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“Ser Presidente da minha União 
de Freguesias, mais do que um 
orgulho pessoal, é uma honra. 
Vivo neste território há quase 30 
anos. É a minha terra! Talvez por 
essa razão, por me considerar 
parte desta terra, vivi o mandato 
que agora termina com as pes-
soas, procurando sentir, a cada 
dia, o pulsar dos fregueses”, afir-
ma Inigo Pereira, que apresen-
tou recentemente a sua candi-
datura a um segundo mandato 
à presidência da União de Fre-
guesias de Carnaxide e Queijas 
(UFCQ), no concelho de Oeiras.
O convite para voltar a integrar 
as listas de candidatos do mo-
vimento independente Isalti-
no – Inovar Oeiras de Volta nas 
próximas eleições autárquicas, 
a marcar em Setembro ou Ou-
tubro, surgiu em forma de elo-
gio assumido pelo líder do mo-
vimento, que decidiu renovar o 
convite feito em 2017. “Durante 
o mandato que agora termina, 
Inigo Pereira revelou-se um ex-

celente Presidente da UFCQ, 
atento aos problemas reais dos 
fregueses”, justificou o presiden-
te da Câmara Municipal de Oei-
ras (CMO).
O jornal ‘O Correio da Linha’ falou 
com o novamente candidato à 
presidência da UFCQ, que desta-
ca o principal motivo de orgulho 
nos quatro anos do seu manda-
to e revela o que ainda gostava 
de concretizar caso venha a ser 
reeleito para o cargo. As linhas 
fortes da sua recandidatura, as 
dificuldades impostas pela crise 
sanitária decorrente da pande-
mia COVID-19 e a política social 
que tem vindo a ser implemen-
tada na União de Freguesias são 
outros temas a merecer particu-
lar atenção nesta entrevista. 
No momento de fazer o balanço 
dos quatro anos do seu manda-
to, Inigo Pereira não se esquece 
também de endereçar um agra-
decimento especial aos funcio-
nários da sua União de Fregue-
sias, pela forma profissional e 

empenhada como apoiaram, e 
continuam a apoiar, os fregue-
ses mais afectados pelos im-
pactos negativos da pandemia, 
que deseja poder ser ultrapas-
sada rapidamente para retomar 
“a tranquilidade e regularidade 
que todos estávamos habitua-
dos a ter”. Um desejo partilhado 
por muitos.

Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - 
Nestes quatro anos de mandato, 
o que destaca com maior orgu-
lho na sua Presidência à frente 
da UFCQ?
Inigo Pereira (IP) - Enquanto au-
tarcas, o maior orgulho que po-
demos ter é verificar que as nos-
sas acções, de maior ou menor 
dimensão, são genericamente 
reconhecidas pela população. 
Nestes quatro anos de mandato, 
este sentimento de reconheci-
mento e de satisfação por parte 
da população aconteceu mui-
tas vezes, pois fomos ouvindo as 
pessoas e tentámos ir sempre ao 
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encontro das suas necessidades.
Por vezes, a resolução de peque-
nos problemas, tais como bura-
cos nos passeios ou em estradas, 
ou a falta de guardas de protec-
ção ou corrimãos, são altamente 
reconhecidos pela população, 
porque, na realidade, podem ser 
esses os grandes problemas do 
seu dia-a-dia.
Objectivamente, senti muito 
orgulho com a inauguração do 
novo edifício da USCQAL – Uni-
versidade Sénior de Carnaxide 
e Queijas, a abertura do pólo da 
Universidade em Queijas, a aber-
tura do Centro de Enfermagem 
de Queijas, a abertura do pólo 
da Refood, também em Queijas, 
e as várias melhorias que ocor-
reram nos Mercados Municipais 
de Carnaxide e Queijas e no Ce-
mitério Municipal de Carnaxide.
Destaco também, com muito 
orgulho, o profissionalismo de 
todos os nossos funcionários, 
por todo o apoio que deram - e 
dão - durante este período de 

