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SMAS de Sintra realizaSMAS de Sintra realiza
Encontro NacionalEncontro Nacional

Rotary Club Cascais-EstorilRotary Club Cascais-Estoril
inaugura Presépioinaugura Presépio

“Eficiência do sistema de abastecimen-
to de água, redução das perdas e im-
pacto na gestão, em Sintra” foi o tema 
de uma comunicação apresentada no 
Encontro Nacional de Entidades Ges-
toras de Água e Saneamento (ENEG 
2021) pelos Serviços Municipaliza-
dos de Água e Saneamento de Sintra 
(SMAS de Sintra), para destacar a evo-
lução dos indicadores de redução dos 
valores de água não faturada que, nos 
últimos cinco anos, se traduziu numa 
diminuição em cerca de 44% e uma 
poupança na ordem dos 3,5 milhões 
de m3 de água. Em 2020, os SMAS de 
Sintra registaram um valor de água não 
faturada (incluindo as perdas físicas e 
comerciais) de 18,4%, o mais baixo de 
sempre (em contraponto com os 30,9% 
de 2014), mantendo-se, pelo segundo 
ano consecutivo, abaixo dos 20%, o va-
lor preconizado pela Entidade Regula-
dora dos Serviços de Água e Resíduos 
(ERSAR).
A comunicação dos SMAS de Sintra foi 
apresentada por André Duarte, técnico 
superior do Departamento de Planea-
mento e Obras (DPO) -Eficiência de 
Sistemas, e elaborada ainda por Jorge 
Vilela (Diretor do DPO), António Car-
lota (Chefe da Divisão de Projetos) e 
Rute Parente (técnica superior do DPO-
-Eficiência de Sistemas).
Os resultados apresentados na comuni-
cação, que deu nota de uma das prin-
cipais estratégias de ação dos SMAS 
de Sintra, resultaram de vários fatores 
como “a identificação e eliminação de 
pontos críticos na rede, a remodelação 
contínua da rede de distribuição em fim 
de vida útil e com mau desempenho e 
a realização de campanhas sistemáticas 
e contínuas de deteção ativa de fugas 
e consequente reparação das mesmas”, 
segundo revelou André Duarte.
Para dar forma a este objetivo, em 2014, 
foi criada uma equipa técnica dedicada 
a este tema, designada por “Avaliação 
de Eficiência de Sistemas”, que, entre 
outras ações, promoveu a implemen-
tação de Zonas de Medição e Controlo 

(ZMC) e o desenvolvimento de softwa-
re de recolha e análise de dados e pro-
dução dos indicadores de desempenho.
“Para além do trabalho de monitori-
zação das redes, foi realizada uma for-
te aposta no trabalho de campo, que 
permitiu identificar expressivas fugas 
da rede e eliminá-las”, realçou André 
Duarte, dando conta que existem duas 
equipas de deteção de fugas, uma inter-
na e outra externa, o que “permitiu de-
tetar mais de 1500 fugas não visíveis”.
Outro dos fatores que contribuiu para 
estes resultados foi o significativo in-
vestimento na remodelação das redes 
de abastecimento de água, em especial 
as que se encontravam em fim de vida 
e com registo de roturas, constituindo 
uma preocupação a utilização de ma-
teriais mais fiáveis. Uma das obras que 
mais contribuiu para a redução das per-
das de água assentou na remodelação 
da principal conduta adutora ao con-
celho, a antiga conduta DN1000 em be-
tão armado, com a construção de uma 
nova conduta em aço, DN1200 mm e 
DN 1000 mm, com cerca de nove km. A 
redução das perdas de água foi, aliás, 
um dos principais destaques do stand 
dos SMAS de Sintra, que evidenciou, 
ainda, o forte investimento em curso na 
remodelação da rede de abastecimento 
de água. O Diretor Delegado, Carlos 
Vieira, enuncia as empreitadas a decor-
rerem no Algueirão, no montante de 
3,5 milhões de euros; em Mem Martins 
com origem no reservatório de Ouressa 
(1,5 milhões de euros) e na Portela de 
Sintra (2 milhões de euros).
Criados em maio de 1946, a comemorar 
75 anos, os SMAS de Sintra são a maior 
entidade municipal gestora ao nível do 
abastecimento de água, com mais de 
190 mil clientes, servindo uma popula-
ção de 385 mil habitantes, distribuídos 
por uma área de 320 km2. Entre 2021 
e 2025, os SMAS de Sintra vão investir 
mais de 80 milhões de euros na melho-
ria da gestão dos sistemas de abasteci-
mento de água, saneamento e resíduos 
urbanos.

