciplinas, com cerca de 27 iniciativas
por todo o concelho, entre nove e 13 de
junho.
A 1ª edição da Bienal Internacional de
Poesia de Oeiras, que, em 2021, terá
como tema “Poder e Democracia”, no
passado, no presente e no futuro, em
todas as suas declinações e leituras. A
Poesia.fm, uma rádio online exclusivamente dedicada à poesia, ou o “Culto”
um projeto audiovisual que cruza poetas e poemas, com leitores, bailarinos e
músicos, tendo como palco o Templo
da Poesia e o Parque dos Poetas.
Nesta sessão foram apresentados os
vencedores do Prémio de Poesia de
Oeiras, escolhidos entre mais de 700
obras a concurso, distribuídos por duas
modalidades, a de Consagração e a de
Revelação. A obra “Retratos com Erro”
de Eucanaã Ferraz, um poeta brasileiro,
venceu o prémio Consagração, no valor
de 20 mil euros. A obra “A Fagulha”,
de Pedro Teias, pseudónimo de autor
português, Pedro Nuno Patada, venceu
o prémio Revelação, no valor de cinco
mil euros.
O presidente da Câmara depois da
apresentação destas diversas iniciativas, disse que considera que esta
candidatura está a ser bem preparada
e os objetivos serão sempre bons, seja
Oeiras ou não, Capital da Cultura.
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Aconteceu em Queluz

A autoridade de um agente da PSP

através de tapetes rolantes, o desperdício das obras para um camião.
Toda esta situação decorria em pleno
horário de funcionamento dos restaurantes, agora reabertos ao público na
sequência do aligeiramento do confinamento após meses de encerramento,
com o comércio também de portas abertas e com as pessoas nas paragens dos
autocarros a aguardarem por transporte público. E muita poeira de pó preto,
no ar, entrando pelos restaurantes.
Alertado por muitos munícipes para o
transtorno que estas obras representam
para a população, e estranhando que
sejam realizadas após meses de confinamento, numa fase de muito maior
movimentação, mas numa data mais
próxima das eleições que se avizinham,
o jornalista deslocou-se ao local no desempenho da sua missão de informar.
Estava a tirar fotografias para registar

CL-Maio-2021

O trânsito em Queluz está um caos.
Têm ocorrido inúmeros cortes na circulação automóvel devido a obras que estão a decorrer no pavimento. Estes trabalhos foram iniciados há mais de duas
semanas e têm resultado num autêntico
inferno de transtornos para os residentes e para quem necessita de circular na
zona abrangida pelas intervenções. O
ambiente é caótico e a poluição sonora
e ambiental evidentes, devido ao levantamento do tapete de alcatrão.
No passado dia 21 de Abril, uma quarta-feira, na Av Elias Garcia, junto ao
cruzamento dos Quatro Caminhos, no
centro da cidade, por volta das 12h00,
o barulho produzido pelas máquinas
era ensurdecedor, mais uma vez, com
imenso pó no ar, que tornava o ambiente insuportável. Os trabalhos de levantar e retirar o alcatrão do local prosseguiam, com as máquinas a carregarem,

a situação verificada, e não mais do que
isso, quando o inesperado aconteceu.
O jornalista viu um trabalhador que
operava uma máquina chamar um
agente da PSP presente no local para
apresentar queixa de estar a ser fotografado. Deve ser assinalado que o trabalhador não estava a ser fotografado
por qualquer objectivo diferente do que
fosse registar a imagem da situação verificada. A máquina estava a operar no
local e fazia parte do enquadramento.
Só isso.
Na sequência de esta ‘queixa’, o agente
da PSP presente no local dirigiu-se ao
jornalista que, mesmo tendo visto o desenvolvimento da ‘queixa’, prontamente apresentou a carteira profissional e
explicou que estava no desempenho da
sua profissão e, no âmbito desta, a registar algumas imagens das obras realizadas no local, para uma reportagem
que estava a preparar para publicação
no jornal ‘O Correio da Linha’.
O agente da PSP presente no local exigiu ainda assim visualizar as imagens
captadas pelo jornalista, que prontamente acedeu a esta exigência, até porque nada tinha a esconder sobre a sua
actividade, e/ou propósitos da mesma.
Durante a visualização
das imagens, o agente
da autoridade verificou
que numa das imagens
havia sido captado à
distância, e sem possibilidade de identificação, um outro agente
que acompanhava as
obras.
Decidiu o agente da
PSP que esta imagem
teria de ser apagada
dos registos captados,
exigência que foi pron-

tamente concretizada. Nunca foi propósito do jornalista prejudicar ou denegrir, em qualquer vertente, a presença
no local dos agentes da autoridade e/
ou dos trabalhadores que desempenhavam as suas funções nas obras. Várias
questões se colocam, entretanto. Os
jornalistas, no desempenho das suas
funções, não podem captar imagens de
obras realizadas na via pública? Terão
de pedir aos agentes da autoridade e
aos trabalhadores que operam com as
máquinas para saírem do enquadramento, mesmo que não seja possível
a sua identificação? Ou esperar que as
obras parem para não serem fotografados em acção? As obras teriam mesmo
de ser realizadas num período mais
próximo das eleições, depois de meses
de confinamento?
Será qua a missão dos agentes da PSP
é ouvir queixas infundadas e perder
tempo a visualizar imagens (por acaso
eram só seis fotografias), mais do que
estarem concentrados nos problemas
do trânsito e auxiliar os automobilistas,
para ajudar a minimizar os problemas
que as obras acarretam?
Texto e Fotos: Paulo Pimenta
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Primeira fase do Eixo Verde e Azul
inaugurada em Oeiras
Senhora da Rocha e aquela rua, com
285 metros, construído em madeira,
ligando também ao início da primeira
fase do EVA, onde foi descerrada uma
placa comemorativa, seguindo-se depois na direção Cruz Quebrada.
Sensivelmente a meio do percurso, foi
realizada uma paragem, em que foram
sorteadas 25 bicicletas, através de sanhas distribuídas aos participantes nesta caminhada inaugural.
Antes do sorteio o presidente da
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, dirigiu algumas palavras aos presentes,
para dizer que era um privilégio estar
naquele local, o Vale do Jamor, recordando que há 30 anos quem percorria
aquele espaço tinha a seu lado em cano

de esgoto, sentindo-se junto ao Rio
Jamor, na Cruz Quebrada, um enorme
“pivete”.
Referiu que foi o trabalho realizado ao longo dos anos pelos municípios percorridos pelo Rio Jamor e o
Saneamento Básico da Costa do Estoril,
antiga SANESTE, que permitiu que
hoje se possa desfrutar desta paisagem.
Este corredor verde desde a Cruz
Quebrada e até à Nossa senhora da
Rocha, teve investimento municipal
de um 1.680 mil euros, faltando ainda,
dentro do concelho de Oeiras, uma intervenção que estenderá este corredor
por 7.400 metros, com um investimento total que rondará os três milhões de
euros.
O objetivo final é a sua continuação
ao longo do Rio Jamor até ao palácio
Nacional de Queluz, tendo já sido assinado um protocolo pelos municípios de
Sintra, Oeiras e Amadora e a Parques
de Sintra - Monte da Lua, para a criação
deste Eixo Verde e Azul.

Fotos: Paulo Rodrigues

Na manhã do dia 1 de maio, o
Município de Oeiras inaugurou a primeira fase do Eixo Verde e Azul (EVA)
que, com uma extensão de 4.200 metros, faz a ligação pedonal e ciclável do
Santuário de Nossa Senhora da Rocha,
em Carnaxide, até à Cruz Quebrada, ao
longo das margens do Rio Jamor.
Este evento que contou com a presença do presidente da Câmara de Oeiras,
do presidente do IPDJ do presidente
do Estádio Nacional, de vereadores
da Câmara, de presidentes de juntas
de freguesia, e muito público, começou com o encontro no topo do passadiço na Rua Amélia Rey Colaço, em
Carnaxide, um acesso de ligação pedonal entre a zona do Santuário de Nossa
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Oeiras celebra Dia da Liberdade

Elisabete Oliveira na sua intervenção
diria, entre outras referências, que o 25
de Abril foi um marco importante no
nosso país e por isso o comemoramos.
Permitiu que fossem sendo resolvidos
problemas como, por exemplo, o saneamento básico, a assistência na saúde, o acesso de todos à educação, mas
também dando às pessoas o direito à
liberdade.
Referiu a felicidade que sentiu ao ver
serem libertados os presos políticos,
mas alertou para o facto de a democracia ser de todos nós e por isso ser necessário estarmos atentos a situações que
a possam pôr em causa, como a lei que
dificultava a candidatura de cidadãos
independentes.
No final desta sessão foi apresentada a Caixa de Oeiras 27 que pretende
recolher as sugestões dos munícipes
sobre a candidatura a Oeiras Capital
da Cultura em 2027, estas caixas, em
número de 100, estarão colocados por
todo o concelho para que os munícipes
coloquem nelas as suas ideias.
ENTREGA DE 13 VIATURAS

O Município de Oeiras celebrou o 47º
aniversário do 25 de Abril de 1974,
com um programa que teve início ao
princípio da manhã, com o tradicional
Hastear das Bandeiras, junto ao edifício
dos Paços do Concelho, em Oeiras, seguindo-se uma cerimónia junto à escultura evocativa da libertação dos presos
políticos da Prisão de Caxias, a entrega
de viaturas a Instituições Particulares
de Solidariedade Social do Concelho
e à PSP, em Carnaxide. Uma cerimónia na Biblioteca Municipal de Oeiras.
A inauguração da sede do Núcleo de
Karaté de Oeiras. A inauguração do
parque de estacionamento provisório
do Centro de Saúde de Barcarena, terminando estas comemorações do Dia
da Liberdade, com a inauguração do
Obelisco do Templo, no Parque dos
poetas.
O momento solene destas comemorações em Caxias, junto da peça escultórica evocativa da libertação dos presos
políticos da Prisão de Caxias, contou
com as intervenções do presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais e da presidente da Assembleia
Municipal de Oeiras, Elisabete Oliveira
depois de colocarem um ramo de flores
junto à peça escultórica.
O presidente da Câmara iniciou o seu
discurso dizendo que esta era a comemoração de um dia crucial na história

da nossa democracia, que pôs
termo a 50 anos
de uma ditadura
que
enclausurou a liberdade
dos
portugueses. Comemorar
este dia é saudar
e homenagear o
grupo de patriotas que “com bravura e convicção”
enfrentou e destronou o regime,
“lembrar aqueles
a quem muito
devemos,
pelo
Estado de Direito
em que hoje se fundam o nosso país e
as suas instituições”.
E se a história democrática registou,
desde início, importantes desafios e
dificuldades, muitos têm sido os benefícios que dela tiramos, dando conta
Isaltino Morais, que Portugal não só
saiu da sombra de uma ditadura anacrónica, como procurou acertar o passo
com as democracias modernas e também pôs fim a uma política económica
em degradação, com más condições de
vida e fraco poder de compra.
Foi “o início de um trabalho pelo bem
comum, de combate contra as adver-

Depois desta sessão em Caxias, teve
lugar no Centro Cívico de Carnaxide,
a entrega de 13 viaturas, das quais,
9 a Instituições Particulares de
Solidariedade Social do Concelho e 4 à
Polícia de Segurança Pública de Oeiras,
correspondendo a um investimento de
155 mil euros.
Foram entregues viaturas às instituições, APOIO, Associação de Moradores
do Bairro 25 de Abril, Associação
de Dadores Benévolos da Paróquia
de Queijas, Associação Solfraterno,
Centro Nuno Belmar da Costa, Centro
Social Paroquial de Nossa Senhora do
Cabo, Centro Social Paroquial de Nova
Oeiras, Centro Social Senhor Jesus do
Aflitos da Paróquia da Cruz Quebrada
Dafundo e Santa Casa da Misericórdia
de Oeiras.
O Presidente da autarquia esteve também na Biblioteca Municipal de Oeiras,
onde foi descerrada uma placa alusiva
à celebração do seu aniversário e foi feita a leitura do Manifesto Anti-Leitura,
por José Fanha.
TARDE DE INAUGURAÇÕES

sidades, para as quais, devemos estar
sempre preparados”, alertou para as
ameaças que vêm surgindo contra a democracia e o Estado de Direito, “temperadas com um populismo envenenado
e enganador”.
E ainda sobre este tema, disse que se
hoje vivemos em liberdade e em democracia, não podemos acomodar-nos.
Devemos ser cada vez mais capazes de
dar valor aos princípios basilares que o
25 de Abril veio introduzir em Portugal
e, com sentido comunitário e responsável, saber contrariar quem vem perigando as conquistas alcançadas.