pandemia a toda a comunidade 
e, em especial, às pessoas mais 
afectadas pelo impacto negati-
vo da doença. As nossas equipas 
de limpeza urbana e de manu-
tenção do espaço público foram 
reformuladas, estando actual-
mente capacitadas para realizar 
intervenções de maior dimen-
são e mais complexas. 
Para além dos trabalhos simples 
de reparação de buracos em 
passeios, correcção de sinalética 
e de pilaretes, criámos rampas 
de acessos, substituímos calça-
da de vidraço por piso antider-
rapante, entre outras tarefas. 
Criámos também brigadas para 
operarem, aos sábados, na de-
sinfecção de túneis, contentores, 
ecopontos e paragens de auto-
carros.
Melhorámos o espaço público, 
nas diversas dinâmicas da sua 
utilização e visibilidade, em ter-
mos de limpeza e cuidado, sinais 
actualmente bem visíveis e mar-
cantes nas nossas ruas e locais, 

de passagem ou de permanên-
cia. 
Ao nível dos eventos culturais, 
continuámos no bom caminho, 
revitalizando as Festas da Nossa 
Senhora da Rocha, as Festas de 
Queijas, em honra de S. Miguel 
Arcanjo, e as Festas de Carnaxi-
de, em honra de S. Romão, assim 
como as Festas de Santa Catari-
na e de Nhu Santiago. A juntar a 
estas festas religiosas, criámos os 
eventos temáticos da Feira Me-
dieval, Feira do Chocolate, Feira 
à Moda Antiga e a Feira do Fu-
meiro, envolvendo sempre nes-
tes eventos todas as associações 
e artistas locais. Eventos que a 
pandemia travou temporaria-
mente, mas temos esperança 
de que, pela dinâmica criada nas 
suas organizações, se retomarão 
logo que as circunstâncias o per-
mitam.
Aproveito para destacar, neste 
contexto, que todos os trabalhos 
e projectos que referi foram rea-
lizados sempre em articulação e 
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com todo o apoio do Município 
de Oeiras.

“APESAR DO QUASE TUDO FEI-
TO, FALTA FAZER QUASE TUDO”

CL - O que ainda falta fazer? Que 
obras/iniciativas estão progra-
madas até ao final do seu man-
dato?
IP - Apesar do quase tudo feito, 
falta fazer quase tudo, porque 
cada instante cria a necessidade 
do novo instante. A minha visão 
é a de que não devemos ocu-
par o tempo a perpetuar o pas-
sado. Do passado é importante 
analisarmos o percurso feito, 
corrigirmos os erros e criarmos 
o foco no futuro. É desta forma 
que coordenamos a quase 
generalidade das iniciativas da 
autarquia.
A título de exemplo, vale a pena 
referir que, devido à imensa pro-
cura por parte das populações, o 
Centro de Enfermagem de Quei-
jas necessitava de um alarga-
mento de horário. Para satisfazer 
essa necessidade, solicitámos 
apoio financeiro ao Município 

de Oeiras, que correspondeu 
ao nosso pedido, possibilitan-
do que, desde o início de Junho 
deste ano, o Centro de Enferma-
gem de Queijas tenha passado 
a funcionar mais horas por dia. 
O próximo passo será criarmos 
a possibilidade de disponibilizar 
mais serviços.
Relativamente ao Mercado Mu-
nicipal de Carnaxide, temos a 
convicção de que será necessá-
rio alterar a estratégia de atrac-
tividade e de desempenho des-
te equipamento comercial, no 
qual, desde o início do nosso 
mandato, já foram realizados 
diversos melhoramentos e ac-
ções para atrair comerciantes e 
clientes. Ainda durante este mês 
de Junho, vamos iniciar as obras 
de reabilitação dos WCs da zona 
central e inaugurar a esplanada 
recém-criada. Actualmente as 
lojas estão todas ocupadas, pre-
vendo-se abrir mais três espaços 
de restauração, na perspectiva 
de atrair mais pessoas. Porém, 
verificámos algumas oscilações 
de opção por parte dos comer-
ciantes, por não estarem interes-