O já tradicional Presépio do Rotary 
Club Cascais-Estoril, instalado na 
Rotunda Sá Carneiro, no centro da vila 
de Cascais, encontra-se exposto para 
a Comunidade até ao próximo Dia de 
Reis, 6 de Janeiro. A inauguração do fa-
moso conjunto de figuras, constituído 
pela Virgem Maria, São José, o Menino 
Jesus e os três Reis-Magos, ocorreu no 
passado dia 27 de Novembro.
A concretização da instalação do 
Presépio promovida pelo Rotary Club 
Cascais-Estoril contou com a presença 
do Presidente da Câmara Municipal 
de Cascais, Carlos Carreiras. Após a 
inauguração, decorreu uma segunda 
cerimónia, também já tradicional, que 
consistiu num brinde à época natalícia 
com o usual ‘Carcavelos de Honra’, na 
sede do clube.
“Cumpriu-se uma vez mais a tradi-
ção. Acendi com os netos e filhas as 
luzes de Natal, assisti ao cortejo que 
vai percorrer o Concelho, inaugurei o 
presépio com o Rotary Club Cascais-
Estoril e acabei a brindar com Vinho de 
Carcavelos na sua sede”, escreveu o au-
tarca no Facebook, concluindo: “É bom 

cumprir as tradições e viver e sentir 
(mais uma vez) este espírito de comu-
nidade da família de Cascais”.

“UMA LIGAÇÃO À COMUNIDADE”

Nas palavras de Augusto Ezequiel, 
Presidente do Rotary Club Cascais-
Estoril, a iniciativa de instalar o 
Presépio rotário no centro da vila de 
Cascais, uma tradição que já dura há 13 
anos, “é uma forma de nós termos uma 
ligação à Comunidade, uma forma de 
nós contribuirmos também para esta 
época festiva, e de divulgarmos que 
estamos presentes para apoiar naquilo 
que for necessário”. 
Em relação à adesão do público à ini-
ciativa, o Presidente Rotário assinalou: 
“Desde que começámos a montar o 
Presépio, ainda estávamos a montar as 
peças no passado dia 24 de Novembro, 
e já havia pessoas curiosas”. De acordo 
com o mesmo responsável, o conjunto 
exposto demorou cerca de duas horas 
a instalar. “Houve uma preparação das 
imagens em armazém. Depois foi só 
transportar e instalar”, explicou. 

Aniversário de PM de OeirasAniversário de PM de Oeiras
gera polémicagera polémica

Em consequência das declarações 
do presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, ao discursar na celebra-
ção dos 20 anos da Polícia Municipal 
(PM), realizada no dia 23 de novembro, 
foi remetido para a redação deste jornal 
um comunicado do Sindicato Nacional 
das Polícias Municipais (SNPM), repu-
diando essas declarações.
O presidente da Câmara referiu no seu 
discurso que, “não podem ser tolerados 

atos de indisciplina graves, (por parte 
de elementos da PM), como se tem ve-
rificado nos últimos meses”. “Situações 
de arrogância perante os cidadãos”. 
Tendo recebido no último ano “mais 
reclamações do que possivelmente 
nos anos anteriores”. “A arrogância 
chega mesmo a verificar-se perante o 
presidente da Câmara e vereadores”, 
concluindo estar a ser duro para evitar 
males maiores.

Disse ainda que seria hipócrita que 
viesse para esta comemoração sem 
mostrar a insatisfação à PM, que já lhe 
deu muitas alegrias com a ajuda aos 
cidadãos do Concelho, porque a gene-
ralidade dos polícias municipais “ são 
pessoas extraordinárias e dedicadas”. 
Realçou o “papel extraordinário” que a 
PM teve durante a pandemia, para con-
cluir que não se pode deixar que este 