A tarde deste dia iniciou-se com a inauguração da sede do Núcleo de Karaté
de Oeiras, no Bairro do Pombal. Tratase de um edifício construído com a finalidade da prática do Karaté, para ser
usufruído por crianças e jovens, sendo
considerado um equipamento de referência neste bairro com uma vertente
desportiva criativa e pedagógica.
O Núcleo de Karaté de Oeiras foi constituído em 2016, conta atualmente com
90 alunos inscritos dos quais 35 são do
Bairro do Pombal, sendo as idades dos
alunos compreendidas entre os três e os
16 anos e há também seniores entre os
40 e os 70 anos.
Seguiu-se a inauguração do parque de
estacionamento provisório do Centro

-ORTODÔNTIA
FIXA E REMOVÍVEL
-DENTISTERIA GERAL
- PRÓTESE FIXA DE

CLÍNICA DENTÁRIA ORTODÔNTICA
AV. COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 130 - 1º ESQ 1495-036 ALGÉS
TELS.: 21 410 38 15 | 96 207 85 78
www.clinicasmedicasoliviodias.pt Email: alges@clinicasmedicasoliviodias.com
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Sintra promove
Prémio Literário
Ferreira de Castro
A Câmara Municipal de Sintra tem a
decorrer candidaturas para o Prémio
Literário Ferreira de Castro de Ficção
Narrativa (romance, novela e conto) até
dia 30 de junho.
Os Prémios destinam-se a todos os autores nacionais, a cidadãos de países de
língua oficial portuguesa, cidadãos comunitários, e ainda, a demais cidadãos
estrangeiros com situação regularizada
de permanência em Portugal.
As obras para apreciação têm de estar
escritas em português e ser originais
inéditos, não sendo admitidas obras
póstumas. Os originais devem ainda
cumprir o limite de 350 páginas, com
interlineação a dois espaços.
O júri será composto por 3 elementos,
nomeadamente, por um representante
da Câmara Municipal de Sintra, da Associação Portuguesa de Escritores e do
Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários, que deliberará no prazo de 50 dias úteis após
a data limite dos originais e de acordo
com os critérios de avaliação decididos
livremente pelo coletivo.
Os candidatos devem enviar ou entregar: 3 exemplares, sob pseudónimo,
juntamente com um envelope fechado

de Saúde de Barcarena,
que tem como objetivo
permitir a ambulâncias,
viaturas médicas e de
utentes, estacionar em
condições de segurança e
de boas acessibilidades.
Este parque tem capacidade para 73 lugares, sendo
seis reservados a pessoas
com mobilidade reduzida.
OBELISCO DO TEMPLO
O Parque dos Poetas conta desde este
dia com mais uma atração o Obelisco
do Templo, da autoria do escultor
Júlio Quaresma, uma homenagem aos
Poetas, Escultores, Mecenas do Parque,
Construtores e Fabricantes.
Inaugurado pelo presidente da Câmara
de Oeiras, Isaltino Morais, este elemento foi pensado como o culminar
do processo do Parque dos Poetas que,
nascido do sonho, nunca se dissociou
do Amor à Cultura e se vem realizando
ao longo do tempo, estando para breve o seu final, sobretudo no momento
em que Oeiras se Candidata a Capital
Europeia da Cultura em 2027.
As dimensões desta obra têm significado, a sua altura, que é de 1759 cm
corresponde à data de constituição do
Concelho por carta régia, e a sua base
tem também 1759 mm, os cinco degraus correspondem às 5 freguesias
atuais do Concelho.
As explicações do escultor Júlio
Quaresma, fizeram saber também que
“a luz que projetará no céu de Oeiras,
aparecerá como um raio indicando os
caminhos para o céu. A pedra dura de
granito, da sua constituição, significa
a força, a resiliência e a durabilidade.
As cores deste granito identificam a
realidade sociocultural e humanista do
Concelho, nomeadamente o vermelho

contendo a identidade e contactos do
autor, até dia 30 de junho de 2021 (a receção da obra findo o prazo só será validada se data do carimbo dos CTT for
anterior ou igual a 30 de junho) para:
Secretariado do Prémio Ferreira de
Castro de Ficção Narrativa, Rua Consiglieri Pedroso, n.º 34, 2710-550 Sintra.
A Câmara Municipal de Sintra irá
atribuir ao vencedor um prémio de
€5.000,00 (cinco mil euros) e a edição da
sua obra. A entrega do Prémio Ferreira
de Castro será realizada em cerimónia
pública, num edifício Municipal, em
data a indicar oportunamente.
A atribuição e criação do Prémio Literário Ferreira de Castro é uma iniciativa da Câmara Municipal de Sintra que
pretende estimular a criação literária e
homenagear o grande romancista e autor cosmopolita, que escolheu a vila de
Sintra para escrever uma significativa
parte da obra e à qual também legou o
seu espólio e o seu corpo.

Coração Amarelo com
projeto 'Olá Vizinho'
de uma dinâmica apaixonada, do fogo,
do sangue e do coração humano, que
moveu também os mecenas, empresários de Oeiras, ao se associarem a este
grande e único projeto.
O vermelho desta pedra significa ainda
paixão e energia, e representa a chama,
que mantém vivo o desejo e a vontade,
que pontuado entre outras cores derivadas dos outros materiais que compõem o granito, simbolizam a diversidade da população deste concelho e a
sua força”. Este último evento do dia
25 de abril contou com muito público,
que nem mesmo a brisa fria que se sentia neste fim de tarde, fez abandonar o
local.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

A Delegação de Oeiras da
Associação Coração Amarelo está a desenvolver com o
apoio da Câmara Municipal
de Oeiras o projecto piloto
"Olá Vizinho!", convidando
os munícipes a estarem atentos aos idosos isolados que
vivam perto de si e possam necessitar
de apoio. O projeto piloto “Olá Vizinho” consiste na identificação de um
voluntário por prédio (na zona de Oeiras) que faça a sinalização das pessoas
idosas em situação de isolamento e se
comprometa a acompanhá-las e ajudá-las dentro dos princípios e valores da
Associação Coração Amarelo.
O Voluntário responsável por fazer o
acompanhamento das pessoas idosas
sinalizadas conta com o apoio da equipa da delegação de Oeiras da IPSS, com
a qual reúne mensalmente para partilhar e analisar as diferentes situações e

a possível intervenção das equipas.
Recentemente, a Associação Coração
Amarelo distribui informação pelas caixas de correio dos moradores urbanos
de Oeiras a informar sobre o projecto e
consciencializar para as necessidades
de apoio a casos de vizinhos idosos que
vivam em condições de isolamento e
quem possa faltar, para além do apoio
para questões materiais do dia-a-dia, a
atenção e o afeto que permitem mitigar
a solidão tão frequente nestas faixas
etárias. O envolvimento comunitário é
uma peça chave para responder a este
desafio.

Limpeza de linhas de água
A Câmara Municipal de Sintra efetua,
em diversas zonas do concelho, trabalhos de limpeza de linhas de água por
forma a facilitar a drenagem de águas
pluviais.
Até ao final do ano estão previstas
ações de limpeza e desobstrução de
cerca de 30 mil metros lineares de linha de água. Estas limpezas incluem
a remoção de todo o tipo de resíduos,
dos quais a remoção de pedras de
grandes dimensões, troncos, lixo e
outro tipo de resíduos que possam

existir nos locais e que provoquem
uma barreira física relevante que origine a diminuição da capacidade de
escoamento das águas. A limpeza e
desobstrução de linhas de água é um
instrumento crucial na mitigação dos
possíveis danos causados pelas chuvas
fortes e fundamental para minimizar
as consequências negativas de cheias,
assegurar o bom estado ecológico e as
boas condições de escoamento da água
e sedimentos de toda a rede hidrográfica e zonas ribeirinhas.
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Pelourinho de Sintra
Presidente
escolas
vai ser visita
recuperado

Amadora comemora
25 de Abril

de Carnaxide

A Câmara Municipal de Sintra
está a recuperar o Pelourinho
da Vila e a requalificar o Largo
Gregório de Almeida (Largo
No decorrer de uma
Pelourinho).
visita a quatro equiO Pelourinho da Vila está a ser
pamentos
escolares
requalificado pela Câmara Mudo Agrupamento de
nicipal de Sintra e pela Escola
Escolas de Carnaxide,
Profissional
de Recuperação do
que teve por objetivo
Património
de Sintra.
Os trabaaferir eventuais
neceslhos
são de
de beneficiação
natureza conservasidades
tiva
e passam pela
limpeza de
e requalificação
do edicolonizações
biológicas,
ficado, o presidente
da pela remoção
“crostas negras”
proCâmaradeMunicipal
de
vocadas
por agentes
poluidores
Oeiras, Isaltino
Morais,
anunciou que
evão
pela
de cimentos
serremoção
investidos,
entre 2021e e 2023,
de
argamassas
resulcerca
de 2.400 envelhecidas
mil euros, na(que
beneficiatam
de intervenções
anteriores)
substição dos
espaços escolares
deste agrupatuindo-os
mento. por argamassas tradicionais.
A
também
Estaintervenção
visita incluiupassa
a EB/JI
S Bento,pela
em
consolidação
componentes
Valejas, onde de
estealguns
ano será
feita uma
fraturados
pelasubstituição
reproduçãodas
doscober3 eleintervençãoe de
mentos
em falta.
elementuras e metálicos
de beneficiação
deOs
vários
estos
metálicos
presentes
serão objeto
de
paços
exteriores,
a EB Vieira
da Silva,
uma
seguindoonde limpeza
além de conservativa,
outros serão realizados
-se
a aplicação
um inibidor de
corrotrabalhos
no de
polidesportivo
exterior,
são
de ceraPhilips
protetora
a EBe Sylvia
emmicrocristalina.
que, no âmbito
O
do pelourinho,
por se endopináculo
Plano Estratégico
para Reabilitação
contrar
destacado
da(PEREE),
coluna, foi
do Edificado
Escolar
emremo2021,
será dada
continuidade
projeto da
vido
e transportado
para ao
as oficinas
sua requalificação
geral,
cujaserá
estimatiEscola
do Património,
onde
recuva de investimento
a cerca
perado
e em brevecorresponde
será devolvido
à
de 1.400devidamente
mil euros, com
destaque para
coluna,
restaurado,
com a
criação de um
aumento
do esreintegração
deginásio,
todos os
seus elemenpaço de cozinha e refeitório, criação de
espaço exterior coberto e ampliação da
área útil de recreio para diversificação
das áreas lúdicas e desportivas.
Por último foi visitada a EB/JI Antero
Basalisa, que brevemente verá beneficiado o seu espaço de jogo e recreio
do Câmara
JI, através
da substituição
do aproequiA
Municipal
de Sintra
pamento
lúdico e beneficiação
do pavivou,
a adjudicação
para a empreitada
mento,
além de
de Saúde
outras Familiar
intervenções
no
da
Unidade
de Belas, na antiga Escola de Belas, num investimento por parte da autarquia de 1
milhão e 88 mil euros.
Esta empreitada resulta da necessidade
Foi dar
aprovada,
emàreunião
donesta
executivo,
de
resposta
carência
área
a manutenção
do pois,
preçointenção
da água da
para
da
saúde sendo,
au-o
ano de 2021, prática adotada no munitarquia e em colaboração com a ARS
cípio nos últimos anos. A Câmara Mude Lisboa e Vale do Tejo promover os
nicipal de Sintra assumiu, no corrente
procedimentos necessários para a conano e devido à pandemia de Covid-19,
cretização deste investimento.
um encargo financeiro de 4,3 milhões
O
presidente da autarquia, Basílio Horde euros com a redução de 35% na fata,
“a Câmara
de Sintra etem
turafrisou
dos que
utilizadores
domésticos
de
seguido
uma
estratégia
global,
gran20% para os não domésticos ede
isentou
de
financeiro
e de grande
de esforço
pagamento
os utilizadores
das detaterminação
para recuperar
as décadas
rifas Sintra Social
e Sintra Solidária.
O
perdidas
setor
da saúde,
mas é um
presidentenoda
Câmara
Municipal
de
esforço
fundamental
todos
os“não
que
Sintra, Basílio
Horta, para
afirmou
que
vivem
e trabalham
emda
Sintra”.
aumentámos
o preço
água ao longo

No ano em que se celebra o 47º aniversário do 25 de Abril – e em pleno
momento de desconfinamento – o
programa do Dia da Liberdade promovido pela Câmara Municipal da
Amadora incluiu diversas atividades
que, na sua maioria, decorreram nas
plataformas digitais do município.
No Domingo, 25 de Abril, decorreu o tradicional hastear da bandeira (na zona exterior dos Paços do
Concelho) que contou com a participação da Banda da SFCIA - Sociedade
Filarmónica Comércio e Indústria da
Amadora. Seguiu-se a Sessão Solene
comemorativa do 47.º aniversário do
25 de Abril que teve lugar nos Recreios
da Amadora e que contou apenas
comSMAS
as presenças
intervenções
Os
de Sintra eestão
a concluir do
as
Presidente
da Assembleia
Municipal
obras
do subsistema
de saneamento
de
da Amadora,
António
Ramosnum
Preto,
Barreira,
São Miguel
e Funchal,
inda Presidente
Municipal
vestimento
de 1da
100Câmara
mil euros,
uma inda Amadora,
Carla
um
tervenção
iniciada
emTavares,
meados edede
2018.
elemento
em compreendeu
representação
ou por
A
empreitada
a remodeindicação
de cada
política com
lação
de toda
a redeforça
de abastecimento
assento
Assembleia
Municipal
de
água,na
que
se encontra
garantidodaa
Amadora.
No mesmo da
dia,Amoreira,
foi dispartir
do Reservatório
ponibilizadoasum
Post deemimagens
substituindo
condutas
fibrocimento
palco
frequentes
sobre oque
25 eram
de Abril
nade
Sorefame
e,
roturas.
Foram
substituídosMunicipal
ainda os
mais tarde,
a Orquestra
ramais
Face à cota um
do
Geraçãodomiciliários.
Amadora apresentou
lugar
de Funchal,
ema relação
ao reserespetáculo
alusivo
esta efeméride.
vatório,
a intervenção
compreende,
Entre os dias
21 e 25 de abril,
as noites
ainda,
de uma
estação
hificarama construção
marcadas pelo
evento
“Tons
dropressora
Barreira,por
para
elevação
da Cidade”,em
marcado
seis
apontamentos musicais de artistas liga-

Nova Unidade de Saúde
Familiar em Belas

Anibal Machado Sebastião
Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

Sintra mantém preço da água
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Cyan

da pressão na rede de
abastecimento.
As obras permitiram
dotar as localidades
de Barreira, São Miguel e Funchal de
rede de drenagem de
águas residuais, em
substituição das fossas sépticas que, devido à natureza rochosa
do solo, podiam originar escorrências de
efluentes. O subsistema de drenagem, que
beneficia cerca de 250
habitantes, é encaminhado para as estações
elevatórias de Barreira
e Funchal e posterior
ligação à rede existente
e tratamento na ETAR
de São João das Lamdos à Amadorapas.
e contemplou ainda
a pintura
de um mural
alusivo
ao 25
Para
o presidente
da Câmara
Municide Abril,
Parque de
Aventura,
da aupal
e do no
Conselho
Administração
toriaSMAS
do Círculo
Artístico
Cultural
dos
de Sintra,
Basílioe Horta,
“o
Artur Bual. Orealizado
espetáculo
com
investimento
é contou
uma prioria participação
de Guto
Pires,
dade.
Não podemos
admitir
que Yami,
contiCachupa
Psicadélica,
DJ acesso
Riot +digno
Pité,
nuem
a existir
zonas sem
e Beatriz
aPry
este
bem, tãoFelício.
essencial e importante,
Fizeram
parte das festividades
como
é o ainda
saneamento”.
duas
exposições dos
patentes
O
investimento
SMASnadeGaleria
Sintra
Municipal
Bual, de
Casa
Arpígio
no
territórioArtur
da União
Freguesias
de
São João
das Lampas
e Terrugem,
Gomes:
“Diários
da Febre”,
de Carlos
que
totaliza
os 22
milhões
euros, vai
Farinha
e “But
First,
SomedeRebellion”,
prosseguir
as Ambas
obras do
subsistede Tamara com
Alves.
estarão
disma
de Alvarinhos
Areias,
poníveis
para visitaeaté
ao diaum
13 invesde jutimento
euros,Lena
que
nho. No de
diadois
7 demilhões
maio, ade
cantora
arrancarão
no aos
primeiro
trimestre
deste
d’Água subiu
Recreios
da Amadoano.
ra para um concerto e para ser agraciada com o Prémio José Afonso 2020.