sados em bancas, mas sim em 
espaços fechados, situação que 
estamos a estudar no sentido de 
encontrarmos a melhor forma 
de a resolver.
O Cemitério de Carnaxide con-
tinuará a ser objecto de melho-
ramentos, estando previstas 
a reabilitação dos acessos aos 
talhões e a construção de um 
ossário. Por sua vez, a USCQAL – 
Universidade Sénior de Carnaxi-
de e Queijas vai abrir o novo ano 
lectivo em modo misto, online e 
presencial, com uma redução de 
50% no valor das propinas dos 
alunos.
Quanto ao Mercado de Queijas, 
contamos ter reabilitado todo o 
exterior até ao final de Agosto 
deste ano, com reforço de ilumi-
nação em conformidade com as 
obras que actualmente decor-
rem na Praça Central de Queijas. 
Vão ser reabilitados também os 
WCs e o corredor principal.
Entretanto, a pedido da popula-
ção, estamos a melhorar os aces-
sos pedonais da Alameda de 
Queijas com a colocação de laje-
tas anti-derrapantes, mais segu-
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ras para quem ali circula. Ainda 
para Junho, temos programada 
e reabilitação do piso da ponte 
pedonal entre o Bairro da Outu-
rela e S. Marçal.
A par destas intervenções, já pla-
neadas, temos equipas de ma-
nutenção dos espaços verdes 
e de pequenas reparações nas 
escolas de ensino pré-escolar 
e do 1º ciclo, para cuidarem de 
pequenos arranjos locais, bem 
como equipas de intervenção, a 
trabalhar na manutenção do es-

paço urbano, mobiliário e sinalé-
tica.
CL - A recta final do seu manda-
to tem sido afectada pela pande-
mia COVID-19. Como foi a adap-
tação a esta nova realidade na 
União de Freguesias que lidera?
IP - Não há nada que prepare 
um autarca para este tipo de 
acontecimento a nível global. 
Estou certo de que este será um 
período que nunca irei esquecer 
enquanto autarca. A pandemia 
COVID-19 forçou a mudanças 
constantes da dinâmica habitual 
da União de Freguesias, quer 
pelo confinamento obrigatório, 
quer pelos desconfinamentos 
graduais. Neste período não tem 
sido possível realizar um con-
junto de actividades e eventos 
que habitualmente trazem a 
Carnaxide e Queijas outras dinâ-
micas de ajuda ao tecido sócio-

-económico do território. Temos 
realizado outras, integradoras 
das soluções para os problemas 
que a pandemia nos trouxe, em 
nome da saúde das pessoas, do 
seu bem-estar, porque a nossa 
obrigação, enquanto autarcas e 
cidadãos, é a de contribuir para 
a travagem dos efeitos da pan-
demia.
Quando avalio esta crise sanitá-
ria, não a observo sob o ponto 
de vista de impacto sobre o meu 
mandato. Não é essa a priorida-
de. A prioridade é dar resposta 
aos que foram afectados pelas 
várias variáveis da pandemia, 
que necessitam de apoio médi-
co, social, alimentar e económi-
co. É preciso relembrar também 
os que partiram e confortar os 
seus familiares e aqueles que 
lhes eram mais próximos.
CL - Quais os sectores da popu-
lação que mais necessitaram de 
apoio durante as várias fases do 
confinamento?
IP - Durante o período de pande-
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mia tivemos que ter em atenção 
toda a população. Logo à partida, 
foi necessário reformular o nos-
so Gabinete de Acção Social, que 
passou a trabalhar com maior 
proximidade e articulação com 
os técnicos da Divisão de Coe-
são Social do Município de Oei-
ras. Mantivemos o apoio regular 
a todas as famílias já sinalizadas, 
mas com muita atenção às novas 
situações de carência social. Esta 
pandemia, infelizmente, afectou 
todas as classes sociais. Tivemos 
de dar apoio a várias famílias da 
classe média, que tinham a sua 
vida estável, e que de um mo-
mento para o outro perderam 
tudo. Apoiámos vários trabalha-
dores da área da restauração, 
dos espectáculos, vendedores 
e outros. Os idosos mereceram 
também uma atenção especial. 
O isolamento e as dificuldades 
de mobilidade estavam no topo 
das nossas preocupações, mas o 
Gabinete de Acção Social estava 
já capacitado para, de forma efi-
caz, dar uma rápida resposta a 
essas necessidades.
Ao contrário de várias juntas de 

