
“As pessoas
que aqui 
residem 
têm orgulho
em viver
nesta Vila centenária”

Madalena Castro
Presidente da UFOPAC

E
st

a 
re

vi
st

a 
fa

z 
p

ar
te

 in
te

g
ra

n
te

 d
o 

Jo
rn

al
 “O

 C
or

re
io

 d
a 

Li
n

h
a”

  E
d

iç
ão

 N
º 

38
6





3

Maria Madalena Pereira da Silva 
Castro, é presidente da União das 
Freguesias de Oeiras e São Julião da 
Barra, Paço de Arcos e Caxias (UFO-
PAC) desde 2017. Tomou posse em 
Outubro desse ano, depois de ven-
cer as eleições autárquicas com mais 
de 13 mil votos, que lhe garantiram 
quase 47% das preferências dos elei-
tores no território da UFOPAC. Uma 
resposta vencedora face ao desafio 
lançado pelo actual Presidente da 

“A qualidade de vida constrói-se 
da dignidade que se proporciona”

Madalena Castro

Câmara Municipal de Oeiras (CMO), 
Isaltino Morais, que a convidou a 
integrar o seu projecto camarário, a 
concretizar no âmbito do programa 
proposto pelo movimento indepen-
dente IN-OV Inovar Oeiras.
Antes desta experiência autárqui-
ca, Madalena Castro, já conhecia 
os ‘cantos à casa’. Nos anos 1990, 
foi vereadora durante dois manda-
tos na autarquia oeirense, depois de 
ali ter exercido outros cargos desde 

1986. O seu primeiro contacto com 
a política ocorreu em meados dos 
anos 1980, quando assumiu fun-
ções no Ministério da Justiça. Entre-
tanto, a sua forte ligação a Oeiras 
nunca foi negada. “A minha ambi-
ção a nível político não passa por 
assumir outras autarquias ou outras 
instituições”, já garantiu, desejando 
que o seu trabalho possa “contribuir 
para o bem-estar da população, so-
bretudo a mais carenciada”.
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A poucos meses das próximas elei-
ções autárquicas, o jornal ‘O Cor-
reio da Linha’ entrevistou a autarca 
numa altura em que o seu mandato 
se aproxima do fim, sem que tenha 
sido tomada a decisão de se recan-
didatar, ou não, ao acto eleitoral 
a realizar em Setembro/Outubro. 
Entre os vários temas abordados, 
marcam destaque o balanço da sua 
Presidência e as medidas mais mar-
cantes num mandato cuja recta final 

tem sido condicionada pelas medi-
das de confinamento impostas pela 
pandemia COVID-19, sendo que a 
autarca não poupa críticas a “um 
País a duas velocidades, com grande 
desigualdade ao nível da descentra-
lização”.
     
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - O 
que mais destaca na sua Presidên-
cia que possa distinguir a sua ges-
tão à frente da UFOPAC?

Madalena Castro (MC) - Podemos 
destacar duas áreas da nossa inter-
venção durante o mandato: a in-
tervenção social e a intervenção no 
espaço público e no parque escolar 
ao abrigo da Delegação de Compe-
tências com o Município de Oeiras.
Na área social, somos parceiros em 
diversos projectos de ajudas básicas 
às pessoas em situação de maior fra-
gilidade económica e social, através 
de parcerias com outras instituições 
e também no apoio que prestamos 
a diversos parceiros com linhas de 
apoio às pessoas e às famílias que 
deles necessitam. 
Na área do Desporto, numa fase ini-
cial, foi estabelecido diálogo com 
todos os clubes e instituições sedia-
das na nossa área geográfica para 
recolha de informações no âmbito 
do Regulamento de Apoio ao As-
sociativismo. Numa segunda fase, 
em conjunto, e após percepção das 
necessidades, aprovámos apoios em 
equipamentos e materiais desporti-
vos, assim como a atribuição de bol-
sas sociais de formação desportiva.
Na área da Cultura, Educação e Ju-
ventude, o procedimento foi idên-
tico. Entendemos que, dentro das 
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nossas possibilidades, o nosso papel 
deve ser o de apoiar os agentes cul-
turais que têm maior actividade e 
chegam a mais cidadãos.
Ao nível da Delegação de Compe-
tências, deu-se um grande ‘salto’ a 
partir de 2018. Ainda não é o que 
gostaríamos, mas já subimos mui-
tos degraus em relação ao passa-
do. Em 2018, a CMO disponibili-
zou um total de 722.060,00 euros, 
que em 2019 e 2020 subiu para 
1.025.720,00 euros, e no corrente 
ano de 2021 foi contratualizado, 
através da Delegação de Compe-
tências, o valor de 1.762.228 euros. 
A Câmara Municipal cativa, no seu 
orçamento a favor desta União de 
Freguesia, mais do dobro do valor 
protocolado apenas há três anos, o 
que é de relevar em relação à vonta-
de descentralizadora da Câmara.
Neste contexto, as Juntas e Uniões 
de Freguesia procuram complemen-
tar a actividade da Câmara, prin-
cipalmente ao nível de obras em 
equipamentos municipais e espaço 
público e também ao nível ambien-
tal. Na nossa União de Freguesias 
demos prioridade a intervenções 
de manutenção e requalificação no 