trabalho seja prejudicado por arrogân-
cia individual.  
No seu comunicado, o SNPM, consi-
dera as declarações do presidente da 
Câmara uma “humilhação pública 
que encetou aos agentes dessa Polícia 
Municipal, ao seu comandante e à pró-
pria instituição”, sendo que, a “inter-
venção não planeada do Dr. Isaltino 
Morais, à última hora, motivada, tanto 
quanto se entendeu, por um “ressabia-
mento” em relação ao que o mesmo 
apelidou de uma ou outra situação de 
alegada indisciplina de alguns agentes 
da Polícia Municipal para com verea-
dores e para consigo mesmo, destruiu 
por completo as felizes locuções pro-
feridas pelos anteriores intervenientes, 
transformando o memorável dia, que 
se esperava ser de celebração e come-
moração, num dia desgostosamente 
recordável”.
Refere ainda que “não se pode aceitar 
que o dirigente máximo da instituição 
em causa, publicamente, aproveitando 
uma sessão comemorativa, proceda a 
um injustificado ataque ao bom nome 
da instituição que era suposto liderar, 
bem como aos seus efetivos”.
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NEWSMUSEUM

+INFO
reinodonatal.sintra.pt

10H00 às 17h00
O NEWSMUSEUM disponibiliza uma atividade 
gratuita.

PARQUE DA LIBERDADE
ANIMAÇÃO // ATELIÊS 
JOGOS // NATAL SOLIDÁRIO
quintas e sextas-feiras > 9h00 às 17h00 
sábados e domingos > 11h00 às 19h00
21 a 23.dezembro > 11h00 às 19h00

1.dezembro | 11h00
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA SONS E COMPASSOS 
Inauguração do Reino do Natal

2, 3, 9, 10, 21 e 22.dezembro | 11h00 
Dinamização de atividades desportivas

11.dezembro | 11h00 e às 15h00 duas sessões 
SOCIEDADE UNIÃO SINTRENSE
Espetáculo “Um Conto de Natal”,
de Charles Dickens

PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA
Terreiro Rainha D. Amélia

ANIMAÇÃO //MERCADINHO DE NATAL 
ÁRVORE DE NATAL
segunda-feira a domingo > 10h00 às 19h00
24 e 31.dezembro > 10h00 às 15h00
25.dezembro.21 e 1.janeiro.22 > encerrado

ENTRADA GRATUITA

 1 a 23 dezembro

organização | apoio |
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Sintra instalaSintra instala
contentores enterradoscontentores enterrados

Faleceu atorFaleceu ator
do TECdo TEC

Os Serviços Municipali-
zados de Água e Sanea-
mento de Sintra (SMAS 
de Sintra) investiram 1 
milhão de euros, na aqui-
sição de 586 contentores 
enterrados, destinados a 
prosseguir a estratégia de 
substituição da contento-
rização de superfície por 
enterrada. Os equipamen-
tos destinam-se à Tapada 
das Mercês, ao Algueirão 
e a zonas com obras de 
requalificação no terreno 
por parte dos serviços municipais.
“Os SMAS de Sintra estão a efetuar um 
investimento global de 4 milhões de eu-
ros, para assegurar a eficiência e susten-
tabilidade do sistema de recolha de re-
síduos urbanos, no sentido de melhorar 
a prestação deste serviço à população 
do concelho. Para concretizar esta op-
ção estratégica, foram adquiridos mais 
586 contentores, que serão canalizados 
para a Tapada das Mercês, Algueirão 
e zonas do concelho que estejam a ser 
alvo de intervenções de requalificação 
conjunta dos serviços do Município 
(CMS/SMAS), como acontece com as 
empreitadas de requalificação da Ave-
nida D. Nuno Álvares Pereira (Agual-
va), da centralidade de Paiões (Rio de 
Mouro) e da área envolvente ao antigo 
Mercado de Fanares (Mem Martins)”, 
salienta Carlos Vieira, Diretor Delega-
do dos SMAS de Sintra.
Destinados à área da Tapada das Mer-

cês, numa intervenção que se encontra 
em curso, os SMAS de Sintra adquiri-
ram 231 contentores, que vão ser di-
vididos por 53 pontos de deposição, 
traduzindo-se num aumento da capa-
cidade instalada de recolha indiferen-
ciada de 201.400 L e de seletivos de 
378.000 L (com reforço de 39 unidades).
Em relação às obras de requalificação 
no terreno, “a aposta passa por fazer 
coincidir as intervenções de reabilita-
ção do espaço público com a renova-
ção de contentorização, no sentido de 
reduzir o incómodo para a população 
das áreas abrangidas pelas empreitadas 
do município”, acentua Carlos Vieira. 
Para o efeito, foram adquiridos mais 
185 contentores.
Para o Algueirão, os SMAS de Sintra 
procederam à aquisição de 170 con-
tentores, no âmbito da empreitada de 
remodelação da rede de abastecimento 
de água, que inclui a execução da liga-