freguesia do País, que decidiram 
avançar com medidas de forma 
independente, entendemos que 
o melhor para a população de 
Carnaxide e Queijas seria unir 
esforços com a Câmara Munici-
pal de Oeiras, delineando uma 
estratégia municipal comum 
para esta área. Para este efeito, 
foram criadas a Linha de Emer-
gência Social, a Linha de Apoio 
Psicológico e a Linha de Volun-
tariado para todo o concelho. 
Encaminhámos voluntários da 
UFCQ para o Banco de Voluntá-
rios Municipal, para que pudes-
sem dar apoio a todo o território 
oeirense. Ainda neste sentido, 
os colaboradores que estavam 
nos atendimentos - na sede em 
Carnaxide e na delegação em 
Queijas - passaram a apoiar o 
Gabinete de Acção Social. Neste 
contexto, importa destacar tam-
bém o apoio financeiro, através 
do Fundo de Emergência Social, 
o apoio com refeições e o apoio 
através de cabazes alimentares, 
tal como a entrega mensal de 
cabazes alimentares a pessoas 
carenciadas e o reforço da nos-

sa Mercearia Social, com apoio 
financeiro da autarquia.

“MEDIDAS DE PROTECÇÃO 
PARA GARANTIR A SEGURANÇA 

DE TODOS”

CL - Não deve ter sido fácil gerir 
os Mercados Municipais de Car-
naxide e Queijas durante este 
período. Que tipo de apoios re-
ceberam os lojistas?
IP - Nesta fase de pandemia, os 
mercados municipais passaram 
a ter maior relevância, porque os 
operadores de serviços básicos e 
essenciais passaram a ter maior 
actividade e, como consequên-
cia desta situação, tivemos que 
implementar várias medidas de 
protecção e de higiene que fo-
ram exigidas pela DGS para ga-
rantir a segurança de todos. Vá-
rios lojistas tiveram que fechar 
durante a maior parte do tempo, 
enfrentando um impacto finan-
ceiro extremamente negativo. 
Com o apoio do Município de 
Oeiras, foi possível isentar as ren-
das de todos os concessionários 
em todo esse período.
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Neste contexto, 
vale a pena refe-
rir novamente as 
intervenções que 
fizemos nos Mer-
cados Municipais 
de Carnaxide e 
Queijas, que bene-
ficiaram de várias 
melhorias, no sen-
tido de proporcio-
nar melhores con-
dições de trabalho 
aos concessioná-
rios, e que permi-
tiram atrair mais 

clientes em ambos os espaços.
CL - O facto de ter sido candi-
dato independente à UFCQ foi 
uma vantagem ao longo do seu 
mandato, ou trouxe dificuldades 
acrescidas?
IP - O facto de ter sido um can-
didato independente e sem ex-
periência partidária criou-me 
alguns problemas no início do 
mandato, principalmente na 
relação com alguns deputados 
da oposição. Tive, no entanto, 
a grande vantagem dessa in-
dependência por nos permitir 
abordar os vários desafios que 
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tínhamos pela frente de uma 
forma mais livre e mais eficaz.
Ao longo do percurso, e devido 
ao excelente desempenho da 
autarquia, fomos apresentando 
muito trabalho de grande quali-
ficação em todas as nossas áreas 
de acção. Trabalho dirigido à re-
solução dos problemas concre-
tos, que contou sempre com o 
reconhecimento público e que 
foi esvaziando sistematicamente 
o conteúdo das críticas da opo-
sição. Devo referir que o nosso 
principal objectivo foi sempre 
servir a população e não agradar 
à oposição.