parque escolar sob responsabilidade 
do Município (Jardins de Infância e 
Escolas Básicas) e procurámos inter-
vir em equipamentos situados em 
Caxias, Paço de Arcos e Oeiras.
Em permanência, procurámos tam-
bém promover a reparação e a 
requalificação de calçadas e pavi-
mentos, manutenção de sinalização 
vertical e horizontal, bem como a 
instalação e recolocação de pilare-
tes em todo o território da União de 

Freguesias.
CL - O facto de ter sido eleita em 
representação de um movimento 
independente, não apoiado por 
partidos, facilitou o seu mandato, 
ou, pelo contrário, complicou?
MC - O movimento através do qual 
fui eleita foi criado pelo Dr. Isaltino 
Morais, que ao longo de todos os 
seus mandatos deu provas concretas 
e impactantes de desenvolvimento 
em todo o território. A mudança a 
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que assistimos nas últimas três dé-
cadas reflectiu-se de forma indelével 
na qualificação do território e na 
qualidade de vida das pessoas.
A estratégia seguida pelo líder do 
nosso movimento independente 
apostou sempre em medidas que 
visaram e visam a coesão e o de-
senvolvimento social em todas as 
dimensões. Foram a habitação, as 
infraestruturas, a qualidade am-
biental, a educação, o desporto, a 
fixação de empresas, a segurança, 
enfim todo um leque de interven-
ções que pressupõem uma fantás-
tica visão estratégica que requereu 
planeamento e que promoveu e 
promove o equilíbrio social.  Temos 
em Oeiras o menor índice de desem-
prego do País, o maior número de li-
cenciados e doutorados, as pessoas 
têm a maior média de rendimento, 
é gerada em Oeiras a maior riqueza 
a seguir a Lisboa e as pessoas que 
aqui residem têm orgulho em viver 
nesta Vila centenária.
Actualmente, estamos num novo ci-
clo de desenvolvimento com apos-
tas na Educação, Ciência e Inova-
ção. Com esta liderança as pessoas 
acreditam e sabem, por experiência 
vivida, que aquilo que se anuncia vai 

acontecer.
Respondendo à pergunta, penso 
que fazer parte do movimento inde-
pendente facilitou o nosso trabalho, 
não só porque as pessoas acreditam 
em nós, mas também pela facilidade 
de comunicação com a Câmara Mu-
nicipal e o seu Presidente. Estamos 
a trabalhar com um grande líder e 
com uma excelente equipa de verea-
dores.