SMAS realizam
obras na Terrugem

edificado e da substituição de cobertutos metálicos.
ras.
Está também
emdescritas,
curso a requalificação
Além
das ações
o Município
do Largo,
criar uma
tem
vindo apretendendo-se
garantir as intervenções
de
pequena praça
para estadia
e contem-e
manutenção
regular
das instalações
plação, destacando
o Pelourinho
comoe
equipamentos,
das escolas
do 1º Ciclo
elemento
principal,
dotar ode
espaço
do
Pré-escolar.
Desdee outubro
2019,
deAutarquia
revestimento
em em
pedra
calçada
traa
incluiu
alguns
contradicional
portuguesa incluindo
ainda a
tos
de manutenção
contratualizados
criação
de escolas
canteiros
por
si, as
dede
2.ºenquadramene 3.º Ciclos e
to. O atual Pelourinho
da Vila,
manSecundárias,
com exceção
dasfoi
escolas
dado erigir
em 1940,
por deliberação
geridas
pela Parque
Escolar,
EPE, como
daESCâmara
Municipal
de Sintra, que
a
Camilo Castelo
Branco.
contratou
o escultor
da Fonseca,
No
primeiro
trimestreJosé
de 2021
será ceque optou
realizar
uma
revilebrado
umpor
novo
contrato
de obra
manutenvalista,
clarada
inspiração
manuelina,
ção
parade
a área
construção
civil, que
também
passará
a incluir
as escolas
de
procurando
recuperar
o elemento
esti2º
e 3º Ciclos
e Secundárias
lístico
presente
no pelourinho outrora
Segundo
Isaltino
Morais, na
entre
2017
ali existente,
desmantelado
segunda
emetade
2020 do
foram
intervenções
séc. realizadas
XIX.
municipais e disponibilizados apoios
a este Agrupamento agora visitado, no
valor de cerca de 599 mil euros, para
obras de beneficiação do espaço escolar e aquisição de mobiliário e equipamento, ou seja, desde 2017 e até 2023, o
investimento do Município nas escolas
que
constituem
Agrupamento
Assim
a antiga este
escola
primária de será
Bede
de funcionalidatrês milhões
las, aproximadamente
que se encontra sem
de
de,euros.
irá ser a nova Unidade de Saúde
Familiar de Belas depois da reabilitação
total do edifício e a sua ampliação, estimada no prazo de 420 dias.
A Câmara Municipal de Sintra desendos
últimos
sete anos”nae realça
o esforço
volve
um programa
área da
saúde,
financeiro
efetuado
pelo município,
em
cujo investimento
abrange
a construção
função
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aumentos
anuais
impostos
de cinco novos centros de saúde: Quepela EPAL para além dos custos decorluz, Agualva, Sintra e Almargem do
rentes em 2020 da situação pandémica.
Bispo, que já estão em funcionamento,
Basílio Horta, que preside ao conselho
Algueirão-Mem Martins cujas obras
de administração dos SMAS, salientou
avançam a bom ritmo, e a construção
ainda que “o Tarifário dos Serviços de
do novo
Hospital não
de Proximidade
Águas
e Resíduos
tem refletido de
os
Sintra.
A
Câmara
Municipal
encargos com o tratamento de
dosSintra
resíaprovou
a miadduos,
quetambém
ascende recentemente
a cerca de nove
judicação
da empreitada
de ampliação
lhões
de euros,
pagos pelo
município
da Unidade
Saúde de
Colares,internum
de
Sintra à de
Tratolixo
(empresa
investimento
parteosdamunicípios
autarquia de
municipal
quepor
reúne
de
194 milCascais,
euros. Oeiras e Mafra)”.
Sintra,
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Oeiras apoia
bombeiros

Azerbaijão recebe
atletas da URD
cia da Federação de Ginástica
de Portugal de obterem notas
finais com graus de dificuldade elevados, para poderem
competir com os melhores do
Mundo.
As três ginastas apuradas pela
URD são Nádia Almeida e
Maria Rita Santos, em juvenis,
e Tânia Almeida, em juniores.
Nádia Almeida entrará em acção nas categorias Individual Feminino
e Trio Juvenil, neste caso ao lado da
sua colega de equipa Maria Rita Santos
e de Nicole Garcia, da Academia de
Ginástica de Castelo da Maia.
No escalão de Juniores, a equipa sediada no Dafundo, no concelho de Oeiras,
estará representada no Mundial do
Azerbaijão pela ginasta Tânia Almeida,
que competirá nas categorias de
Individual Feminino e Par Misto, formando dupla com Luís Rosas, em re-

presentação da All4Gym – Associação
Gímnica de Águeda.
A URD foi criada em Maio de 1939, no
Bairro Clemente Vicente, na cave de
uma taberna, com o propósito de promover o desenvolvimento social económico local e difundir a prática desportiva, cultural e recreativa. Actualmente,
desenvolve várias disciplinas de
Ginástica, com títulos nacionais e internacionais conquistados na Ginástica
Aeróbica e na Ginástica Acrobática.

Abraços com História

A
Associação
de
Reformados,
Pensionistas e Idosos de AgualvaCacém (ARPIAC), realizou no dia 16
de abril, nas suas instalações o projeto
“Abraços com história”.
Este projeto assenta na convicção que
numa sociedade que abraça o envelhecimento e a sabedoria inerente, todos,
independentemente da idade, têm
oportunidade de viver uma vida feliz,
livre e autónoma.
Os gerontólogos Ângelo Valente e Sofia
Nunes realizaram, mais uma vez essa
missão, concretizando-se o intercâmbio
entre a ARPIAC e a InterAGE.
Assim, os idosos de ERPI, que estavam
há 13 meses sem contacto físico com
familiares, puderam sentir o abraço deles através de uma estrutura montada
para o efeito. Viveram-se momentos de
emoção, alegria e saudade, mitigadas
através desta interação.
Segundo a gerontóloga Sofia Nunes,
um estudo recente salienta que um
abraço provoca um estado de alma promovendo mais saúde (física e psicológica) nos idosos.
A estrutura criada ficou na posse da
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A União Recreativa do Dafundo
(URD) conseguiu apurar três atletas
para integrarem a Selecção Nacional
que representará Portugal no próximo
Campeonato do Mundo por Grupos
de Idade (juvenil e júnior) de Ginástica
Aeróbica, que vai decorrer em Baku, no
Azerbaijão, entre 21 e 23 de Maio deste
ano.
As provas de apuramento para o
Mundial decorreram no passado dia
17 de Abril em Lisboa, sendo que os
ginastas apurados foram os melhores
na categoria de grupo e/ou ficaram em
1.º/2.º lugar no País nas categorias individuais, pares mistos ou trios, atendendo a que nas competições mundiais não
são permitidas mais inscrições.
Para poderem estar presentes na
competição a realizar na capital do
Azerbaijão, além de serem os melhores
portugueses, os atletas seleccionados
tiveram também de cumprir a exigên-

A Câmara Municipal de Oeiras aprovou apoiar a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários do Dafundo na aquisição de 25 oxímetros, material considerado imprescindível à sua
resposta emergencial para fazer face ao
presente contexto epidemiológico. Para
o efeito, foi atribuída uma subvenção
financeira no valor de 750,00 € àquela
entidade.
A salvaguarda da saúde pública, do
bem-estar individual e das condições
de trabalho tem sido um desafio neste
contexto de pandemia, cuja evolução
tem obrigado a atualizações permanentes das medidas adequadas por parte
da autarquia.
Tendo como parceiras neste combate
as instituições particulares de solidariedade social e outros agentes sociais, o
Município assegura, sempre que possível, apoio financeiro e logístico à sua
atividade, nomeadamente no que diz
respeito à aquisição de equipamento
médico necessário para fazer face à
propagação de efeitos originados pela
COVID 19.

Instituição que irá prover, futuramente,
novos e reforçados abraços. Do projeto
fez, ainda, parte uma cadelinha, muito
amistosa, chamada Shy (Tímida).
A ARPIAC foi fundada em 17 de janeiro de 1982, mas a sua história remonta
a de janeiro de 1977, quando um grupo
de reformados da CP constituiu uma
Comissão de Ação dos Reformados da
Freguesia do Cacém.
Até ao ano de 1982, esta comissão não
passava de um grupo de amigos que se
juntavam para conviver. É a partir de
1982 que se forma uma nova Comissão,
cujos membros poderão ser considerados os fundadores da ARPIAC, tendo
tomado posse, nessa data, nas instalações da então, Junta de Freguesia de
Agualva-Cacém.
A partir de 1989, passou a funcionar o Centro de Dia, no Complexo do
Zambujal, instalações cedidas pela
Junta de Freguesia de Agualva-Cacém,
com um arrendamento simbólico, também neste ano, passou a Instituição
Particular de Solidariedade Social
(IPSS) o que permitiu implementar
outras valências de apoio à população
idosa.
Em 2001, após a legalização do terreno cedido
pela Câmara Municipal
de Sintra, para edificação
de equipamento social,
formalizou-se a candidatura ao PIDAC, para
construção de um novo
edifício, que contou com
o apoio da Câmara de
Sintra e foi inaugurado
em 17 de Janeiro de 2003.
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"O planeamento foi sendo
ultrapassado pela realidade"
- Marco Ferreira
Inaugurado em 1995, o Hospital
Professor Doutor Fernando Fonseca
(HFF), também conhecido como
Hospital Amadora-Sintra, é uma unidade hospitalar integrada no Serviço
Nacional de Saúde (SNS) implantada
na freguesia da Venteira, no concelho
da Amadora. É um dos mais importantes hospitais da Área Metropolitana de
Lisboa, com cerca de três milhões de
habitantes.
Pensado para servir uma população
de mais de 600 mil habitantes dos concelhos da Amadora e Sintra, a gestão
desta unidade de saúde foi inicialmente entregue a uma entidade privada, a Amadora Sintra, Sociedade
Gestora S.A., sendo que esta concessão
terminou em 2008, vindo a optar-se
por um regime de Entidade Pública
Empresarial, estatuto mantido até à actualidade.
Durante o último ano, a exemplo do
que aconteceu com várias outras unidades hospitalares do SNS, também o
HFF enfrentou dificuldades relacionadas com as exigências criadas pela pandemia COVID-19, que veio pressionar a
capacidade de resposta, sobretudo, dos
Serviços de Urgência e da Unidade de
Cuidados Intensivos, obrigando a encontrar soluções exequíveis.
O jornal ‘O Correio da Linha’ entrevistou o Dr. Marco António Franco Lopes
Ferreira, Presidente do Conselho de
Administração do HFF, sobre estas e
outras questões numa altura em que
esta unidade de saúde ultrapassou já
os 25 anos de existência ao serviço da
população de dois concelhos em franco
crescimento, numa fase caracterizada
por medidas de contingência exigentes.
Jornal ‘O Corrreio da Linha’ (CL) –
Quais têm sido as maiores dificuldades
enfrentadas pela gestão do HFF durante esta fase de crise sanitária?

Dr. Marco Ferreira (MF) – A maior dificuldade tem sido, sem dúvida, ter de
lidar com a incerteza, porque por muito
que se faça o planeamento - e isso foi
feito - a evolução da situação epidemiológica dependeu também de factores
que nenhum de nós efectivamente controlava.
Usei várias vezes a expressão “o planeamento foi sendo ultrapassado pela
realidade” e foi isso mesmo que aconteceu. Basta ver que no período crítico da última vaga de infecções por
COVID-19, o número de doentes internados no HFF chegou a ser de 385,
quando o nosso plano de contingência, elaborado em articulação com a
Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) previa,
no seu pior cenário, 120 doentes.
Mas
nem
tudo
foi
negativo.
Conseguimos ultrapassar de forma
satisfatória esta última fase da crise,
dando uma boa resposta, do ponto de
vista da qualidade dos cuidados de
saúde, aos nossos utentes. Isso foi possível graças ao notável desempenho de
todos os profissionais desta casa, que
foram capazes de dar o melhor de si
para que nada faltasse no tratamento
dos doentes.
Não sei se ao longo da minha vida profissional voltarei a viver uma situação
como esta, mas tenho a certeza de que
aprendemos todos uma grande lição: o
HFF tem profissionais excelentes, com
os quais a população pode sempre contar.
CL - A equipa técnica do Hospital foi
reforçada?
MF - Ao longo dos primeiros 12 meses
de pandemia, o número de profissionais de saúde ao serviço no HFF foi reforçado. Foram contratados um total de
118 novos profissionais – registando-se
um saldo acumulado nos últimos 12
meses de mais 1 médico, 26 enfermeiros, 33 assistentes operacionais, 25 técnicos de diagnóstico e terapêutica e 15 administrativos.
CL - Quantos funcionários
tem actualmente o HFF nos
seus quadros?
MF - O HFF tem cerca de 3.200
trabalhadores. O quadro de
recursos humanos tem vindo
a ser reforçado, progressivamente, nos últimos anos.
Contudo, e tal como em todo
o SNS, há alguns grupos profissionais particularmente carenciados, como enfermeiros

e médicos de algumas especialidades.
Imagiologia e Ginecologia-Obstetrícia,
por exemplo.
CL - O orçamento do Hospital sofreu
algum reforço devido às dificuldades
impostas pela pandemia COVID-19? Se
sim, de que ordem?
MF - O orçamento do HFF sofreu um
reforço através de dois Programas de
Financiamento Centralizado, na ordem
de um milhão de euros e para pagamento dos prémios aos profissionais
de saúde COVID-19. Através da reserva estratégica nacional foram também
fornecidos Equipamentos de Protecção
Individual, no valor de 500 mil euros.
123 PARTOS DE GRÁVIDAS
INFECTADAS POR COVID-19
CL - Quais os dados registados desde
o início da pandemia pelo Hospital,
em número de doentes atendidos, internamentos (incluindo a Unidade de
Cuidados Intensivos) e falecimentos?
MF - O HFF travou uma batalha contra a pandemia COVID-19 que não
encontra precedentes na sua história
de 26 anos. Por servir seis por cento da
população portuguesa, residente nos
concelhos da Amadora e Sintra, o HFF
evidenciou-se como um dos Hospitais
mais pressionados pela evolução da
pandemia COVID-19 em toda a região
de Lisboa e Vale do Tejo. O balanço do
último ano revela que as urgências respiratórias do HFF e os internamentos
de pacientes COVID-19 em Enfermaria