ção ciclável e pedonal entre Ouressa e 
a Igreja do Algueirão e representa um 
investimento global de 3 milhões e 559 
mil euros. A zona contemplada pela 
nova contentorização, que abrange 47 
equipamentos de indiferenciados e 
de 41 para cada valência de seletivos 
(plástico/metal, papel/cartão e vidro), 
inclui o Algueirão e a urbanização da 
Cavaleira, o Bairro da Coopalme e a 
Quinta das Serralheiras, numa área 
limitada a Norte pela Rua Vasco da 
Gama, a Sul pela linha de caminho de 
ferro, a Este pela Avenida Capitães 
de Abril e a Oeste pelos reservatórios 
apoiado e elevado da Cavaleira.
Para além da Tapada das Mercês, Al-
gueirão e zonas com obras de requali-
ficação no terreno, os SMAS de Sintra 
já procederam à renovação da conten-
torização na Serra das Minas (Rio de 
Mouro), com 195 equipamentos enter-
rados, e têm em curso a instalação de 
234 contentores em Mem Martins, no 
âmbito da empreitada de remodelação 
da rede de abastecimento de água com 
origem no reservatório de Ouressa, e de 
174 nas zonas balneares e localidades 
adjacentes da área litoral. A substitui-
ção de contentores de superfície por en-
terrados vai ser concretizada de forma 
gradual em todo o concelho de Sintra.

Partiu o ator António Marques, que vi-
veu no TEC por mais de 50 anos.
A Companhia do TEC manifesta o seu 
profundo pesar pelo desaparecimento 
de um dos seus incontornáveis atores 
que, também ele, construiu esta casa.
De personalidade forte, criou inúmeras 
personagens ao longo da vida do TEC, 
muitas inesquecíveis como Camões em 
Onde Vaz, Luíz?, Danton em a morte 
de Danton, Macbeth em Macbeth numa 
encenação de Jorge Listopad, Glouces-
ter em Rei Lear , o Chefe da Polícia em 
o Balcão, ou Mack Navalha em Ópera 
dos Três Vinténs e tantos outros. Em 
espetáculos como Sotoba Komachi ao 
lado de Augusto Figueiredo, Breve 
Sumário da História de Deus, a Maçã, 
D. Quixote no protagonista em digres-
são ao Brasil, auto D'el-rei Seleuco, 
Fuenteovejuna, Jedermann, Biombos, 
La Nonna, Lorca, Federico, D. Carlos, 
Marat-Sade, Devinas Palavras ou mais 
recentemente Guernica, num desem-
penho comovente que lhe valeu uma 
nomeação para os prémios spautores.

CL-Dezembro-2021
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Ruas iluminadas na AmadoraRuas iluminadas na Amadora

Bombeiros de OeirasBombeiros de Oeiras
celebram 130 anoscelebram 130 anos

Oeiras Fórum 
Rua Dr. José da Cunha, nº33B 2780-187 Oeiras Tel.:214 415 916

Paço de Arcos 
Rua Costa Pinto, nº97
2770-213 Paço de Arcos Tel.:214 422 717

Oeiras Vila 
Rua João Teixeira Simões nº3

2780-254 Oeiras Tel.:214 425 100

Moinho das Antas 
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº5A 
2780-241 Oeiras Tel.:214 427 944

www.ofetal.pt

A partir do dia 12 de no-
vembro, as principais ruas 
da Amadora ganharam 
um novo brilho com as tra-
dicionais iluminações de 
Natal.
Por forma a dinamizar o 
pequeno comércio local, 
bem como criar espaços 
públicos de convivência, 
a Câmara Municipal da 
Amadora volta, este ano, 
a apoiar a ACECOA – As-
sociação Comercial e Em-
presarial dos Concelhos de 
Oeiras e Amadora na co-
locação de iluminações de 
Natal um pouco por todo o concelho.
As iluminações de Natal manter-se-ão 
acesas, como tradicionalmente, até ao 
Dia de Reis, a 6 de janeiro.
À semelhança dos anos anteriores, o 
Município da Amadora não aumen-
tou os custos inerentes à iluminação de 
Natal, pelo que o subsídio a transferir 

Anibal Machado Sebastião

Construção Civil - Prestação de Serviços

Rua do Castelo, nº 9  Olelas • 2715 - 356 Almargem do Bispo

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

BoasBoas
FestasFestas

à ACECOA será igual ao ano transato, 
no valor de cerca de 112 mil euros, ga-
rantindo a mesma qualidade dos anos 
precedentes, bem como elementos de-
corativos novos. A própria iluminação 
é feita através de leds, o que permite 
ainda reduzir os custos de eletricidade 
ao longo deste período.