“FAZER PARTE DO MOVIMENTO
 INDEPENDENTE FACILITOU 

O NOSSO TRABALHO”

CM - Entre os valores que estão 
na base da apresentação da sua 
Presidência, destacam-se “Fazer 
diferente, sendo empreendedor”. 
O que considera que fez de dife-
rente alimentando um espírito 
empreendedor?
MC – Procurámos, desde o início do 
mandato, reorganizar os serviços 
internos e racionalizar a despesa. 
Todas as despesas que se fazem são 
objecto do competente procedimen-
to e devidamente equacionadas. Foi 
muito importante a mudança das 
pequenas instalações no centro da 
Vila para o edifício da Fundição de 

Oeiras. Ampliámos o âmbito da in-
tervenção social e foi muito alarga-
da a Delegação de Competências 
da Câmara na Junta de Freguesia (o 
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que, formalmente, veio a acontecer 
apenas em 2020 com a assinatura 
do novo Contrato Interadministrati-
vo, embora já tivessem sido assina-
das adendas aos contratos anterio-
res). Está em fase de concretização 
também o novo Auto de Transfe-
rência para intervenções ao nível 
ambiental e no parque escolar sob 
gestão municipal.
Os trabalhadores da UFOPAC viram 
as suas missões definidas e, em al-
guns casos, alargadas, além de que 
temos uma situação financeira que 
nos dá, a todos, muita tranquilida-
de. 
CL - “Potenciar as qualidades dos 
recursos humanos, para alcançar 
melhores resultados” é outro dos 
valores que tem defendido. Em 
que áreas esse objectivo foi mais 
conseguido?
MC - Procurámos que os trabalha-
dores da União de Freguesias fre-
quentassem acções de formação, 
resolvemos o problema das pessoas 
que estavam com vínculos precá-
rios, reorganizámos e redefinimos 
funções, contratámos pessoas com 
funções técnicas até há pouco tem-
po inexistentes na União de Fregue-
sias.
Entendemos que as organizações 
públicas reflectem as pessoas que 
lhes dão vida, que as humanizam, 
que as lideram, mas sem compe-
tências instaladas não poderíamos 
cumprir todas as exigências formais 
e materiais que resultam não só do 
quadro jurídico-legal actual, mas 
também do alargamento da dele-

gação de competências da Câmara 
Municipal.
Apesar deste mandato ter caracte-
rísticas muito particulares em razão 
da situação de saúde pública provo-
cada pela pandemia, promovemos 
a reorganização interna de serviços 
para gerar mais eficácia e maior efi-
ciência.
CL - Como está o processo da 
construção do Fórum Municipal 
no território da UFOPAC?
MC - É uma obra que julgamos 
muito importante para os oeirenses, 
pela centralização de serviços e 
comodidade de acesso a todos 
quantos necessitem dos serviços 
municipais, mas também pela 
racionalização de recursos públicos 
que vai proporcionar.
Não nos podemos esquecer que 
há serviços municipais a funcionar 

em condições que não são ideais, 
não só para os trabalhadores, mas 
também para os cidadãos, com 
grandes deficiências de acesso e até 
de interacção com os funcionários.  
Tenho conhecimento que está a cor-
rer bem e que será lançada a primei-
ra pedra no dia do Concelho, 7 de 
Junho de 2021.
Não posso deixar de referir que te-
nho um carinho muito especial por 
esta obra, que acompanhei em fase 
de projecto, enquanto vereadora 
com o pelouro das Obras na Câmara 
Municipal. Estou muito expectante 
com a sua execução.

“UM SONHO QUE AINDA 
NÃO ACONTECEU”

CL - Estava previsto que o projec-
to para a nova sede da União de 
Freguesias pudesse estar pronto 
este ano? Isso vai ser possível? 
Quanto vai custar?
MC - Era um sonho que ainda não 
aconteceu. Estamos ainda em fase 
de programa preliminar. A obra ain-
da não está quantificada. Habitual-
mente, só será possível fazer uma 
estimativa mais concreta em fase de 
projecto. Acreditamos que será uma 
realidade no próximo mandato au-
tárquico.
CL - De que forma a pandemia CO-
VID-19 veio obrigar a implemen-
tar mudanças e adaptações na po-
lítica de proximidade promovida 
pela sua Presidência?
MC - Como em todas as organiza-
ções, a situação que temos vivido 
nos últimos 14 meses foi muito 
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impactante no dia-a-dia do nosso 
trabalho. Embora nunca tenhamos 
encerrado os nossos serviços, procu-
rámos que as interacções, quer com 
as pessoas, quer com as instituições 
das três freguesias, ocorressem via 
telefone ou através das redes so-
ciais. Nunca deixámos de dialogar 