no HFF atingiram em alguns momentos, inequivocamente, máximos de toda
a região.
Nos primeiros 12 meses da pandemia,
o HFF registou um total acumulado
de 31.320 atendimentos no Serviço de
Urgência – Área Dedicada a Doentes
Respiratórios, 3.120 internamentos de
doentes em Enfermarias dedicadas à
COVID-19, e 301 pacientes cuja evolução da infecção por SARS-CoV-2 obrigou à transferência para os Cuidados
Intensivos.
Os profissionais de saúde do HFF enfrentaram, sem tréguas, três vagas da
pandemia COVID-19: Março/Abril
2020; Maio/Junho 2020; Outubro/
Dezembro 2020. A 26 de Janeiro deste
ano, com 385 doentes COVID-19 internados – uma taxa de esforço COVID-19
de 62% do total de camas disponíveis
do Hospital – registou-se o pico histórico de assistência do HFF à pandemia
e, entre 14 e 16 de Fevereiro foi atingido o máximo de 42 doentes COVID-19
internados nas unidades de cuidados
intensivos COVID-19 do HFF.
Temos a lamentar em 12 meses de
pandemia 589 vítimas mortais de
COVID-19. Do lado oposto do ciclo
da vida, o HFF realizou 123 partos de
grávidas infectadas por COVID-19 no
último ano, e nasceram três recém-nascidos positivos para COVID-19 no
Hospital, um dos maiores números da
região de Lisboa e Vale do Tejo.
CL - O Hospital chegou a estar à beira
da ruptura?
MF - O HFF chegou a estar muito perto
do seu limite de capacidade de resposta, mas em momento algum sentimos
estar numa situação de ruptura iminente. Em cada momento concentrámo-nos
em encontrar as melhores respostas
para as questões que iam surgindo,
pois dessa nossa capacidade dependia
a vida de muitos doentes. Não viram o
HFF na Comunicação Social com uma
mensagem de desesperança, antes pelo
contrário. Todos sabiam que a prioridade era dar a resposta que as pessoas
infectadas com COVID, e eram muitas,
precisavam, olhando muitas vezes para
o HFF como o último reduto de esperança. Há uma frase que gosto muito,
de Theodore Roosevelt: “Coragem não
é ter forças para continuar; é continuar
quando não se tem mais forças”. Creio
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meses, a uma média de oito por dia. As
especialidades mais envolvidas são a
Cirurgia Geral, a Cirurgia Plástica e a
Cirurgia Maxilo-Facial.
“SÍNDROME ‘PÓS-COVID’ É UMA
NOVA FACETA DA PANDEMIA”

que tivemos muita coragem.
CL - O HFF teve necessidade de transferir doentes para outras unidades?
Quantos?
MF - Existiu de facto a necessidade de
transferência de mais de duas centenas de doentes COVID e não-COVID
do HFF durante o pico de assistência à
pandemia nos primeiros meses do ano
de 2021, da mesma forma que, durante
a primeira vaga, também o HFF recebeu doentes COVID de outros hospitais
e regiões do País mais afectadas pela
pandemia. Estas transferências entre
hospitais permitem atenuar o esforço
de cada instituição, sendo coordenadas
pela ARSLVT. Foi uma medida estritamente necessária para o HFF poder
continuar a aumentar a sua capacidade
de resposta de internamento a doentes
COVID e assim garantir cuidados de
saúde à população que nos procurava.
Deixar a população sem resposta não
era uma opção.
CL - Face à experiência acumulada na
luta contra a COVID-19, quais as principais necessidades identificadas no
combate à doença?
MF - Os profissionais de saúde demonstraram estar à altura da maior
crise de saúde pública do século, com
dedicação e sacrifício pessoal, humanismo e espírito de missão e, acima de
tudo, profissionalismo. Foram muitas
vezes comparados a super-heróis e é
justa a analogia: foi quase sobrenatural a sua capacidade de entrega e coragem. Olhando para trás, e para toda
a experiência acumulada, sobressai a
necessidade de reforço do investimento

nas infraestruturas hospitalares e nos
seus recursos humanos, bem como na
articulação entre hospitais e cuidados
de saúde primários, nesta rede virtuosa que está na génese e na essência do
SNS.
CL - Que medidas estão a ser tomadas
atendendo à eventualidade de poderem ocorrer novas vagas da pandemia?
MF - Estamos preparados para enfrentar uma eventual nova vaga da pandemia. O nosso plano de contingência
foi actualizado e, devido à experiência
acumulada e à pressão que sentimos
nos primeiros dois meses de 2021, sabemos com detalhe que enfermarias e
que profissionais podemos alocar ao
combate à pandemia se assim for necessário.
CL - Já existem dados estatísticos relativamente a 2020 no que diz respeito a
número de consultas realizadas, internamentos, cirurgias?
MF - A assistência a doentes não-COVID também foi uma prioridade para
o HFF no último ano. Não obstante a
pressão e o nível assistencial recorde do
HFF no combate à pandemia, que obrigou a uma alocação de recursos humanos e instalações para o tratamento aos
doentes infectados pelo SARS-CoV-2,
em particular para os cuidados intensivos, foram realizadas 131.444 consultas
médicas e 9.498 cirurgias.
Apesar da pressão da pandemia, foi
possível manter três salas do bloco operatório do HFF abertas e em funcionamento, garantindo, assim, em todas as
circunstâncias, as cirurgias oncológicas
prioritárias e as cirurgias de trauma e

urgentes.
Durante o primeiro ano de combate à
pandemia, o HFF realizou ainda uma
intervenção geral de remodelação do
bloco operatório central, num investimento de 1,8 milhões de euros.
CL - Como está a situação das listas de
espera? Quais as especialidades mais
problemáticas?
MF - Com o recuo da pandemia, a partir do início do terceiro trimestre de
2020, o HFF retomou progressivamente a actividade cirúrgica e as consultas.
Para além do retomar de actividade cirúrgica aos níveis pré-COVID no bloco
operatório, o HFF foi um dos primeiros
hospitais do País a combater as listas de
espera provocadas pela suspensão da
actividade cirúrgica devido à pandemia, através da contratualização, com
um parceiro privado, de um conjunto
de 507 cirurgias de Ambulatório, essencialmente da especialidade de Cirurgia
Geral e Otorrinolaringologia.
De Outubro de 2020 a Janeiro de 2021,
os cirurgiões do nosso Hospital realizaram dez cirurgias de ambulatório por
dia, numa unidade de saúde privada,
recorrendo ao seu apoio de anestesiologia, enfermagem e às suas instalações.
Em Abril deste ano, o HFF avançou
para nova contratualização de cirurgias, mais complexas, com internamento.
São 480 cirurgias de doentes que estão
em lista de espera há mais de um ano,
que pretendemos executar em quatro

CL - Tem sido feito algum tipo de
acompanhamento aos doentes infectados com o vírus SARS-Cov-2, entretanto recuperados? Tem sido detectadas
sequelas? De que tipo?
MF - Sim. O HFF é um dos hospitais
da região de Lisboa e Vale do Tejo que
mais doentes COVID assistiu durante o
primeiro ano da pandemia, e essa grandeza de números reflecte-se na necessidade de prestação de cuidados dedicados a doentes “Pós-COVID”. O Serviço
de Pneumologia do HFF disponibiliza
desde o final do ano passado uma
consulta especializada, para o acompanhamento e reabilitação de doentes
com sequelas persistentes do sistema
respiratório após infecção pelo SARSCoV-2, e a partir do dia 10 de Maio
passámos a disponibilizar aos utentes
uma consulta multidisciplinar que inclui várias especialidades para além
da Pneumologia, como a Infecciologia,
Neurologia, Cardiologia, Medicina
Interna, Nefrologia, Psiquiatria, entre
outras.
A síndrome “Pós-COVID” é uma nova
faceta da pandemia, que exige acompanhamento e cuidados de saúde especializados. Esta síndrome ocorre em casos
de doentes que tiveram manifestações
da doença COVID, e também em doentes infectados que não necessitaram
de internamento hospitalar, ventilação
ou oxigenoterapia. A síndrome “PósCOVID” pode manifestar-se enquanto
síndrome pós-agudo, quando os sintomas persistem após três semanas do
diagnóstico COVID-19, ou enquanto
síndrome crónico: neste caso, quando
os sintomas persistem para além das 12
semanas após o diagnóstico. As queixas e sintomas dos doentes podem ser
flutuantes, na presença e na intensidade, ao longo do tempo.
CL - Têm sido implementadas algumas iniciativas originais no
Hospital. Pode destacar algumas delas em particular?
MF - A mais recente e pioneira
a nível nacional é a “autoestrada” da Pediatria até ao Bloco
Operatório, que permite que
crianças muito pequeninas, dos
dois aos oito anos, se transformem em “estrelas ao volante”,
a bordo de carros eléctricos,
oferecidos pela SIVA. Este é um
exemplo perfeito de como uma
iniciativa quase simbólica pode
ter um impacto determinante
nos utentes, nas suas famílias, e
do papel crescente da humanização dos hospitais. É também
um exemplo de como a sociedade civil e o mecenato podem
apoiar o SNS.
CL - O serviço de Urgência Geral do
HFF é referenciado como sendo o maior
serviço de urgência da região de Lisboa
e Vale do Tejo. Que responsabilidades
acrescidas é que isso acarreta?
MF - Em primeiro lugar, uma enorme
necessidade de recursos humanos. O
serviço de urgência funciona 24 horas
por dia, todos os dias do ano, e para
isso é necessária uma vasta equipa de
profissionais.
A responsabilidade é muito grande,
porque nas situações verdadeiramente urgentes, a rapidez e qualidade do
atendimento têm grande impacto na
vida desses utentes. Muito injustamente, apenas se fala do serviço de urgência
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quando surge algum problema.
Esta é uma das áreas em que a articulação com os Cuidados de Saúde
Primários, dos Agrupamentos de
Centros de Saúde da Amadora e de
Sintra, é fundamental, pois mais de metade dos utentes que recorrem à nossa
urgência geral não são verdadeiramente urgentes (são triados pelo sistema de
Manchester com prioridades verde ou
azul) e poderiam ter uma resposta adequada a nível dos Cuidados de Saúde
Primários.
CL - O HFF tem sido pioneiro no lançamento de várias práticas hospitalares
inovadoras. Quais foram as que tiveram maior impacto?
MF - Mesmo num contexto adverso de
pandemia, o HFF conseguiu implementar práticas francamente inovadoras.
Vou pecar por defeito, mas escolher
apenas dois exemplos, em áreas muito
distintas, que tiveram um impacto tremendo durante este ano de pandemia.
Por exemplo: fomos um dos primeiros hospitais da região a implementar um sistema de testagem à COVID
em sistema “drive-thru”. O HFF foi
também dos hospitais onde nasceram
mais bebés de grávidas infectadas por
COVID-19. Em contraciclo do que foi
a decisão da esmagadora maioria das
unidades hospitalares, nunca separá-
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mos mães infectadas por COVID-19 e
os seus recém-nascidos negativos para
COVID. Nascer em contexto de pandemia foi de certa forma desumanizado,
por legítimos receios pelo desconhecimento da doença. Mas o HFF é um
hospital “amigo dos bebés” e optámos
por cumprir aquelas que eram as directrizes da OMS, através de um estrito
protocolo de segurança, e não houve
nenhum bebé infectado, dos 123 partos
de mães COVID no primeiro ano de
pandemia em Portugal.
CL - Como tem funcionado a colaboração/inter-relação com as unidades de
saúde da região?
MF - Este é um vértice de actuação com
enorme potencial. Temos todos a ganhar - sobretudo os utentes - se apostarmos numa maior articulação da resposta entre hospitais e entre estes e os
Cuidados de Saúde Primários. Uma das
áreas de actuação diz respeito às consultas descentralizadas e consultoria,
em que médicos do HFF se deslocam a
algumas unidades dos Agrupamentos
de Centros de Saúde (ACES) para observar ou discutir doentes com os colegas de Medicina Geral e Familiar. Este
trabalho de articulação é algo que pretendemos potenciar em 2021.
CL - O HFF tem conseguido acompanhar os avanços tecnológicos ocorridos

nos últimos anos, nomeadamente modernizando os meios de que dispõe?
Têm sido adquiridos novos equipamentos?
MF - Nos últimos 12 meses, o HFF remodelou e reequipou as 11 salas do seu
Bloco Operatório, num investimento de
cerca de 2 milhões de euros. Em tempo
recorde, o HFF construiu também uma
nova área dedicada a doentes respiratórios no Serviço de Urgência e uma
nova unidade de Cuidados Intensivos.
É fundamental destacar o importante
apoio que as Câmaras Municipais de
Sintra e da Amadora deram nesta área,
financiando alguns destes importantes
investimentos e colaborando permanentemente com o HFF. Este relacionamento próximo e trabalho de parceria
com as autarquias é muito relevante
para o nosso hospital e pretendemos
que assim se mantenha e aprofunde.
É ainda importante referir que foi reforçado o parque de equipamentos de
diagnóstico e apoio à COVID-19, num
investimento que ascende a 2,4 milhões
de euros, e dos quais se destacam, entre
outros, o aumento de 47 ventiladores
invasivos, 48 ventiladores não-invasivos, 163 monitores multiparamétricos,
um TAC de última geração e dois equipamentos de RX.
CL - Que iniciativas foram lançadas
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para assinalar os 25 anos de existência
do HFF?
MF - A pandemia abateu-se no País e
com especial força no HFF no ano da comemoração dos seus 25 anos. Algumas
iniciativas programadas tiveram naturalmente de ser repensadas, porque o
Mundo como o conhecíamos mudou.
Brevemente iremos instalar no átrio da
entrada principal uma exposição multimédia sobre a história do Hospital,
homenageando as várias gerações de
profissionais de saúde que deixaram a
sua marca na saúde da população da
Amadora e de Sintra.
Estamos também a realizar em bom
ritmo a reabilitação da fachada e cobertura do Hospital, duas obras que ascendem a 2,9 milhões de euros, e assim que
concluídas vamos também desvendar
uma nova imagem e logótipo do HFF.
Pretendemos que toda a comunidade
sinta que se inicia agora, nesta era pós-COVID e na sequência do exemplo de
superação do HFF no contexto de pandemia, um renascimento e um novo capítulo da história deste Hospital.
“QUANDO ABRIU PORTAS O HFF
JÁ ESTAVA SUBDIMENSIONADO”
CL - Como antevê o futuro desta unidade hospitalar, sendo que serve a população de dois concelhos em franco
crescimento populacional?
MF - No dia em que abriu portas, o HFF
já estava subdimensionado, pois a população era já muito superior à prevista
aquando dos estudos que lhe deram
origem. De qualquer forma, o futuro
reserva grandes desafios.
A criação do futuro Hospital de
Proximidade de Sintra vai permitir
melhorar a resposta ao nível das consultas das diversas especialidades médicas e também ao nível da cirurgia de
ambulatório. Mais uma vez, o papel da
Câmara Municipal de Sintra revela-se
aqui fundamental, pois ficará a seu cargo a construção do novo hospital.
Depois, o reforço da resposta que tem
sido conseguido em diversos domínios
tem possibilitado reforçar a capacidade assistencial. A área dos Cuidados
Intensivos é disso um bom exemplo,
pois praticamente foi duplicado o número de camas desta importante especialidade médica. O arranque da
hospitalização domiciliária, os novos
equipamentos de Imagiologia e o Bloco
Operatório remodelado e reequipado
são outros exemplos dos passos que
têm sido dados para um HFF cada vez
mais capaz de cumprir a sua missão.
Texto: Luís Curado
Fotos: HFF
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"A liberdade tem como contraponto a responsabilidade"
- Barão da Cunha
dou tropas durante a
guerra em África, entre
1961 e 1974, tendo participado na Operação
Viriato
que
resultou
na tomada da vila de
Nambuangongo (1961),
no Norte de Angola, e
comandado uma companhia de Cavalaria na
Guiné (1965), que recebeu
11 cruzes de guerra e cinco prémios
Governador da Guiné. Foi ainda instrutor do primeiro curso de Rangers
no Centro de Instrução de Operações
Especiais, entre outras funções.
Após a reforma antecipada da vida mi-