A Associação Humanitária de 
Bombeiros de Oeiras, assinalou, no 
dia 21 de Novembro, os seus 130 anos, 
com um programa de atividades que 
se iniciou pela manhã com o Hastear 
das Bandeiras, seguindo-se uma visita 
talhão dos bombeiros no Cemitério de 
Oeiras, a parada frente ao quartel com 
entrega de condecorações e um almoço 
de confraternização. 

BoasBoas
 Festas Festas
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A Câmara Municipal de Sintra entre-
gou, no dia 25 de novembro, 264 com-
putadores portáteis e 188 câmaras mul-
tidirecionais à rede de escolas públicas 
do concelho, num investimento de 256 
mil euros.
A entrega deste equipamento, realiza-
da na Escola Secundária Padre Alberto 
Neto, em Queluz, irá permitir o aumen-
to qualitativo no apoio ao ensino pre-
sencial, remoto ou misto.
Para o presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra, Basílio 
Horta, este investi-
mento “incluiu-se na 
estratégia da autarquia 
em melhorar de forma 
crescente a qualidade 
das aulas, da aprendi-
zagem e da vida dos 
nossos alunos e pro-
fessores”, referindo 
ainda que esta ação 
demonstra “que conti-
nuamos atentos ao en-
sino no nosso concelho 
e às suas necessidades. 
Com a pandemia e com 
os constantes confina-
mentos e isolamentos de-
cretados foi necessário pen-
sar numa metodologia que 
permitisse a professores e 
alunos continuar a tarefa 
de construir o futuro."
"Estes computadores e 
equipamentos vêm melho-
rar, e em alguns casos per-
mitir, aulas nos mais dife-
rentes modelos", concluiu 
o autarca.
Os 264 computadores por-
táteis e 188 câmaras multi-
direcionais de elevada pre-
cisão serão utilizados pelos 
docentes em sala de aula 

Arte na AmadoraArte na Amadora
Ao longo dos últimos anos, a Câmara 
Municipal da Amadora tem desafiado 
diversos artistas a espalharem a sua 
obra pela cidade, caracterizando a iden-
tidade, cultura e vivência do território.
O mais recente desafio foi lançado a 
Ivo Santos, mais conhecido por Smile, 
que, ao longo dos últimos meses, está 
a retratar diversas personali-
dades amadorenses ligadas ao 
desporto.
O cenário escolhido para esta 
singela homenagem do Muni-
cípio da Amadora foi o muro 
do Complexo Desportivo Mu-
nicipal Monte da Galega, equi-
pamento de excelência para a 
prática desportiva, onde já se 
encontram retratados nomes 
como o do judoca Jorge Fon-
seca, do treinador de futebol 

Jorge Jesus, da atleta Rita Borralho, do 
treinador de hóquei em patins Pedro 
Nunes, e do já falecido futebolista José 
Torres, o “Bom Gigante”.
Esta fase dos trabalhos do artista Smile 
terminará em breve com a pintura do 
futebolista Nani, que “regressa às ori-
gens” através da arte urbana.

15 Dezembro 2017 | O CORREIO DA LINHA

O Clube Escola de Ténis de Oeiras 
(CETO), inaugurou, em 24 de Junho, a 
reabilitação do espaço desportivo, no 
Jardim de Oeiras junto à Praia de Santo 
Amaro, depois de obras que dotaram 
este espaço de cobertura para os dois 
cortes de ténis e passou a ter também 
dois campos de miniténis, balneários 
para homens e senhoras, um gabinete 