com ninguém, até porque ao nível 
das carências socioeconómicas per-
cebemos que era preciso estar pre-
sente e responder num curto espaço 
de tempo para que ninguém passas-
se privações básicas.
Neste campo temos que reconhecer 
a disponibilidade da nossa equipa 

de técnicas sociais, que nunca se 
recusaram a estar presentes. Por 
outro lado, tendo cessado todas as 
actividades de grupo e encontros 
presenciais, a proximidade foi muito 
prejudicada, porque somos latinos, 
precisamos de cumprimentar, olhar 
o outro, expressar afectos, sorrir… 
enfim, temos esperança que a partir 
do Verão possamos retomar a nor-
malidade.
CL - Devido à crise sanitária e so-
cial, houve necessidade de sus-
pender projectos em outros sec-
tores para canalizar verbas para o 
apoio social?
MC - A suspensão de alguns pro-
jectos não ficou a dever-se a razões 
financeiras, mas à situação de 
calamidade pública que impôs a sua 
não realização. Os mais impactantes 
são as Festas das Freguesias de Paço 
de Arcos (em finais de Agosto) e de 
Caxias (em meados de Setembro) 
que, por razões óbvias, não acon-
teceram em 2020 e também ainda 
não se realizarão em 2021.
Também todas as iniciativas que es-
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tavam previstas com crianças, senio-
res e actividades temporárias tive-
ram que ser anuladas.
CL - Numa fase tão dominada pela 
luta contra a pandemia COVID-19, 
o que mereceu maior urgência no 
âmbito das competências da UFO-
PAC no domínio da Saúde?
MC - Aprovámos desde o início da 

pandemia o Plano de Contingência 
para os trabalhadores, demos res-
posta a solicitações do ACES (Agru-
pamento de Centros de Saúde) de 
Oeiras, com intervenções de pro-
tecção dos seus trabalhadores no 
Centro de Saúde de Oeiras e de Paço 
de Arcos, facultámos máscaras, gel, 

fatos de protecção para diversas ins-
tituições das freguesias e distribuí-
mos também dezenas de milhares 
de máscaras de protecção aos cida-
dãos que as solicitaram nos nossos 
serviços de atendimento. Com a 
aprovação da Assembleia de Fregue-
sia, implementámos a gratuitidade 
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de todos os actos de enfermagem 
no posto em funcionamento na de-
legação de Caxias.
No ano corrente, demos e continua-
mos a dar informações sobre pro-
cedimentos a adoptar, estamos a 
colaborar com a Câmara Municipal 
e a Saúde Pública na marcação da 
vacinação, ou mais concretamente 
na identificação das pessoas dos 
diversos grupos etários que não são 
chamadas em tempo útil.

“AINDA TEMOS BOLSAS 
DE POBREZA QUE JÁ

 NÃO DEVERIAM EXISTIR”

CL - Numa União de Freguesias em 
que coexistem grandes desigual-
dades, é possível combater e er-
radicar a pobreza? De que forma? 
MC - Como sabemos, o conceito de 
pobreza, e a ideia de senso comum 
que dela fazemos, variam muito em 
função do lugar, da região, do País e 
até do continente. Apesar de viver-

mos num concelho com grande ge-
ração de riqueza, ainda temos bol-
sas de pobreza que já não deveriam 
existir num País com quase meio-sé-
culo de democracia.
Não nos podemos esquecer que o 
25 de Abril, o grande acontecimen-
to da minha geração, visou Desco-
lonizar, Democratizar e Desenvolver. 
Se é certo que atingimos já níveis 
inimagináveis de desenvolvimento 
(por exemplo, para os meus pais ou 
para a geração dos meus avós), não 
podemos deixar de sonhar e que-
rer mais. E querer mais é construir 
uma sociedade onde a coesão social 
seja uma realidade e em que todos 
tenham recursos para satisfazer as 
suas necessidades básicas. Sabemos 
que, lamentavelmente, isso ainda 
não acontece.
Procurando responder à questão, 
penso que o Dr. Isaltino Morais, des-
de finais dos anos 1980, tem feito 
muito, e muito bem, para esbater 
as desigualdades sociais, gerindo 