“FINAL DA GUERRA DEMOROU
DEMASIADO TEMPO”

litar, em virtude de se ter tornado deficiente das Forças Armadas, o Coronel
Manuel Barão da Cunha desenvolveu
uma carreira literária com inúmeras
obras publicadas dedicadas, sobretudo, a temas relacionados com a vida
militar, nos quais dá a sua perspectiva
humanista sobre alguns dos episódios
que protagonizou, tendo ainda colaborado com várias publicações e órgãos
de Comunicação Social e participado
em diversos livros conjuntamente com
outros autores.
Desde 2009, coordenou, em regime
de voluntariado, o programa ‘Fim do
Império’ - que integra uma colecção
literária com mais de 30 títulos publicados -, com o envolvimento da Câmara
Municipal de Oeiras (CMO), Liga dos
Combatentes e Comissão Portuguesa
de História Militar. Este programa tem
promovido tertúlias em Oeiras, Lisboa,
Porto e outras localidades de Norte a
Sul de Portugal, sendo que no total já
foram realizados cerca de 200 encontros. Da sua vida civil, faz também
parte uma passagem pela CMO, como
assessor principal.
Aproveitando as comemorações do 47.º
aniversário da Revolução dos Cravos,
o jornal ‘O Correio da Linha’ não quis
deixar passar a oportunidade de entrevistar o Coronel Manuel Barão da Silva
sobre estas e outras temáticas relacionadas com o passado e o presente do
País num momento particularmente
difícil marcado pela crise sanitária que
atravessamos, caracterizado pela imposição de restrições e contingências
que vieram alterar substancialmente os
nossos hábitos de vida, nomeadamente
a liberdade com que nos movimentávamos.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) – As
polémicas surgidas em torno das comemorações do 25 de Abril fazem sentido?
Manuel Barão da Cunha (MBC) - É normal que nem todos pensem da mesma

CL-Maio-2021

Manuel Júlio Matias Barão da Cunha,
de 82 anos, viveu de perto o 25 de Abril
de 1974, que marcou o fim de um regime autoritário e ditatorial, para implantar no País o sistema democrático
em que hoje vivemos. Quase 50 anos
depois da Revolução dos Cravos, o
Coronel de Cavalaria condecorado com
a medalha de Cruz-de-Guerra, agora na
reforma, recorda os dias da Revolução
dos Cravos e o fim da Guerra Colonial
em África, em que também participou
tal como muitos jovens da sua geração.
Licenciado em Ciências Militares
e Ciências Sociais e Políticas e com
o Curso Geral do Estado-Maior do
Exército, o nosso entrevistado coman-

maneira, nomeadamente quanto a factos históricos.

CL - O que representou para si a
Revolução de Abril?
MBC - Talvez o mais importante tenha
sido o final de uma guerra que demorou demasiado tempo. Teve início em
Luanda (Angola) em 4 de Fevereiro de
1961, e eu estava lá, e acabou só em 11
de Novembro de 1975, com a independência de Angola. Embora se costume
referir apenas 13 anos de guerra, houve baixas entre 25 de Abril de 1974 e 11
Novembro de 1975.
Os nossos líderes políticos não quiseram e/ou não souberam negociar a
paz, nomeadamente o ditador Oliveira
Salazar, que teve a crueldade e o desplante de enviar um telegrama para o
nosso governador-geral em Goa, em
Dezembro de 1961, afirmando que só
aceitaria “soldados ou marinheiros vitoriosos ou mortos”, muito diferente da
conduta do líder israelita na “Guerra
dos Seis Dias”, que usava o lema
“Follow me” (Sigam-me)…
CL - Qual a memória mais marcante
que guarda da Guerra no Ultramar?
MBC - O sentimento é idêntico ao referido na questão anterior, por considerar
como consequência mais importante do
golpe militar de 25 de Abril de 1974 o
ter possibilitado o fim da guerra. Ou
seja, alguns militares fizeram o que cabia aos políticos.
Obviamente que nem tudo foi perfeito, como ao longo de toda a História,
mas outra consequência relevante, para
mim, foi o facto de nos restituírem a
liberdade de expressão e eu, como autor, tive, infelizmente, muitas razões
de queixa nesse âmbito, quer antes
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de 25 de Abril, quer mesmo em 1975,
tendo chegado mesmo a deslocar-me a
Espanha e França, para tentar reeditar
o meu livro ‘Radiografia Militar’, boicotado em Maio de 1975 por ‘revolucionários’ incoerentes… Cheguei a ser entrevistado por órgãos de comunicação
social de Espanha, França, Alemanha e
Inglaterra, em contraste com o silêncio
reinante por cá.
CL - O que significou para si a vida militar? Foi o prosseguir de uma tradição
familiar?
MBC - Penso que fui um militar ‘civilizado’, servindo Portugal, como militar,
TÍTULOS EM DESTAQUE

Filho de um militar, o alferes piloto-aviador Francisco Barão da Cunha,
falecido em 1939, com apenas 26 anos
de idade, vítima de um desastre de
aviação, após ter fundado a ‘Revista do
Ar’, o Coronel Manuel Barão da Cunha
conta com várias obras publicadas.
Entre os títulos de que é autor, figura o
livro ’30 Anos do 25 de Abril’ (Casa das
Letras, colecção ‘Artes e Ideias’, 2005),
com a colaboração dos coronéis Vasco
Lourenço, Otelo Saraiva de Carvalho e
Vítor Alves, entre outros.
Merecem igualmente referência: ‘A
Flor e a Guerra’ (Parceria A. M. Pereira,
1974), ‘Na 23.ª Hora do MFA’ (Edição
de autor, 1975), ‘Radiografia Militar’
(Editorial O Século, 1975), ‘Os Párias
e os Outros’ (Livraria Internacional,
1976), ‘Tempo Africano’ (DG Edições,
2010), ‘Radiografia Militar e os 4
DDDD?’ (Âncora Editora, 2015), ’25
de Novembro’ (Âncora Editora, 2016),
‘Longas Horas do Tempo Africano’
(2019) e ‘O Homem Sonha?’ (2020),
sendo que estas duas últimas obras
são edições da Câmara Municipal de
Oeiras.
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entre 1955 e 1973, e, como civil, entre
1974 e 2007. Como militar, marcou-me
mais a vivência relacionada com a guerra em África, tendo sido condecorado
com a medalha da Cruz de Guerra e
ficado deficiente, com 46% de incapacidade. Na vida civil, marcou-me ter trabalhado na Rádio Difusão Portuguesa
(1976/1977); ter sido o 1.º director
da Cultura da Câmara Municipal de
Lisboa (1989/1992); e ter sido assessor principal na Câmara Municipal
de Oeiras (1993/2007) e coordenador
da Livraria/Galeria Verney, agraciado com duas medalhas municipais de
bons serviços Grau Ouro.
CL - Tal como acontecia no passado,
deveria manter-se o Serviço Militar
Obrigatório?
MBC - Oportunamente, o Professor
Adriano Moreira, na Livraria Municipal
Verney, em Oeiras, referiu que houve
três factos importantes que marcaram
a nossa sociedade no final do século
XX, incluindo o fim do Serviço Militar
Obrigatório, que ajudou à alfabetização, a conseguir melhores empregos e
a incutir valores…
CL - Os portugueses estão mais ou menos patrióticos?
MBC - Não é fácil dar uma resposta
objectiva e generalizada. Pessoalmente,
sinto-me desconfortável pelo que considero abuso de inclusão de estrangeirismos evitáveis na nossa comunicação
e pelo abuso de produtos estrangeiros
nos supermercados, dando eu preferência, normalmente, a expressões e a
produtos portugueses.
CL - A Democracia e a Liberdade estão
mais asseguradas, ou mais ameaçadas?
MBC - Vivi em Portugal, entre 1938 e
25 de Abril de 1974, sem democracia,
nem liberdade de expressão, o que
se prolongou, infelizmente, até 25 de
Novembro de 1975, chegando a ter um
livro apreendido no designado Período
Revolucionário em Curso. Tratou-se de

‘Radiografia Militar’, hoje disponível
noutra versão, ‘Radiografia Militar e os
4 DDDD?’.
“DESCOLONIZAÇÃO DEIXOU
MUITO A DESEJAR”
CL - Portugal deve orgulhar-se da sua
Descolonização?
MBC – Trata-se de uma questão
pouco pacífica, na minha opinião.
Pessoalmente, julgo que deixou muito a desejar, embora possa ter sido a
possível, em certas ocasiões. Talvez a
questão seja mais abrangente, se considerarmos, como o general Ramalho
Eanes, que os Militares ultrapassaram a
sua missão principal, a de darem tempo
aos Políticos para terminarem a guerra,
chegando a assegurar, por exemplo, na
Guiné, a maioria do ensino, da medicina e das obras públicas.
CL - Há quem alegue que o
Confinamento decretado pelos governos, um pouco por todo o Mundo, foi
aproveitado para limitar a liberdade
dos cidadãos, constituindo uma ameaça para a Democracia. O que pensa disto?
MBC - Penso que a liberdade tem como
contraponto a responsabilidade.
CL - Sendo um autor reconhecido, com
vários prémios conquistados ao longo
da sua carreira literária, tem alguma
obra para editar, ou que gostasse de
publicar?
MBC - As minhas últimas edições
foram proporcionadas pela Câmara
Municipal de Oeiras e pelo seu presidente dr. Isaltino Morais, que combateu em Angola, antes de combater por
nós, em Oeiras, sendo o último título,
‘O Homem Sonha?’, inspirado em
Fernando Pessoa, homenageado, oportunamente, na Livraria Verney. Assim,
a obra poderá continuar a nascer ou a
reeditar, consoante a eventual procura
de leitores.
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CL - Como vê o facto de o processo de
vacinação estar a ser conduzido por um
militar? Os civis não têm capacidade
para o poder fazer?
MBC - Como referi, considero-me ‘um
militar civilizado’. Talvez o almirante também o seja e o mais importante
é que seja cumprida mais esta difícil
missão, o que, pelo menos em Oeiras,
parece estar a ser… e ‘siga a Marinha’.
CL - Os militares estão a perder poder
em Portugal? São devidamente reconhecidos pela Sociedade Civil?
MBC - Penso que parte da minha geração deu um contributo válido e oportuno no final do nosso Império e na
revolução com que terminou, incluindo
nas datas históricas de 25 de Abril de
1974 e 25 de Novembro de 1975. Se não
se considerarem devidamente reconhecidos, talvez possam recordar o padre
António Vieira que, oportunamente,
parece ter referido que fizemos a nossa
obrigação “e a Pátria o costume…”
CL - Qual o seu sonho para Portugal?
MBC - Que haja cada vez mais atenção
aos outros, esperança, paz e saúde.
CL - Os portugueses têm orgulho no
seu País?
MBC - Penso que uns terão e outros
talvez não, mas somos dos países mais
antigos da Europa e tivemos o império
ultramarino mais longo.
CL - Como explicaria às gerações mais
novas o que se passou em Abril de
1974?
MBC - Penso que dava para um livro…
Há dias perguntaram, na Televisão, a
alguém, se conhecia Otelo Saraiva de
Carvalho, o comandante do golpe militar, e não conhecia… Há poucos anos,
fui convidado a dar uma aula na escola de uma neta e perguntei se sabiam
quem era o general Ramalho Eanes e
também ninguém sabia…
Texto: Luís Curado
Fotos: BC e Paulo Rodrigues
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World Academy
lança concurso
A World Academy (WA), situada
em Carnaxide, é uma escola de
formação profissional no âmbito
da criatividade, comunicação e
conteúdos, com vários cursos e
workshops disponíveis.
Este ano, decidiu apostar num
novo projeto, lançando assim o
Banda Wars. “Como uma escola
focada em profissionalizar o mais possível os seus alunos, abrindo o máximo
dos horizontes, consideramos que nada
melhor para aprender do que exercícios em contexto real. O Band Wars é
um evento real, com parceiros e prémios reais. Então, nesta altura de crise, nomeadamente no sector cultural,
considerámos que era o momento ideal
para lançar este novo projeto na World
Academy que, para além de preparar
os nossos alunos para o mercado de
trabalho, ajuda projetos novos e emergentes a entrar no mercado, neste momento tão difícil para todos”, explica
Maria Calé responsável pela produção
e comunicação da escola.
O concurso está divido em duas partes: a primeira foi a fase das candidaturas online, à qual foram apresentadas cerca de 30 candidaturas válidas.
Posteriormente, foi feita uma avaliação pelo júri composto por Francisco
Rebelo, membro dos Orelha Negra e
dos Cais do Sodré Funk Connection,
Gonçalo Frota, jornalista do Público,
Luís Varatojo, membro dos Naifa e dos
Luta Livre, Tiago Castro, radialista da
SBSRfm e José Pinheiro, realizador.
Foram então escolhidas 4 bandas para
passar à segunda fase do concurso, que
se desenrolará ao longo do mês de Maio

e que consiste na realização de concertos ao vivo, no auditório da World
Academy, transmitidos, via livestream,
no youtube da SBSRfm. Passaram a
esta fase as bandas: Lana Gasparotti,
SleepWalkers, The Town Bar e Kamba.
O vencedor será anunciado no dia 2 de
junho e será escolhido não só pela avaliação do júri, mas também pela contabilização do número de visualizações
do streaming dos concertos das bandas
finalistas. Como prémio, o vencedor
terá a oportunidade de gravar 4 temas
originais no estúdio de Som da WA. As
restantes bandas que passaram à segunda fase terão como prémio de participação, o registo do concerto em áudio
multipistas, vídeo em multicâmara e
reportagem fotográfica. Sendo uma escola que ministra vários cursos ligados
ao audiovisual, ao multimédia e aos
eventos, “este concurso está a contar
com o apoio dos alunos de Produção
de Eventos, Técnico de Espetáculos,
Fotografia, Câmara e Iluminação, Som
I, Som II, Criação e Produção Musical
e Realização”, esclarece Carla Calé.
O Banda Wars tem como parceitos a
SBSRfm, a RTP Palco, a Gerador e a
Road Crew. “O objetivo é que este seja
um projeto anual, em crescimento”
adianta a responsável.