18

Carlos Falcão Presidente do CETO

''É possível olhar para o futuro''
Carlos Falcão Presidente do CETO

''É possível olhar para o futuro''
de sioterapia e um bar restaurante.
Carlos Falcão, presidente da Direção 
do CETO, recordou ao “O Correio da 
Linha”, que foi neste espaço 
desportivo, em Santo Amaro de Oeiras, 
que nasceu o clube, na sequência da 
criação naquele local de uma escola de 
ténis que, com o seu desenvolvimento, 
teve a necessidade de se organizar, 

vindo a constituir o clube em 1977.
Em 1982, iniciou-se o processo de 
expansão do clube, pois, segundo o seu 
presidente, o número de alunos, que já 
atingia os 400, tornava difícil de gerir 
as aulas com apenas dois campos 
disponíveis. No terreno 
disponibilizado pela Câmara de Oeiras, 
na Alameda Conde Oeiras, em Nova 
Oeiras, iniciou-se a construção do 
complexo desportivo que contou com 
ajudas estatais e da Câmara de Oeiras.  
Inauguradas em 1988, as novas 
instalações permitiram um grande 
crescimento do CETO, “mantendo-se 
sempre a sua gestão de uma forma 
equilibrada sem problemas 
nanceiros” e passando a dispor de 
nove campos, seis de pó de tijolo e três 
de piso rápido, hoje de relva sintética e 
o edifício sede, onde se encontram os 
serviços de gestão do clube e da Escola 
de Ténis, um ginásio, uma zona de 
restaurante, balneários loja de desporto 
e espaços para armazenamento.
Mas, refere Carlos Falcão, existiu 
sempre uma lacuna que não foi fácil de 
solucionar, a falta de um campo 
coberto, para o que foram apresentados 
vários projetos, mas face às exigências 
arquitetónicas do bairro onde estão 
inseridos e onde se respeita o projeto 
do arquiteto Ribeiro Teles, não foi 
possível dar solução ao problema. 
Perante a necessidade de reabilitar o 
polo de Santo Amaro, aproveitaram a 
oportunidade para fazer um projeto 
que previsse a cobertura dos campos, 
projeto que foi concretizado pelos 
serviços da Câmara de Oeiras, tendo 
agora o CETO dois campos cobertos.
Há alguns problemas a resolver 
naquela construção, que se prendem 
com o escoamento das águas das 
chuvas, já têm solução, estão a 
procurar nanciamento para a 
execução da obra.
Inaugurados também 
em Junho, no dia 17, 
dois campos de 
Padel, respondendo à 
solicitação dos 
muitos praticantes 
desta modalidade, 
sendo a sua gestão 
atribuída a um 
concessionário, cons-
tituindo a renda paga 
uma importante 
mais-valia para o 
CETO.
Neste momento o 
CETO, com os giná-
sios a funcionar, 
tendo em média de 
400 praticantes, com 
cerca de 300 no Padel, 
e a escola de Ténis, 

“Cunha e Silva Tennis Academy”, com 
cerca de 100 praticantes, está, o clube, a 
recuperar da crise, que nas palavras de 
Carlos Falcão, ao longo dos últimos 
anos afastou muitos praticantes.
A par destas obras nos cortes de ténis, 
foram realizadas alterações nos 
serviços prestados, como a gestão do 
restaurante, que mudou, o 
“Restaurante Tugas”, tem um espaço 
renovado e acolhedor, com um serviço 
de sucesso, sendo por vezes difícil 
arranjar mesa sem marcação, integrado 
no serviço do ginásio há Fisioterapia no 
Desporto e Medicina Tradicional 
Chinesa com Acupunctura, Fitoterapia 
e Massagem Tui Na e continua a loja 
de artigos de desporto. 
A escola de ténis, “Cunha e Silva 
Tennis Academy”, proporciona tudo o 
que diz respeito ao ténis, não só no 

Rua 7 de Junho, 6 (junto à C.M.O.) - Oeiras - Tel.: 21 441 75 71 - Tlm: 915 804 952
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Encerrados dia 25 e dia 31 ao jantar

Servimos almoços
dia 1 de Janeiro 

Abel (O Benfiquista de Oeiras)
e toda a sua equipa

desejam a todos
os Clientes e Amigos

BOAS FESTAS

Boas Festas

Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa
Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa
Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa
Esmerado Serviço
de Cozinha Portuguesa

Aberto todos os dias

Encerrados dia 25

Quinta e Domingo venha Saborear
o nosso Cozido à Portuguesa

Escolas do concelho de SintraEscolas do concelho de Sintra
recebem equipamentos informáticosrecebem equipamentos informáticos

de forma a reforçar significativamente 
a resposta educativa prestada aos cer-
ca de 48 mil alunos que frequentam os 
123 estabelecimentos de educação pré-
-escolar, do ensino básico e do ensino 
secundário da rede pública de Sintra.
A Câmara Municipal de Sintra mantém 
como prioridade o seu investimento na 
educação. Do investimento total de 256 
mil euros, 50% foram comparticipados 
pela Comunidade Europeia no âmbito 
do POR Lisboa.
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-Maria Teresinha-Maria Teresinha