CL – Entretanto, já apresentou a 
sua recandidatura à presidência 
da UFCQ. 
IP - No passado dia 8 de Junho 
fui convidado pelo Dr. Isaltino 
Morais para ser novamente can-
didato nas suas listas. Aceitei 
prontamente, pela responsabi-
lidade e consciência, que devo 
honrar, da confiança que os fre-
gueses depositaram em mim 
em 2017, por acreditar que o 
trabalho político se faz no longo 
prazo, e, ainda, de que há muito 
para fazer. 
Quero agradecer publicamen-
te ao presidente Isaltino Morais 

a renovação da confiança que 
depositou e deposita em mim. 
Comprometo-me a tudo fazer 
para estar à altura das circuns-
tâncias presentes.
CL - O que define como prioritá-
rio em termos de política social 
para os próximos anos na fre-
guesia?
IP - Os próximos tempos não 
serão fáceis. Teremos que estar 
bem atentos à evolução da pan-
demia, à crise económica que 
estamos a vivenciar, e que irá 
permanecer, e aos imperativos 
da evolução temporal, que nos 
deslocam para os eixos do futu-
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ro, que temos que planear e pre-
parar para as dinâmicas geracio-
nais que nos conduzem para os 
próximos horizontes de vida.
Felizmente que o Município de 
Oeiras tem sabido ler os efeitos 
da pandemia e as circunstâncias 

sociais e económicas provoca-
das pela mesma, acautelando o 
futuro próximo numa dinâmica 
de gestão calculada de recur-
sos, que permitam disponibilizar 
verbas para a gestão corrente 
das actividades de referência e, 

ainda, alguns meios necessários 
para que não falte nada a nin-
guém.
Aos fregueses que decidam re-
novar a sua confiança no nosso 
trabalho, no próximo acto elei-
toral, podemos garantir o nosso 
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empenho para prosseguir a nos-
sa política de proximidade, ten-
tando dar resposta às necessida-
des imediatas de cada um, ou de 
cada família, criando condições 
para a comunidade, no amparo 
e no estímulo, para enfrentar-
mos os próximos tempos com 
outra confiança.
CL - As Juntas de Freguesia de-
veriam ter mais autonomia para 
implementar políticas de proxi-
midade? 
IP - Implementar políticas de 
proximidade não é uma tarefa 
fácil. É necessário andar mui-
to na rua, ouvir as pessoas com 
atenção e criar soluções para os 
seus problemas. Vários autarcas 
invocam a falta de autonomia 
para justificar a falta de políti-
cas de proximidade. Temos de 
trabalhar, de nos adaptar às cir-
cunstâncias, dar cumprimen-
to às nossas competências. No 
caso da UFCQ, resolvemos as 
questões de uma forma directa 
quando se trata de questões da 

competência da autarquia. Para 
outras situações, que sejam da 
responsabilidade do Município 
de Oeiras, ou de outras entida-
des, não nos desresponsabiliza-
mos e intermediamo-las junto 
das instituições que estiverem 
em questão.

“É NECESSÁRIO CONTINUAR-
MOS A TER CORAGEM 

E AMBIÇÃO”

CL - Ao ser eleito, em 2017, falou 
na necessidade de desenvolver 
coragem e ambição para levar 
em frente o seu projecto. Ainda 
acredita que estas são caracte-
rísticas fundamentais para um 
Presidente de Junta de Fregue-
sia exercer as suas funções?
IP - O meu slogan de pré-campa-
nha em 2017 foi “Coragem e Am-
bição”. Retirei da letra do hino de 
campanha do Presidente Isaltino 
Morais de 2005. Em 2017, fazia e 
fez todo o sentido, porque existia 
a necessidade de mudar o rumo 