um território onde o planeamento 
estratégico visou erradicar barra-
cas. Nos anos 1980, havia cinco mil 
barracas ou habitações muito de-
gradadas onde viviam pessoas em 
condições de indignidade pura, um 
flagelo social. Hoje, sabemos que as 
prioridades dos primeiros mandatos 
foram decisivas para a qualificação 
do território e para a fixação de em-
presas. Gerou-se emprego, fixaram-
-se pessoas qualificadas, exigentes, 
que também induziram a que poli-
ticamente a aposta fosse cada vez 
mais diferenciada e diferenciadora.
Na minha perspectiva, a erradicação 
da pobreza faz-se por proporcio-
nar às famílias habitação condigna, 
acesso a trabalho bem remunerado, 
acesso à educação e a qualificações, 
acesso à saúde. As políticas públicas 
deverão continuar a apostar nestas 
áreas, porque a qualidade de vida, e 
até o pilar social, constrói-se da dig-
nidade que se proporciona às pes-
soas. Obviamente, que por razões 
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várias, há sempre quem não consiga 
sair de um círculo vicioso de pobre-
za, por isso terão que existir sempre 
compensações de acordo com a 
avaliação de cada família.
Em síntese, promoveu-se a Econo-
mia e a Coesão Social: investiu-se 
em habitação social, escolas, saúde, 

segurança, construção de infraes-
truturas, fixação de parques empre-
sariais, emprego... gerou-se riqueza 
que pode vir a ser redistribuída. O 
que a Câmara Municipal tem feito 
no âmbito das ajudas sociais (Fun-
do de Emergência Social, apoio a 
consumos de energia, à aquisição 

de medicamentos, comparticipa-
ção nas despesas de aquisição de 
equipamentos de saúde, de pessoal 
técnico, na logística de prevenção 
da saúde pública, vacinação, mas 
também na atribuição de centenas 
de bolsas de estudo para jovens que 
queiram frequentar o Ensino Supe-
rior e, mais recentemente, no pro-
jecto de construção de habitação a 
custos controlados), traduz-se na 
aplicação da riqueza gerada no ter-
ritório em benefício dos que mais 
precisam. Este é o caminho para se 
dar dignidade às pessoas, promo-
vendo a educação, a saúde, o bem-
-estar familiar e social e a coesão no 
território.
CL - Com uma frente de costa 
alargada, um porto de recreio e 
uma piscina oceânica, o que tem 
sido feito e está previsto fazer nas 
praias da freguesia, que este ano 
voltaram a ser contempladas com 
o galardão ‘Bandeira Azul’?
MC - A nossa actuação é pontual 
e sempre em complementaridade 
com a Câmara Municipal, que tem 
apostado também na requalifica-
ção das praias de Oeiras, que são já 
consideradas com águas de eleva-
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da qualidade e com infraestruturas 
de apoio que geram mais conforto, 
mais segurança e as tornam muito 
atractivas para a população residen-
te, pelo que têm conhecido cada vez 
mais procura por parte de pessoas 
da Área Metropolitana de Lisboa e 
turistas. Todas as nossas praias têm 
já ‘Bandeira Azul’ e a Câmara Muni-
cipal está a planear investir em Algés 
para que a praia daquela freguesia 
venha a ter também reconhecimen-
to de qualidade. A União de Fregue-
sias tem cooperado em programas 
de limpeza das praias e dos fundos 
marinhos e também na requalifica-
ção dos equipamentos existentes à 
entrada da praia de Caxias.
CL - Existe algum plano para aju-
dar a recuperar o sector do Turis-
mo dentro da União de Fregue-
sias, nomeadamente no âmbito 
da valorização do seu território?
MC - Muito do investimento pre-
visto pela Câmara Municipal ao 
nível da requalificação do Patrimó-
nio nos próximos anos (ex-Estação 
Agronómica Nacional, Quinta Real 
de Caxias, Igreja e Convento da 
Cartuxa, limpeza e requalificação 
das ribeiras…), a par do que está 
já em execução, nomeadamente no 
Palácio dos Marqueses de Pombal, 
na vinha e vinho de Carcavelos, no 
Passeio Marítimo (que será comple-
tado com uma nova fase de Paço de 
Arcos a Caxias), na requalificação de 
diversas Igrejas, no Parque dos Poe-
tas (que será ainda mais valorizado), 
na construção de novas marinas, no 
Centro de Congressos, e na atracção 
de novas unidades hoteleiras, tudo 
isto contribuirá para alavancar o Tu-
rismo no território da União de Fre-
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guesias.
O plano Estratégico para o Turismo 
em Oeiras, apresentado já pela Câ-
mara Municipal, que assenta nos 
Negócios, Desporto, Náutica e Cul-
tura, e que ambiciona avançar com 
a candidatura de Oeiras a Capital 
Europeia da Cultura em 2027, muito 
contribuirá para uma maior valori-
zação e visibilidade do território de 
Oeiras, Paço de Arcos e Caxias.