Novo reservatório do SIMAS
Os Serviços Intermunicipalizados de Água e
Saneamento de Oeiras e
Amadora (SIMAS) vão
construir um novo Reservatório no Alto de Santa
Catarina, situado na localidade de Linda-a-Velha.
O atual equipamento
encontra-se em funcionamento desde 1999 mas,
na sua estrutura, foram
detetadas uma série de
anomalias. A Câmara Municipal de Oeiras já deu
luz verde para a adjudicação desta
empreitada que, mediante procedimento por concurso público, tem o início previsto ainda para o ano de 2021,
pelo preço base de € 2.521.736,25, valor
a suportar pelos SIMAS e a executar no
prazo máximo de 540 dias.
A decisão de substituição deste equipamento em detrimento da sua reparação, foi tomada após uma monitorização pormenorizada, realizada
pelos SIMAS, e após a realização de
um Estudo de Diagnóstico exaustivo,
que revelou uma série de anomalias
estruturais, cuja reparação, além de
implicar investimentos avultados,
tecnicamente não apresentava compatibilidade com a forma de exploração
pretendida para a instalação. Assim,
ficou decidido avançar para a demolição total do atual reservatório e para a
construção de uma nova instalação, no
mesmo recinto.
O Novo Reservatório do Alto de Santa

Catarina irá abastecer as zonas do Alto
de Algés e de Santa Catarina, áreas
que são atualmente abrangidas pelo
reservatório existente, e as zonas da
Av. da Índia, das Faculdades/Jamor
e do futuro empreendimento do Porto
da Cruz, zonas que são abastecidas diretamente pela EPAL.
Com vista a possibilitar o abastecimento de água a todas estas áreas, bem
como garantir a distribuição em caso
de avaria na adução, a capacidade de
armazenamento de água potável do
reservatório irá passar dos atuais 3500
m3 para os 7500 m3, havendo ainda
a possibilidade de expansão, ficando
assim, com uma capacidade total de
11000 m3, mais do que triplicando a
atual capacidade.
A construção deste novo equipamento mereceu um estudo paisagístico, de
modo a enquadrar-se de uma forma
harmoniosa na mancha verde do Estádio Nacional e contigua a este espaço.

Artesã cria
'amigurumis'
Desde cedo que Vanda Figueiredo, de
46 anos, sentiu que para além da sua
profissão, necessitava de algo mais
para se sentir realizada. Foi em 2009
que descobriu a sua verdadeira paixão:
as artes. Então, como que por impulso,
entrou numa loja e comprou tudo o
que considerava necessário para embarcar nessa nova aventura. Na altura
sentiu-se um pouco perdida pois não
conhecia as técnicas nem como deveria
começar mas, através de pesquisa e de
conversas com pessoas da área foi começando a encaminhar-se.
Surgiu assim a página a Tia das Marias. Desde então já experimentou
várias técnicas e diversos materiais
como eva, pintura em madeira, em tecido, costura patchwork, costura criativa entre outras. Participou em vários
workshops lecionados por artesãos
nacionais e internacionais que lhe foram dando as ferramentas necessárias
para continuar a lutar por aquilo que
realmente lhe dava gosto fazer. Passo
a passo foi ganhando mais visibilidade
e chegou a ver os seus trabalhos publicados numa revista da especialidade.
A constante busca por conhecimento
fizeram com que fosse aperfeiçoando o
mais possível a sua técnica e decidiu começar a lecionar workshops em todo os
país, inclusive nos Açores – sendo que
acredita que ainda chegará à Madeira.
Como tantos outros, também Vanda
viu o seu oficio ser afetado com a situação pandémica vivida, vendo muitos
dos workshops que tinha agendados
serem cancelados. No entanto, não se
deixou ficar parada e resolveu abraçar
um novo projeto: a criação de Amigu-

rumis, ou seja uma técnica que produz
os mais diversos bonecos sob a forma
de crochet. “Foi como começar do zero.
Voltei a uma loja, comprei o material
necessário e tentei pesquisar o máximo
de informação possível sobre esta arte
que é a minha nova paixão”, conta a
artesã, acrescentando, “mesmo tendo
começado apenas em março do ano
passado, já vendi estes bonequinhos
para clientes de todo o país e até mesmo para o estrangeiro”. Com a situação
epidemiológica atual, Vanda começa já
a ter alguns workshops marcados para
ensinar esta nova técnica, depois de já
várias pessoas a terem abordado nesse
sentido. Assim, Vanda tem o seu trabalho, que a ocupa durante 8h diárias,
e assim que chega a casa dedica-se a
preparar os seus workshops - que acontecem sempre ao fim de semana - e a
preparar as inúmeras encomendas que
tem vindo a ter. Quem quiser adquirir
os seus trabalhos ou saber mais sobre
os seus workshops pode fazê-lo através
das redes sociais da Tia das Marias (facebook e instagram).

Câmara de Sintra divulga
notícias do HFF
A Câmara Municipal de Sintra e o
Hospital Professor Doutor Fernando
Fonseca vão lançar uma parceria que
tem como objetivo disponibilizar informação sobre temas relacionados com a
saúde.
O Hospital Fernando Fonseca vai disponibilizar conteúdos informativos sobre
matérias relacionadas com a promoção
da saúde, a prevenção e o tratamento
da doença. O objetivo é contribuir para
aumentar a literacia da população em
saúde, ou seja, possibilitar aos cidadãos
ganharem acesso a compreenderem e a
usarem informação de formas que promovam e mantenham boa saúde.
Por sua vez, a Câmara Municipal de
Sintra disponibilizará essa informação
aos munícipes através dos seus diversos canais de comunicação. Efetivamente, a autarquia tem a preocupação
de disponibilizar informação atualizada e relevante aos cidadãos, dispondo
para o efeito de um conjunto de suportes, como a sua página na internet, redes sociais e newsletter.
O presidente da Câmara de Sintra,
Basílio Horta, destaca “a importância
que esta autarquia tem dado à área da
saúde, seja através da construção de
diversos equipamentos ao nível dos
cuidados de saúde primários, seja ao
nível do apoio dado ao hospital através
de apoios diversos na concretização de
projetos”. Nesse sentido, “abraçámos

com entusiasmo esta parceria, pois temos a certeza que é mais uma forma
de valorizar esta área tão importante
na vida de todos nós como é a área da
saúde.”
Para Marco Ferreira, presidente do
Conselho de Administração do hospital, “a parceria que vai ser desenvolvida com a Câmara Municipal de Sintra
é um projeto muito importante para
que ambas as instituições possam ter
uma presença mais relevante na vida
dos cidadãos”. Para o gestor hospitalar, que é também médico, “o papel dos
profissionais de saúde não se esgota no
atendimento no serviço de urgência,
nas consultas de especialidade ou nos
tratamentos, pois somos detentores de
um conjunto de conhecimentos que
podem e devem ser passados às populações, contribuindo com isso para que
vivam melhor”.
Assim, em publicações futuras poderá
encontrar nos diversos canais de comunicação da autarquia diversos temas ligados à promoção da saúde, sendo que
o primeiro estará relacionado com uma
temática muito atual: a existência de
uma consulta “pós-COVID” no Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca.
Além de poder ficar a conhecer os principais sinais e sintomas de um fenómeno ainda recente - a chamada síndrome
“pós-COVID” – e saber como aceder a
esta consulta.
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Zonas balneares de Sintra Prenda
para Centro
recebem contentores
Nuno Belmar
da Costa

O Município de Sintra vai renovar a
contentorização nas zonas balneares
do concelho, com a instalação de 174
contentores enterrados, em substituição de equipamentos de superfície. Um
investimento dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra) no montante de 500
mil euros, que arrancou na Praia das
Maçãs.
Esta intervenção nas zonas balneares,
que engloba 50 pontos de deposição,
insere-se na estratégia de renovação de
equipamentos em áreas emblemáticas
do concelho de Sintra ou que registem
uma elevada produção de resíduos,
ainda que sazonal, com o objetivo de
aumentar a capacidade instalada de
deposição, reduzir o impacto visual no
espaço público e uma otimização dos
meios operacionais de recolha.
Abrangendo as zonas balneares e localidades adjacentes da área litoral do
concelho, a renovação da contentorização vai ter lugar em localidades como
Almoçageme, Alto do Rodízio, Azenhas do Mar, Azóia, Mucifal, Ulgueira,
Várzea de Colares (Freguesia de Colares); em Arneiro dos Marinheiros, Assafora, Gouveia, Magoito e Fontanelas
(União de Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem); e em Janas e Nafarros (União de Freguesias de Sintra).
A área de intervenção é caracterizada

por contentorização de superfície, com
capacidade média de 1.000 litros para
os resíduos indiferenciados e até aos
3.200 litros ao nível da recolha seletiva.
Os novos equipamentos têm uma capacidade que varia entre os 3 m3 (vidro)
e os 5 m3 (indiferenciados, plástico/
metal e papel/cartão), e apresentam
uma maior capacidade de deposição,
melhoram a acessibilidade e higiene e
valorizam o ambiente.
À semelhança do que sucedeu na Praia
Grande, cuja renovação ocorreu em
2020, os contentores situados na frente
marítima vão integrar materiais mais
duradouros, no sentido de melhor
responder às condições atmosféricas
da orla costeira. Na Praia Grande, em
sete pontos de deposição, foram instalados 25 contentores, que incluem uma
mensagem que apela à adoção de boas
práticas ambientais por parte dos cidadãos, assente na mensagem de que “O
que não acaba aqui, acaba no Mar”.

A União das Freguesias de
Oeiras, S. Julião da Barra
Paço de Arcos e Caxias,
doou ao Centro Nuno
Belmar da Costa, sedeado em Nova Oeiras, equipamentos de
fisioterapia e de transporte interno de
doentes, que permite maior facilidade
em mudar pessoas, com dificuldades
de mobilidade, das camas para cadeiras
de rodas e destas para as camas.
Numa cerimónia organizada pela diretora do Centro, Odete Nunes, foi feito o
agradecimento à União das Freguesias
por esta oferta. Para Madalena Castro,
presidente, esta doação é uma ajuda
na atividade do Centro, sobretudo
para quem mais precisa, pela sua incapacidade, entendendo a União de
Freguesias que é seu dever ajudar as
instituições que estão ao serviço da co-

munidade.
Odete Nunes classificou esta oferta
como “maravilhosa”, e considera que
é sempre muito bom quando têm ajuda das entidades como a União das
Freguesias, com quem existe uma ligação de muitos anos.
O Centro Nuno Belmar da Costa celebrou, a 11 de abril, os seus 39 anos
de existência, com uma festa para os
utentes em que atuou o grupo Marotos
Minhotos. Neste momento contam com
29 utentes internos e 22 externos, tendo
resultado uma redução de utentes devido à pandemia, mas esperam em breve
voltar à normalidade.

Higiene Urbana na Amadora
A Câmara Municipal da Amadora encontra-se a renovar a sua frota de Higiene Urbana com a aquisição de 4 novas
viaturas para a remoção de resíduos
urbanos. Estes veículos representam
um investimento total de cerca de 1 milhão de euros, estando preparados para
a recolha dos resíduos depositados em
moloks e em contentores de várias capacidades, aumentando assim a oferta
na recolha de resíduos urbanos em toda
a cidade (são três viaturas pesadas para
moloks e uma tradicional para contentores de 1000, 800, 240 e 120).

Ao mesmo tempo, estas viaturas, além
de contribuírem para todos os dias, melhorar o serviço prestado no concelho
vêm, ao abrigo das melhores práticas
ambientais, colaborar na redução das
emissões de CO2 que a Câmara Municipal da Amadora produz na execução
da sua própria atividade.
Estas viaturas transmitem, com a introdução de novas tecnologias, uma solução mais ecológica, reduzindo em cerca
de 80% na emissão de CO2, em comparação com os equipamentos atualmente
existentes.