que a nossa União de Freguesias 
e todo o concelho de Oeiras es-
tavam a seguir. Havia a neces-
sidade de mudança, e para tal, 
era necessário muita coragem e 
muita ambição. Actualmente, o 
movimento INOVAR OEIRAS DE 
VOLTA governa o Município de 
Oeiras e a maioria das Juntas e 
Uniões de Freguesias do nosso 
concelho. 
Nestes quase quatro anos de 
governação, as Juntas de Fre-
guesias têm as suas estruturas 
mais organizadas e eficazes. O 
Município de Oeiras tem investi-
do a vários níveis para o melho-
ramento da vida dos munícipes. 
Estão a ser lançadas as bases que 
vão colocar Oeiras num patamar 
cada vez mais elevado a nível na-
cional e internacional. Veja-se o 
caso da candidatura de Oeiras a 
Capital Europeia da Cultura em 
2027. Penso que é necessário 
continuarmos a ter “Coragem e 
Ambição” para consolidar e dar 
seguimento a tudo o que cons-
truímos ao longo destes quatro 
anos, bem como continuar a 
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“INOVAR”, perante os vários fac-
tores que forem surgindo. 
É necessário saber ouvir, termos 
persistência, acreditar nas 
pessoas e nas suas capacidades. 
É necessário muito rigor, trabalho 
e generosidade para levar a cabo 
esta missão. Por exemplo, em 
2017, não tínhamos programado 
enfrentar a pandemia COVID-19, 
mas em 2020, e agora em 2021, 
fomos capazes de dar as melho-
res respostas de apoio à popula-
ção, entidades e empresas, man-
tendo o concelho unido e coeso.
CL - Como tem sido a convivên-
cia com a Câmara Municipal de 
Oeiras?
IP - A convivência da nossa 
União de Freguesias com to-
das as instituições do concelho 
de Oeiras tem sido óptima. É 
muito importante conhecer as 
instituições e compreender as 
suas áreas de acção, pois temos 
de trabalhar em rede e, nesse 
sentido, aproveitar ao máximo a 
capacidade de cada uma delas. 
É essa a nossa visão. A Câmara 
Municipal de Oeiras tem dado 
um apoio excelente à nossa au-

tarquia, não só às entidades da 
nossa União de Freguesias, mas 
a todo o concelho.
Todas as sextas-feiras, o presi-
dente do Município de Oeiras 
tem as tardes reservadas para 
receber os presidentes de junta 
e de uniões de freguesia. Du-
rante estes quatro anos, manti-
vemos uma relação de estreita 
proximidade com o Município 
de Oeiras, reportando todas as 
situações problemáticas, com 
necessidade de resolução. Du-
rante todo o mandato, expuse-
mos sempre todos os problemas 
que fomos tendo e, felizmente, 
fomos resolvendo em conjunto 
todas as situações que necessi-
tavam de resolução.
Destaco ainda a excelente rela-
ção que fomos cultivando com 
todos os vereadores, dirigentes e 
funcionários da Câmara Munici-
pal de Oeiras.
CL - Ao abrigo do novo contrato 
de Delegação de Competências 
assinado em Maio deste ano 
com o Município de Oeiras, que 
intervenções de manutenção 
estão previstas para as escolas 
da UFCQ?
IP - Com este contrato, passámos 
a assumir a manutenção de oito 
escolas do 1º ciclo e do pré-es-
colar, bem como mantivemos a 
gestão dos Mercados Municipais 
de Carnaxide e Queijas. Relati-
vamente às escolas, e, ao abrigo 
deste contrato, temos tratado 
dos espaços verdes no interior 
dos estabelecimentos de ensino, 
bem como realizado pequenas 
reparações nos interiores. Estas 
intervenções têm permitido re-
solver vários problemas sinaliza-

dos em todos os estabelecimen-
tos de ensino, proporcionando 
melhores condições de trabalho 
a professores, auxiliares e alunos. 
A UFCQ está totalmente capa-
citada para estas novas tarefas, 
respondendo às necessidades 
que vão surgindo e antecipan-
do as intervenções prioritárias, 
sempre que as mesmas são as-
sinaladas.

“GRANDES INVESTIMENTOS
EM OEIRAS”

CL - Quais os principais investi-
mentos públicos previstos para 
os próximos anos no território da 
UFCQ?
IP - O Município de Oeiras tem 
vindo a realizar grandes investi-
mentos em Carnaxide e Queijas. 
Um deles, a nova Praça de Quei-
jas, que será inaugurada em 
breve, mesmo ao lado do jardim 
do Mercado, será dotada de um 
novo espaço de diversão para as 
crianças, assim como será reabi-
litado o pavilhão polidesportivo. 
Na zona do Santuário da Rocha, 
em Linda-a-Pastora, os passa-
diços de acesso a Carnaxide e o 
Eixo Verde Azul são já são uma 