“SOMOS A ÚNICA AUTARQUIA
 DA EUROPA A PRODUZIR VINHO”

CL - O vinho ‘Villa Oeiras’ tem aju-
dado a divulgar a União de Fre-
guesias e o concelho além-fron-
teiras?
MC - Sem dúvida que tem sido 
muito positiva a mensagem e di-
vulgação de Oeiras no nosso País 
e em diversos países europeus, até 
pelas classificações e medalhas que 

o ‘Villa Oeiras’ já obteve. Com este 
produto, para além de valorizarmos 
o Património, estamos a mostrar 
que em Oeiras a inovação abrange 
também a produção e recuperação 
de um vinho de grande qualidade. 
Somos a única autarquia da Europa 
que promove a recuperação/manu-
tenção da vinha e também a única a 
produzir vinho.
CL - No domínio do Ambiente, 
quais as apostas mais importan-
tes desenvolvidas pela sua Presi-
dência?
MC – Neste domínio, as apostas 
mais importantes resultam da coo-
peração com a Câmara Municipal na 
preservação ambiental do território, 
nomeadamente limpeza urbana, de-
servagem de passeios, intervenções 
em logradouros de escolas, entre 
outras actividades. A União de Fre-
guesias não dispõe nem de estru-
tura técnica, nem logística, nem fi-
nanceira para assumir intervenções 
previstas na actual legislação, para 
a limpeza urbana, numa área com 
mais de 58 mil habitantes (Censo de 
2011).
CL - No sector da Educação, qual 
a principal medida que elege du-
rante a sua Presidência? 
MC - O que consideramos mais im-
portante foi o diálogo com as Direc-
ções de Agrupamentos e Associa-
ções de Pais para identificar quais as 
maiores necessidades de cada esco-
la, para consensualizar intervenções 
que beneficiassem a comunidade 
escolar. Através das Associações de 
Pais e em articulação com as Direc-
ções de Agrupamentos e o Pelouro 
da Educação da Câmara Municipal, 

estabelecemos como prioridade 
deste Executivo as intervenções no 
Parque Escolar Municipal. Entende-
mos que, em paralelo com as inicia-
tivas de intervenção e apoio social, 
deveríamos priorizar a Educação.
CL - Quais são as obras públicas 
e privadas de maior envergadu-
ra previstas para a freguesia nos 
próximos tempos?
MC - Sem dúvida que a maior obra, 
já em curso, é o novo Edifício dos 
Paços do Concelho. Também a VLN 
(Via Longitudinal Norte) e a VLS 
(Via Longitudinal Sul) serão grandes 
obras, não só pelo investimento que 
requerem, mas também pela contri-
buição para a mobilidade no terri-
tório.
A operacionalização do novo Pro-
grama de Habitação, com a pre-
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visão de criação de uma bolsa de 
1.200 fogos até 2030, é igualmente 
um notável investimento, que não 
só permitirá continuar a contribuir 
para a coesão social, como fixará 
mais jovens no nosso território.
Também muito significativas serão 
as obras da nova fase do Passeio Ma-
rítimo e a requalificação do Patrimó-
nio Histórico (ex-Estação Agronómi-
ca Nacional, Palácio dos Marqueses 
de Pombal, Convento e Igreja da 
Cartuxa), recentemente sob gestão 
da Câmara Municipal.