Município de Oeiras
Câmara Municipal
Alteração a Alvará de Loteamento
AVISO
ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito e Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras. FAZ PÚBLICO que foi aprovada a alteração ao Alvará de Loteamento n.º 6/2006, requerido por
KLID Investimentos, Ld.ª, com morada na Rua A Gazeta de Oeiras, n.º 2 – 4 B em Oeiras. Esta operação
urbanística localiza-se na Av.ª Domingos Vandelli, lote 20 em Leião, na Freguesia de Porto Salvo.
A alteração aprovada consiste na atualização das áreas de implantação e de construção previstas nos
parâmetros do loteamento, na sequência da aquisição de uma parcela municipal com a área de 108,00m2
que será integrada no lote 20.
Assim, a alteração aprovada traduz-se no seguinte:
- A área do lote passa de 464,90m2 para 572,90m2 (+ 108m2);
- A área bruta de construção passa de 185,90 m2 para 229,10m2 (+ 43,20m2);
- A área de implantação passa de 93,00m2 para 114,60m2 (+ 21,60m2):
- Alteração do Regulamento que faz parte integrante do Alvará de Loteamento.
E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

CL-Maio-2021

O Presidente da Câmara
Isaltino Morais
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Paços do Concelho de Oeiras, aos 3 de maio de 2021
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"Tenho um carinho especial
pela terceira idade"
- João Corage
da Cegonha” para crianças entre os
quatro meses e os três anos, com capacidade para 69 crianças.
CL – Os residentes na unidade residencial são autónomos, mas podem usufruir dos serviços da APOIO?
JC – Sim podem, e sobretudo devido à
pandemia, temos vindo a dar bastante
apoio, principalmente nas refeições,
com a ajuda da Câmara de Oeiras. Mas
temos também o serviço de lavandaria
e o Centro de Dia, de que podem usufruir, sendo o pagamento destes serviços em função dos rendimentos de cada
residente.
É de referir que o novo espaço de
Centro de Dia tem capacidade para 50
pessoas e estamos a avaliar que pessoas
ainda estão em condições o voltar a
utilizar, depois deste ano de interrupção, podendo alguns dos utentes terem
que passar a ter apoio domiciliário.
Entretanto já temos lista de espera para
o Centro de Dia.
CL – O apoio domiciliário funciona todos os dias?
JC – Funciona 365 dias por ano, das
08h00 às 20h00, com equipas que levam alimentação, fazem higiene pessoal, tratamento de roupas, controle da
medicação, acompanhamento no lazer,
nas idas ao médico, nas compras ou
em passeios. É feita também Terapia
Ocupacional e a psicóloga também faz
apoio a estes utentes, a quem, além do
apoio a todas as suas necessidades bá-

sicas, procuramos dar alegria.
CL – Com a pandemia este trabalho
teve muitas alterações?
JC – O contacto com os utentes mudou
e foi um grande desafio para a APOIO,
tivemos que alterar os procedimentos
e além disso os utentes que eram 75,
passaram de repente a ser 125, pelo que
foi necessário fazer restruturações nas
equipas, com a preocupação da segurança e saúde dos idosos e das técnicas.
As rotinas foram alteradas, nas suas
deslocações para casa e desta para a
APOIO, as técnicas deixaram de usar
transportes públicos, tendo sido disponibilizada a nossa frota de veículos
para este transporte, criamos planos
de contingência, investimos muito nos
equipamentos de segurança e proteção individual. Ao longo deste processo tivemos um apoio inexcedível da
Câmara de Oeiras, que não me canso de
referir, porque o nosso sucesso deve-se

muito à partilha e preocupação dos serviços da Câmara, sobretudo da Área
Social. Hoje podemos dizer que temos
tudo controlado e não temos a registar
nenhum caso de Covide, houve suspeitas mas nada com consequências.
CL - Referiu que aumentaram os casos
a precisar de ajuda, em que medida isso
aconteceu?
JC – O acréscimo foi por ciclos sobretudo ao nível das refeições, chegando a
exceder as 80 refeições por dia, almoços
e jantares, que passaram de cerca de
300, para 400. A nossa capacidade esteve à altura destas exigências porque temos duas cozinhas, uma na residencial
outra na creche. Tendo também contado com a ajuda da Câmara para aquisição de um equipamento de reforço da
cozinha. É de frisar que a nossa área
de intervenção abrange as freguesias
de Algés, Cruz-Quebrada Dafundo,
Linda-a-Velha, Carnaxide e Queijas.
CL - A creche como tem funcionado?
JC – O Ninho da Cegonha, que
possui cinco salas e berçário, esteve fechada nos períodos obrigatórios e as aberturas foram
sempre controladas, alterando os
acessos às salas. Tivemos alguns
problemas com crianças cujos
pais foram infetados, mas nunca tivemos surto dentro da creche. Estivemos constantemente
em contacto com a delegada de
Saúde de Oeiras e conseguimos
sempre controlar a situação.

Município de Oeiras
Câmara Municipal
Prémio de Recuperação Arquitetónica de Nova Oeiras (RENOV - Edição 2020)
EDITAL Nº 107/2021
Isaltino Afonso Morais Licenciado em Direito, Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras. FAZ PÚBLICO que, no dia 21 de Abril de 2021, pelas 10 horas, realizou-se nas
instalações do Salão Nobre do Palácio do Marquês de Pombal, sito em Oeiras, a Reunião de
Júri do Prémio de Recuperação Arquitetónica de Nova Oeiras (RENOV - Edição 2020).

		
		
		

Oeiras, 21 de Abril de 2021
O Presidente
Isaltino Morais
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Nos termos da alínea 2, do artigo 7º das Normas que tutelam o Prémio em referência, o Júri
deliberou que a lista de concorrentes admitida é composta pela proposta registada sob:
- EDOC-INT-CMO/2021/8301 com Registo CTT: RH629359745PT de 31.12.2020
apresentada por Luisa Esmeralda Ramalho Sarreira Santos, na qualidade de proprietária do
imóvel sito na Alameda Conde de Oeiras, Torre H 5º esqº 2780-139 Oeiras.
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume.
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A associação APOIO foi criada em
1988 por um grupo de cidadãos que faziam apoio a idosos, tendo como base
o Centro Cultural, que funcionava no
Palácio Anjos, em Algés, com ajuda do
Rotary Club de Algés, que impulsionou
a criação de uma IPSS, a APOIO.
Funcionou durante alguns anos no edifício, em Algés, onde hoje está instalado o INA, mais tarde mudou para uma
loja onde ainda funciona a sede social.
Em 2008, por convite da Câmara de
Oeiras, passou a gerir na Outurela,
na Unidade Residencial Madre Maria
Clara, o Centro de Dia, além de outras
valências. Mas, sobre este trabalho, “O
Correio da Linha” falou com o atual
presidente da APOIO, João Corage.
Correio da Linha – Que valência tem a
funcionar a APOIO nesta unidade residencial?
João Corage - Mantemos as valências
de Centro de Dia, que agora tem melhores capacidades, uma vez que este
espaço beneficiou de obras de alargamento, inauguradas pelo presidente da Câmara, Isaltino Morais no dia
30 de abril, temos também o Apoio
Domiciliário e a Cantina Social.
Nestas instalações há áreas para as
técnicas e funções administrativas,
contando nós neste momento com três
assistentes sociais, duas terapeutas
ocupacionais e uma psicóloga, na parte
administrativa são três pessoas.
Temos também uma creche, “O Ninho
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CL – Para levar a cabo todo este trabalho, são precisos meios económicos.
como é financiada a APOIO?
JC – Temos algumas formas de financiamento, contamos com a cotização
dos associados, mas que é pouco significativa, temos a comparticipação da
Segurança Social, que complementa
a contribuição dos utentes, o apoio
de mecenas, empresas a quem apresentamos projetos e fazem doações e
a Câmara de Oeiras, que não dando
uma comparticipação para a gestão,
dá apoio nos projetos, por exemplo, no
ano passado compramos uma carrinha
que teve a comparticipação em 50% da
Auchan e os outros 50% da Câmara de
Oeiras.
Tivemos o reforço de uma Terapeuta
Ocupacional, durante seis meses, cujo
vencimento foi garantido pela Câmara,
que também, como já referi, financiou
o equipamento de reforço da cozinha.
Neste momento estamos com dois
projetos, um deles que é a continuidade do anterior no campo da Terapia
Ocupacional e também com uma psicóloga aumentando a nossa capacidade
de resposta.
CL – Há mais projetos a decorrer, ou
projetados para o futuro?
JC – Sim, neste momento, até por sugestão do presidente da Câmara, estamos com uma ação de formação, para
auxiliares do Apoio Domiciliário, uma
vez que nós tínhamos dificuldade em
contratar pessoas, por não existirem
com formação neste campo e já há cerca
de um ano, ainda antes da pandemia, o
presidente Isaltino Morais sugeriu que
se pensasse em realizar uma ação de
formação e nós apresentamos um projeto à Câmara, que o aprovou, mas só
agora foi iniciado devido à pandemia,
já que tem que ser uma ação presencial.
Neste momento em que há dificuldades
de emprego esta é também uma oportunidade para as pessoas que tenham
essa necessidade e a sensibilidade para
esta tarefa e também vem colmatar a
necessidade de mão-de-obra que existe
nesta área, seja institucional seja a nível
das famílias que precisam de pessoas
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para cuidar dos seus idosos, e é também uma profissão estável.
Este projeto, em que estão 11 pessoas
em formação, está a ser financiado pela
Câmara de Oeiras e nós fizemos uma
parceria com uma empresa de formação, certificada.
CL – As juntas de freguesia não têm
grandes meios, mas apoiam?
JC – A nossa intervenção, como se sabe,
estende-se às uniões de freguesia de
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada
Dafundo e de Carnaxide e Queijas, uma
área geográfica muito grande, e sempre
que é preciso as uniões de freguesia estão disponíveis para ajudar, dentro das
suas possibilidades, há uma grande colaboração na Área Social, com a sinalização e encaminhamento de casos.
CL – A sua vida profissional é exercida
no setor da Restauração, Alguma razão
especial para a sua ligação a esta área
social.
JC – Já estou ligado à APOIO há 30
anos, enquanto jovem fui voluntário da
Cruz Vermelha Portuguesa, na altura
foi-me pedido para participar em ações
de animação para idosos em Algés, de
onde sou natural e surgiu dessa forma
a ligação à APOIO. Tenho um carinho
muito especial pela terceira idade, por-

que acho que são muito esquecidos e
esquecemos que todos nós vamos ser
velhos e é na perspetiva de se verem
os “Velhos” no sentido positivo, que
eu tenho lutado todos os dias ao longo
da minha vida, de forma que lhes seja
dada e dignidade e o conforto que me-
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recem.
Abracei este desafio de ser presidente
da APOIO e vou tentar por todos os
meios fazer com que a instituição cresça. Fala-mos sobre a parte financeira,
a sustentabilidade das IPSS tem muito
a ver com a dimensão e com a capacidade de gestão, devendo ser geridas
como empresas, eu tenho formação em
gestão de empresas e coloquei-me ao
serviço da associação.
Faço parte também do Rotary Clube
de Algés, instituição sempre ligada à
APOIO, criando uma união de vontades em fazer a diferença na vida das
pessoas, colocando sorrisos nessas pessoas para que os seus dias sejam mais
felizes, ajudando as famílias no cuidado dos mais velhos, enfim, estou a fazer
o que gosto.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Oeiras tem
'Bandeira Azul'
em 2020, verifica-se um aumento de
12 ‘Bandeiras Azuis’. Estes resultados
fazem com que Portugal mantenha o
sexto lugar entre os 53 países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul
na Europa, tendo em conta o número
total de galardões atribuídos.
A ‘Bandeira Azul’ é um símbolo de
qualidade que distingue o esforço de
diversas entidades em tornar possível
a coexistência do desenvolvimento local a par do respeito pelo Ambiente,
elevando o grau de consciencialização
dos cidadãos e dos decisores para a
necessidade de se proteger o ambiente
marinho, costeiro e lacustre.

A Câmara Municipal de Sintra aprovou diversos protocolos com entidades
e Corporações de
Bombeiros com o
objetivo de garantir meios e recursos
para a defesa da
floresta e da Serra
de Sintra contra incêndios.
"Estamos a fazer
tudo aquilo que
nos compete fazer para proteger a
nossa serra dos incêndios florestais”,
afirmou o presidente da autarquia,
Basílio Horta, acrescentando que o
município “não se demite das suas
prioridades e obrigações”.
Assim, foi aprovado um contrato interadministrativo com a Guarda Nacional Republicana e um protocolo
de colaboração entre o Município de
Sintra e a Parques de Sintra-Monte da
Lua (PSML) para proteção civil e defesa da floresta contra incêndios.
Foi também aprovado um protocolo de colaboração, a celebrar entre o
Município e as Associações de Bombeiros Voluntários de Almoçageme,
de Colares, de São Pedro de Sintra e
de Sintra, referente à criação e funcio-

namento de um sistema operacional
de pré-posicionamento de meios e
primeira intervenção na Serra de Sintra, em 2021.
Outro dos protocolos aprovados, foi
com a PSML, a Planbelas e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Belas para funcionamento do Posto de Vigia de Belas.
Por fim, para a criação e funcionamento de Sistema de Comando de
Prevenção na Serra de Sintra, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais na Serra de
Sintra, será celebrado um protocolo
de colaboração entre o Município, a
PSML e as Associações de Bombeiros
Voluntários de Almoçageme, de Colares, de São Pedro de Sintra e de Sintra.

Amadora reforça Proteção Civil

Com o objetivo de melhorar a eficiência da proteção civil e as condições de
prevenção e socorro no Município, a
Câmara Municipal da Amadora, a Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Amadora e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção
Civil, assinaram um protocolo que visa
a constituição de uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP) na Cidade.
Esta equipa terá como missão exclusiva
assegurar, em permanência, serviços
de socorro à população, reforçando a
operacionalidade da corporação, e será

Ficha Técnica

constituída por cinco elementos.
Este protocolo determina a partilha de
responsabilidades entre o município e
a ANEPC. A autarquia comparticipa o
corpo de bombeiros nos custos decorrentes da remuneração dos elementos
que integram a equipa, atribuindo-lhe
uma verba mensal correspondente a 50
por cento dos custos mensais resultantes dos vencimentos, subsídios de férias e de Natal e respetivos encargos do
pessoal contratado, cabendo à ANEPC
suportar os restantes 50 por cento dos
encargos.
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O concelho de Oeiras conta com quatro praias classificadas com o galardão
‘Bandeira Azul’ em 2021, sendo que no
total do País existem 372 praias que receberam este símbolo relacionado com
a Qualidade da Água Balnear, além
de 16 Portos de Recreio/Marinas e 11
Embarcações Ecoturísticas.
Todas as praias oficiais do concelho
oeirense foram contempladas com o
símbolo de qualidade atribuído pela
Associação Bandeira Azul da Europa.
A exemplo do que já tinha acontecido
no ano passado, as praias da Torre,
Santo Amaro, Caxias e Paço d’Arcos
voltaram a receber esta importante distinção. Em termos globais, comparativamente com as classificações obtidas