13

realidade, prevendo-se para bre-
ve a requalificação de toda a 
envolvente do Santuário. Impor-
tante será também a obra da Via 
Longitudinal Norte, prevista para 
2023, bem como a passagem 
pedonal entre Queijas e a Estra-
da Nacional, já em 2022. Ainda 
em Linda-a-Pastora, a Capela de 
São João Batista está a ser reabi-
litada e os Bombeiros vão bene-
ficiar de um novo quartel.
Em Carnaxide será inaugurada, 
em breve, a nova sede da So-
ciedade Filarmónica local. Em 
2022, vão arrancar as obras de 
reabilitação do Centro Cívico de 
Carnaxide. O Bairro Luta Pela 
Casa está a ser objecto de uma 
intervenção de melhorias a nível 
de pinturas e isolamento em to-
das as habitações. No Bairro de 
S. Marçal, o Espaço Multiusos vai 
ser uma realidade, abrigando o 
Projecto Família Global e a Esco-
la de Judo, entre outros.
No âmbito do estacionamento, 
estão em marcha também alte-
rações significativas, com o novo 
parque de estacionamento na 
Quinta da Nora, junto ao Quartel 

dos Bombeiros Voluntários de 
Carnaxide, com capacidade para 
130 lugares. A estes lugares, vão 
ser acrescentados muitos mais, 
brevemente, no território da 
nossa União de Freguesias.
Aproveito para assinalar tam-
bém todo o esforço que o Muni-
cípio de Oeiras tem feito na pre-
servação da Serra de Carnaxide, 
uma das áreas verdes mais im-
portantes do concelho. Com 44 
hectares já na posse da Autar-
quia, a Câmara de Oeiras tem 
como objectivo adquirir mais 
terrenos para atingir cerca de 60 
hectares, garantindo que nada 
será construído nesse espaço 
da Serra de Carnaxide, na parte 
que diz respeito ao território de 
Oeiras. A Autarquia tem vindo a 
enriquecer o património arbó-
reo do concelho, tendo plantado 
3.100 árvores em 2020. É o futuro 
Parque Urbano Municipal da 
Serra de Carnaxide que ali está a 
nascer.
Estão previstos para todo o con-
celho de Oeiras grandes inves-
timentos que apontam para a 
criação de infraestruturas es-

senciais de apoio à generalidade 
das populações que aqui vivem 
e trabalham, no sentido de lhes 
proporcionar usufruto e bem-
-estar em todos os âmbitos de 
actividade e missões, de lazer ou 
de carácter profissional.
CL - Um desejo para o futuro?
IP - O meu desejo para o futuro 
é o que ultrapassemos rapida-
mente a pandemia COVID-19 e 
a crise social e económica que 
está instalada, voltando com 
toda a tranquilidade à regulari-
dade que estávamos habituados 
a ter. 
A minha vontade e motivação 
para o futuro são os mesmos 
desde que iniciei esta caminha-
da: Servir a população de Car-
naxide, Queijas, Linda-a-Pastora 
e dos Bairros Municipais, ajudan-
do a criar melhores condições 
para a plena vida das suas vidas. 
Objectivos que temos consegui-
do cumprir com o apoio do exe-
cutivo e dos trabalhadores da 
UFCQ, bem como com o apoio 
fundamental do Município de 
Oeiras e de todas as entidades e 
forças vivas do nosso território. 