“HÁ UMA REALIDADE 
PARA A CIDADE DE LISBOA

 E OUTRA PARA O RESTO DO PAÍS”

CL - Com o actual mandato a che-
gar ao fim, o que vai marcar a rec-
ta final da sua Presidência?
MC - As intervenções e cooperação 
com os nossos parceiros ao nível so-
cial, a interacção com Clubes e As-
sociações Desportivas e Culturais e 
as intervenções no Parque Escolar, 
através do alargamento já concre-
tizado da Delegação de Competên-
cias da CMO.
No contexto que vivemos recente-
mente, realço a excelente colabo-
ração e cooperação com os Cen-
tros Sociais e Paroquiais da área da 
União de Freguesias, sem os quais a 
vida de muitos milhares de pessoas 
teria sido ainda mais difícil; foram 
inexcedíveis na preparação e entre-
ga de refeições, no apoio através 
de contactos telefónicos, na sinali-
zação de situações, na entrega de 
produtos alimentares. Às direcções 
e trabalhadores destas instituições, 
o nosso agradecimento especial em 
nome dos que mais precisam.
Também à Santa Casa da Misericór-

dia de Oeiras e ao Núcleo de Instru-
ção e Beneficência de Paço de Arcos, 
o nosso reconhecimento por toda 
a colaboração que deram e conti-
nuam a dar.
CL - O que não conseguiu fazer e 
gostaria de ter tido oportunida-
de de implementar durante a sua 
Presidência à frente da UFOPAC? 
MC - Tendo em consideração que a 
grande maioria das competências 
das freguesias são principalmente 
administrativas e de gestão dos re-
duzidos recursos que nos chegam 
através do Orçamento do Estado e 
do IMI (valores que mal cobrem as 
despesas correntes), gostaria que a 
Delegação de Competências tivesse 
outra robustez, à semelhança do 
que foi aprovado pela Assembleia 
da República para o concelho de Lis-
boa. Temos um País a duas veloci-
dades, com grande desigualdade ao 
nível da descentralização. Há uma 
realidade para a cidade de Lisboa 
e outra para o resto do País, o que 
não se compreende.
Se é certo que as freguesias não têm 
todas as mesmas características, 
também é certo que, perante deter-
minadas premissas, não faz sentido 
privar as freguesias de recursos que 
não lhes permitam participar no de-
senvolvimento e coesão social. Sem 
recursos, sejam financeiros, téc-
nicos ou materiais, não se podem 
construir verdadeiras e sustentadas 
estratégias de intervenção ao nível 
da freguesia.
CL - Como vê o futuro da UFOPAC?
MC – Sinceramente, a UFOPAC, en-
quanto união de três freguesias, não 
tem grande futuro, porque se prevê 
a possibilidade de desagregação de 
Uniões de Freguesia que reúnam 
determinados critérios, por exemplo, 

em função da população, territó-
rio, equipamentos, etc.. Isto signi-
ficativa que este Executivo esteve a 
promover a reorganização interna 
enquanto autarquia única aprovada 
em 2013, onde se inclui a raciona-
lização de recursos, uniformização 
de procedimentos e de processos, 
e, num futuro próximo, far-se-á o 
contrário. Não quero dizer que con-
cordo ou discordo, mas em Portugal 
parece que certos decisores não sa-
bem o que fazem, talvez porque não 
conhecem a realidade. Ao nível da 
reforma administrativa, legislou-se 
em função de pressões e vontades 
pontuais, sem conhecimento da rea-
lidade social, política e económica 
de cada localidade.
CL - Vai apresentar a sua recandi-
datura à Presidência da UFOPAC? 
Isaltino Morais já a convidou para 
voltar a integrar o projecto IN-OV 
para Oeiras?
MC - Ainda não está decidido, va-
mos aguardar com tranquilidade e 
com a consciência política de que, 
no tempo de excepção que vivemos, 
fizemos o melhor que podíamos, 
sempre imbuídos do espírito de ser-
viço em prol da comunidade que 
nos elegeu.
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