Sintra assina protocolos
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Oeiras apresenta o futuro na habitação
habitação condigna.
“As prioridades neste
município são as pessoas”, afirmou Isaltino
Morais, e acrescentou
que é de uma “extrema
hipocrisia” que, quem
quer que seja neste
Munício, diga que há
alguém a passar fome,
porque se alguém precisa de casa, não é fácil
resolver o problema
porque as casas têm que
ser construídas, mas se
alguém tem conhecimento de pessoas
com necessidades é só reportar a situação, porque a Câmara Municipal financia o trabalho das instituições para darem apoio a quem precisa, concluindo

que há portanto necessidades que são
mais fáceis de satisfazer do que outras
e a construção de habitação é um trabalho demorado.
A exposição “Em Oeiras todos têm
direito a uma habitação condigna”,
inaugurada depois desta apresentação e que está patente no Templo da
Poesia, foi visitada, no dia 17 de maio,
pela secretária de Estado da Habitação,
Marina Gonçalves, tendo sido acompanhada, nesta visita, pelo presidente da
Câmara de Oeiras.
A Câmara de Oeiras tem neste momento um conjunto de 495 edifícios, distribuídos por 19 bairros municipais, com
cerca de 3.500 habitações e 10.070 residentes e tem atualmente um total de
4099 pedidos de habitação, com cerca
de 200 pedidos ativos.
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a criação de alojamentos temporários
para pessoas sem-abrigo e vítimas de
violência doméstica, mas também para
professores e polícias deslocados em
serviço, Oeiras Arrenda, com incentivos ao arrendamento privado e Oeiras
para Todos, com habitação dirigida à
classe média, com rendas acessíveis e
venda a custos controlados.
Entre 2021 e 2030 o Município de
Oeiras pretende disponibilizar, aproximadamente, duas mil casas, o que, o
presidente da Câmara, considera uma
resposta fundamental para a dignidade
das pessoas, porque se a miséria das
barracas era visível, hoje há pessoas a
viver em anexos, em garagens, referindo que ainda recentemente, numa entrega de casas, esteve uma família que
ao longo de 70 anos nunca teve uma
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O Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, apresentou, no
dia 14 de maio, no Templo da Poesia,
no Parque dos Poetas, em conferência
de imprensa, o Programa de Habitação
Municipal de Oeiras a realizar até 2030.
Depois de fazer um resumo das políticas de habitação desenvolvidas pelo
Município ao longo dos anos, Isaltino
Morais, deu a conhecer o novo programa para o futuro, que conta com 6 eixos,
Oeiras Social, com a requalificação dos
bairros sociais e novos programas de
habitação, Oeiras Jovem, continuando
o programa que está em curso, Oeiras
Sénior, com a criação de habitações
para pessoas idosas, à semelhança da
Residencial Madre Maria Clara, estando prevista a construção de mais 2 destas unidades, Oeiras Protege, que prevê
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"Tudo o que
consegui
implicou
muito
trabalho"
- Eugénia Teixeira
Eugénia Teixeira, de 38 anos, é fiscalista
de profissão mas a sua vida esteve
sempre ligada ao desporto. Após a
maternidade deparou-se com um
aumento de peso significativo que lhe
baixou a autoestima e a motivação para
treinar. Fruto da insistência da sua irmã
e da sua força de vontade, Eugénia
conseguiu perder 20 quilos num ano e
recuperar a sua forma física e mental.
Recentemente criou uma página nas
redes sociais para apoiar e incentivar
outras pessoas a seguirem o seu
exemplo. A isso aliou ainda uma causa
solidária que junta o desporto à moda.
O Correio da Linha (CL) – Quando
começou a praticar desporto?
Eugénia Teixeira (ET) – Eu morava
num bairro, em Caxias, onde
passávamos o tempo livre na rua
a brincar. Jogávamos basebol, à
apanhada, corríamos...lembro-me de
ser criança e já praticar desporto na
rua. Eu sou a mais nova de 4 irmãos,
e os meus dois irmãos, rapazes, a dada
altura começaram a praticar hóquei em
patins e a minha irmã andebol. Assim
que atingi os 10 anos pude começar
a praticar andebol no Caxiense, que
era onde todos eles jogavam. Passado
algum tempo a minha irmã começou
a fazer atletismo e levou-nos um
pouco por arrasto. Comecei a praticar
atletismo em 1994 - um ano depois de
ter iniciado o andebol. Durante cerca
de 3 anos consegui conciliar as duas
modalidades. Entretanto comecei a
ganhar algumas provas de atletismo
nos torneios das localidades de
Oeiras, pelo Linda-a-Pastora, e percebi

que tinha mais potencial para essa
modalidade. Aliás eu ganhei o troféu
das localidades desde o escalão infantil
até chegar a sénior.
CL – E como conseguia conciliar o
desporto com os estudos?
ET – O maior problema foi quando
entrei para a faculdade. Licenciei-me
em Economia no ISCTE e nessa altura
tornou-se muito difícil. Ainda me
mantive em competição no atletismo
até ao 3º ano da faculdade mas no 4º
ano decidi fazer Erasmus e fui para
Madrid onde não consegui arranjar
um grupo de treino. Ia fazendo alguns
treinos mas a prática do atletismo foi-se
desvanecendo.
CL – E quando regressou a Portugal
voltou novamente aos treinos?
ET - Não. Na altura não voltei logo ao
atletismo porque a minha irmã tinha
mudado de treinador – que era também
o meu – e ele ficou um pouco desgostoso
com essa situação e perdeu a motivação
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para me acompanhar de perto como
sempre tinha feito. Ele era como um pai,
poucos treinadores fazem aquilo que
ele fazia por nós. Estive habituada a ter
esse tipo de acompanhamento durante
10 anos e senti falta disso. Acabei por
também eu perder a motivação. Na
altura sofri também uma anemia muito
grande e comecei a perder provas o
que acabou por contribuir para me
desmotivar ainda mais e não me sentia
com forças para ultrapassar essas
derrotas. Entretanto como comecei a
trabalhar em 2005 – com um inicio de
carreira muito exigente - e já não tinha
tanta disponibilidade para voltar à
competição no atletismo.
CL – Mas não abandonou o desporto...
ET – Eu sempre tive uma grande paixão
pelo futebol então, decidi começar
a praticar futsal no Nova Morada.
Consegui conciliar perfeitamente o
trabalho com esta modalidade porque
tinha apenas dois treinos por semana à
noite - enquanto no atletismos às vezes
tinha dois treinos por dia – e os jogos
eram ao fim de semana. Em 2010 tive
um grande acidente de carro e deixei
de mexer um dos braços. Os médicos
diziam que nunca mais o voltaria a
mexer mas, se há coisa que o desporto
nos ensina, é a nunca desistir e a lutar
pelo que queremos. E eu acreditava
que conseguia recuperar. Procurei de
imediato os melhores especialistas. Fiz
muita fisioterapia e ginásio, ia para a
piscina , por exemplo, para estimular os
músculos. Ao fim de 5 meses consegui
recuperar a mobilidade do meu braço.
Voltei ao futsal em 2011.
CL – Em 2014 engravidou do seu
primeiro filho e deixou o futsal.
Para uma pessoa que sempre esteve
habituada a fazer desporto como foi
essa fase?
ET – O que mais me custou foi o
aumento de peso. Durante a gravidez
cheguei a pesar 90 quilos. No pósparto entrei numa
tristeza profunda
porque
não
estava a conseguir
recuperar o meu
corpo,
sentiame mal comigo
própria.
Não
estava a conseguir
focar-me
em
perder
peso
porque um bebé
exige muito de
nós. Apesar disso
consegui
voltar
às
caminhadas
e
às
corridas
mas
entretanto,
engravidei novamente, em 2017. Na
altura já estava com menos peso mas
voltei a engordar, cheguei aos 85 kg.
Depois de se ser mãe, a falta de energia,
o cansaço, a falta de rotinas, e a privação
de sono fazem com que acabemos por
ter uma alimentação à base do que é
fácil e rápido de cozinhar. Comecei
a engordar novamente. E depois foi
por picos: ora voltava a treinar, ora
parava...até
porque
eles eram os dois muito
pequeninos. Foi muito
difícil gerir os treinos
com a maternidade.
O exercício deixou de
ser uma prioridade na
minha vida.
CL – E Como arranjou
motivação
para
se
dedicar a sério aos
treinos e recuperar a sua
forma?
ET – A minha irmã é
atleta de alta competição
de
atletismo
e

treinadora no Sporting. Lembro-me de
no Verão - depois da minha filha nascer
- ela me desafiar para irmos passar
férias juntas e de me dizer para levar o
equipamento. Ainda que contrariada,
levei o equipamento e acabámos por
treinar todos os dias dessas férias. Foi
ela que, de uma forma muito subtil,
me conseguiu arrancar do sofá e pôrme novamente no caminho certo.
Quando voltámos das férias comecei
a desenvolver uma rotina de treino.
Todos os domingos à noite ela enviavame um plano de treino para seguir e
comecei e treinar ao fim de semana com
o grupo de treino dela. E foi assim que
ao fim de um ano perdi 20kg. O grupo
de treino foi uma grande motivação
para mim porque eramos muito unidos
e nunca me senti julgada pelo meu
peso...eles eram todos atletas e estavam
em forma e eu era a “gordinha”. Houve
uma fase em que treinávamos às 6h30
da manhã e também me lembro de
chegar a levar a minha filha aos treinos.
Entretanto deixei de treinar com o
grupo por causa do trabalho mas na
época já estava mais motivada porque
já estava a ver resultados na balança.
Mas o apoio da minha irmã foi de facto
fundamental. Ela chegou a ficar com
os meus filhos enquanto eles dormiam
para eu ir treinar. Saía por volta das
22h/23h para treinar. Outra forma de
me motivar era estabelecer objetivos e
neste caso em concreto eram as meias
maratonas. Estava a preparar-me para
fazer a meia maratona da Ponte 25 de
Abril em 2019 quando, em Dezembro
de 2018 a minha irmã me desafiou para
irmos fazer uma meia maratona a Cabo
Verde. Isto a 10 dias da prova. Foram
dias de treinos intensivos. Íamos com a
ideia de participar apenas, sem pressão.
Acabei por ter uma boa classificação
ficando entre as 10 primeiras. Em 2019
fiz a Luso Meia Maratona de Lisboa
(Ponte Vasco da Gama) e alcancei o 3º
lugar no meu escalão (F35). Julgo que
demorei 1h46 minutos a terminar a
prova. E na altura nem estava a contar
com o prémio, só uns dias mais tarde é
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que a organização me enviou um email
a comunicar tal facto.
CL – Durante o 1º confinamento
decidiu criar uma página nas redes
sociais intitulada “Não é gata mas tem
garra”. Qual o objetivo desta página?
ET – A página vai fazer 1 ano no dia
31 de maio. Durante a pandemia fui
conseguindo manter o meu peso entre
os 65/68 kg e muitas pessoas me
diziam que tinham ganho mais peso.
Tenho colegas e amigos que me diziam
“ah para ti é fácil porque já foste atleta
e és nova”. Ou seja, havia sempre a
desculpa de que eu conseguia e eles não.
Então, decidi criar a página como forma
de inspiração para outras pessoas e
mostrar-lhes que não sou especial. Que
tudo o que consegui implicou muito
trabalho. Mostro na página o meu pior e
o meu melhor e dou também o exemplo
de outras pessoas que passaram pelo
mesmo processo de transformação. Isto
para incentivar as pessoas a darem o
primeiro passo, até porque há pessoas
com muitos entraves de saúde que o
conseguem fazer. O primeiro passo é
mesmo querer!
CL – No ano passado celebrou os seus
26 anos de atletismo de uma forma
muito especial. Conte-nos um pouco
dessa aventura.
ET – Fruto da pandemia, no ano
passado, não se realizaram provas.
Mas eu precisava de arranjar algo
para me motivar a treinar. Na altura,
o Linda-a-Pastora comemorou, julgo
que 79 anos, e houve uma colega que
se propôs a correr 79 km, como forma
de homenagem. A equipa juntou-se, e
cada um de nós fazia com ela uma parte
do percurso. Lembro-me de que era
suposto eu acompanhá-la ao longo de
6/7 km e acabei por fazer mais de 20.
Isso motivou-me e levou-me a querer
celebrar os meus 26 anos de ligação
ao atletismo, fazendo 26 km. Pensei
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em fazer uma corrida que englobasse
todos os percursos das provas
integradas no Troféu das Localidades.
Delineei o percurso e fui falar com
os organizadores da Corrida do Tejo
para averiguar se havia algum entrave
devido à situação pandémica vivida.
Na altura acabaram por me convidar
para ser embaixadora da Corrida do
tejo, o que foi espetacular. Também foi
engraçado porque acabei por correr no
dia 26 de setembro. Comecei em Caxias
e terminei na CMO. Foi um grande
desafio mas foi muito giro. Tive alguns
amigos a acompanhar-me no percurso,
inclusive pessoas que eu nem conhecia
– não podia era exceder um grupo de 10
elementos. Na altura contámos também
o apoio da Câmara Municipal de Oeiras
que foi incrível, ao acompanhar-nos
com um fotógrafo e uma carrinha e
feito o abastecimento de água ao longo
de todo o percurso.
CL – E com a página surgiu também um
outro projeto que faz uma ponte entre o
desporto e a moda. Como surgiu esta
ideia?
ET – Eu sempre senti um grande
problema com a roupa para treinar.
Usava sempre calças pretas e as
camisolas largas do meu marido. Mas
nós, mulheres, gostamos de nos sentir
bonitas e elegantes e a verdade é que
as roupas de desporto ou são muito
caras ou são todas feitas para pessoas
magras. Isso levou-me a criar uma
camisola que tapasse o rabo, fosse
de tecido desportivo e que servisse
qualquer corpo entre o S e o L. Comecei
por fazer um esboço do que queria,
pedi a uma costureira que me fizesse o
modelo e enviei para uma fábrica para
produzir umas quantas. Coloquei-as
à venda na página e decidi associá-la
a uma vertente solidária. Houve uma
amiga que me falou da Associação
Solfraterno e assim que falei com a

Tia Céu apaixonei-me logo pelas suas
causas e resolvi associar-me a ela. A
camisola custa 15,99€ e 2€ revertem
para a compra de alimentos para
a Solfraterno. Mas há pessoas que
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acabam por dar mais dinheiro para a
causa. Aliás, tenho mesmo amigos que
nem compraram a camisola e quiseram
apenas apoiar a associação. Comecei
a vender a camisola no dia 20 de
outubro do ano passado e desde então
já entreguei mais de 1000 alimentos à
Solfraterno.
CL – Então e agora qual é o seu próximo
desafio?
ET – De momento estou a recuperar de
uma lesão na anca. Já é uma lesão de
desgaste porque os desportos que fui
praticando são desportos de grande
impacto. Estou parada há dois meses,
mas tenho feito bicicleta. O meu desafio
este ano é tornar os 26 km em 27 e
continuar a apoiar causas solidárias,
independentemente de haver camisolas
ou não. Acima de tudo quero manterme saudável física e psicologicamente.
Texto: Raquel Luís
Fotos: E.T. e P.R.
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OEIRAS,
VIDA COM MAIS VERDE
770 HECTARES

2
ÁREAS VERDES, CAPITAÇÃO DE 43M
/HABITANTE

111 hectares

ZONA DE MATA

260 hectares

ÁREA TOTAL DE ESPAÇOS VERDES TRATADOS

181 hectares

ESPAÇOS DE REGADIO

92 hectares

ESPAÇOS DE SEQUEIRO

135 000
ÁRVORES

MANUTENÇÃO
245 hectares

CONTRATAÇÃO EXTERNA: 8 MILHÕES DE EUROS/ANO

18 hectares

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

10 hectares
PROTOCOLOS

ENTRE 2018 E 2021

7.500 novas árvores plantadas
1.200 em espaço urbano
120 árvores removidas