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

33 anos a informar
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O território da União das Freguesias de Carnaxide 
e Queijas (UFCQ) é sede de inúmeras associações 
de moradores, recreativas, desportivas e outras, al-
gumas das quais de carácter solidário e de apoio 
social, constituídas com o estatuto de Instituição 
Particular de Solidariedade Social (IPSS), e organi-
zações sem fins lucrativos. Neste domínio, jovens 
e seniores podem contar com apoios importantes 
que fazem a diferença na qualidade do dia-a-dia 
dos cidadãos.
Entre as associações de moradores, figuram:
a Cheuni-Cooperativa de Habitação Económi-
ca União CRL (tlf. 214241020), instalada em Quei-
jas, e as associações de moradores 18 de Maio (tlf. 
214188209), Luta pela Casa (tlf. 214186540), Outure-
la-Portela (tlf. 214160953), Alto dos Barronhos (Rua 
Alfredo Rocha Pereira, Loja 3 / Barronhos) e Ca-
sal da Amoreira (email amcasalamoreira@gmail.
com), estas cinco todas em Carnaxide.
Em matéria de Acção Social, merecem destaque 
inúmeras instituições, nomeadamente: a Aju-
da Internacional Cidadãos Sem Fronteiras (tlf. 
214180767), Apoio-Associação de Solidariedade 
Social (tlm. 937852985), Associação de Bombeiros 
Voluntários de Carnaxide (tlf. 214189197), Associa-
ção Coração Amarelo (tlf. 214467570), Associação 
de Amigos da Mulher Angolana (tlf. 214109892), As-
sociação de Dadores de Benévolos de Sangue da 
Paróquia de Queijas (email adsqueijas@sapo.pt), 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Linda-a-Pastora (tlf. 214170486), Associação 
Portuguesa de Solidariedade e Desenvolvimento 
(tlf. 214145310), Assomada (tlf. 214175464), Casa de 
Bethânia (tlf. 214186450), Casa do Parque / Cres-
cer Ser - Associação Portuguesa para o Direito 
dos Menores e da Família (tlf. 214167650), Centro 
Social e Paroquial Nossa Senhora da Conceição 
(tlf. 214185595), Centro Social e Paroquial São Ro-
mão de Carnaxide (tlf. 214246110), Centro Social e 
Paroquial São Miguel de Queijas (tlf. 214254100), 
Conferência Vicentina de São Romão de Carnaxi-
de (Praceta António Boto, nº 50 A / Carnaxide), EM-

DIIP-Equipa Móvel de Desenvolvimento Infantil 
e Intervenção Precoce (tlm. 915649196), Entrecul-
-Projeto Escolhas (tlf. 214160565), Obra Social Ma-
dre Maria Clara – Congregação das Irmãs Francis-
canas Hospitaleiras da Imaculada Conceição (tlf. 
214181227), Projecto Família Global (tlf. 214183770), 
Projecto VIPP+ (tlf. 214161762), Re-Food Carnaxide 
(tlm. 963250983), Renascer - Associação Cristã de 
Reabilitação (tlf. 214367422) e Rotary Clube de Car-
naxide (email rotarycarnaxide@yahoo.co.uk).
No que à Cultura diz respeito, estão disponíveis 
no território da UFCQ: a Companhia de Actores 
(tlf. 214170378), Escola Musicentro (tlm. 968771817), 
Fundação Marquês de Pombal (tlf. 214175896), 
Grupo de Folclore das Terras da Nóbrega (tlm. 
962452179), Grupo Motard Lobos de Carnaxide 
(tlm. 914233925), Grupo Musical 1º de Dezembro (tlf. 
214185209), Junt’Arte-Associação Cultural de Quei-
jas (tlf. 216008530), Sociedade Filarmónica Frater-
nidade de Carnaxide (tlm. 917369834) e Sociedade 
Musical Simpatia e Gratidão (tlf. 214186510).
Marcam presença no domínio do Desporto: a As-
sociação Desportiva de Queijas (tlm. 918794094), 
Associação Nacional de Desporto para Deficientes 
Motores (tlf. 214177326), Associação de Surfistas de 
Oeiras (email lusafonasurf@sapo.pt), Atlético de 
Queijas (tlf. 216064596), CCCD-Clube de Carnaxide 
Cultura e Desporto (tlf. 214170061), Futebol Clube 
da Outurela (tlf. 212426118) e Linda-a-Pastora Spor-
ting Clube (tlf. 214188884).
Na UFCQ, os jovens têm à sua disposição as se-
guintes instituições: Associação Juvenil TACE 
(email associacaojuveniltace@gmail.com), Clube 
de Jovens Outurela-Portela (tlf. 214172497), Grupo 
de Jovens da Paróquia de Queijas (tlf. 214254100), 
Agrupamento de Escuteiros 774-Queijas (email 
queijas774cne@gmail.com), Agrupamento de 
Escuteiros 908-Carnaxide (email 908carnaxide@
gmail.com), Agrupamento de Escuteiros 1373-Nos-
sa Senhora da Conceição da Outurela (email ge-
ral.1373@escutismo.pt) e Espaço Jovem de Car-
naxide (tlf. 210999094)