"O Professor Primário tem"O Professor Primário tem
uma importância extrema"uma importância extrema"

A Centenária Região Demarcada de Colares  
é conhecida pela qualidade dos seus vinhos,  

provenientes das exclusivas castas  
Ramisco e Malvasia de Colares  

plantadas nas manchas de areia de duna,  
em pequenos vinhedos trabalhados artesanalmente.

 (Re)descubra este vinho único!
Aberto ao público de Segunda a Sábado das 9h – 13h e das 14h – 18h

Desejamos Boas Festas

Al. Cor. Linhares de Lima, 32 • 2705-351 Colares 
Tel.:219291210 • Fax.: 2192880830 • E-mail: geral@arcolares.com

Maria Teresinha nasceu a 6 de novem-
bro de 1931 e, se não fosse a sua pro-
fissão como professora ainda hoje seria 
Teresinha com Z. O seu compromisso 
e dedicação aos seus alunos fez com 
que mudasse o nome para não ensi-
nar as crianças a escrever Teresa com 
S e depois assinar com Z. Esta foi uma 
das muitas histórias que O Correio da 
Linha teve o gosto de conhecer desta 
senhora que tem vivido uma vida re-
pleta de desafios e que nunca baixou 
os braços perante as adversidades com 
que se foi defrontando. 
O Correio da Linha (CL) – Como foi a 
sua infância?
Maria Teresinha (MT) – Eu nasci em 
Hong Kong, no Japão, e estive 
lá até aos meus dois anos por-
que o meu pai era advogado e 
era aí que exercia a profissão. 
Depois, fui para Macau onde 
vivi até aos meus 15 anos. Eu 
era a mais nova de 10 irmãos 
por isso sempre fui muito mi-
mada...tinha irmãos com 20 
e poucos anos a mais do que 
eu que me protegiam muito. 
O meu pai casou duas vezes. 
A primeira mulher faleceu 
durante um parto. Da parte 
dela tenho 6 irmãos, ou seja, a 
minha mãe quando casou com 
o meu pai herdou 6 enteados. 
Mas lá em casa eramos todos 

irmãos, não se falava em meios-irmãos 
nem se faziam distinções. Vivíamos 
numa casa enorme e sempre nos demos 
todos muito bem. Passámos pela guer-
ra em Macau, que honestamente é um 
episódio da minha vida que faço ques-
tão de esquecer porque foi muito difí-
cil. À conta disso acabámos por viver 
com algumas dificuldades financeiras. 
O meu pai viu-se obrigado a vender a 
casa a uma escola chinesa que, ainda 
hoje, lá funciona. 
CL – E aos 15 anos partiu para onde?
MT – Como a minha mãe era madeiren-
se fomos para a Ilha da Madeira onde 
terminei o liceu e tirei o magistério 
primário. Foi lá que casei, aos 20 anos, 

tive a minha primeira filha, Isabel,  e 
trabalhei o meu primeiro ano. A es-
cola onde dei aulas – Escola Feminina 
do Campanário – era uma sala num 
prédio. Na altura demorava 1h30 para 
ir de minha casa à escola. Agora é um 
percurso que se faz em 10 minutos. Só 
trabalhei um ano porque o meu mari-
do, Luís Mesquita, era trabalhador do 
Instituto Geográfico e Cadastral e o ca-
lendário de trabalho dele não era com-
patível com o ano escolar. Na altura, ele 
encontrava-se a fazer o levantamento 
das Serras da Madeira. Tenho muitas 
ligações e boas lembranças da Madeira, 
aliás ainda tenho uma irmã com 97 
anos que ainda lá vive e os filhos dela 
também. Dos 10 irmãos somos as úni-
cas que ainda “por cá andamos”. 

PERCURSO PROFISSIONAL

CL – E quando é que vem para Lisboa?
MT – Não vim para Lisboa logo. Vim 
para o continente devia ter 24 anos e 

fui para o Alentejo porque o meu mari-
do continuava no Instituto Geográfico 
Cadastral. Estivemos em Mora, depois 
em Brotas e noutros locais. Eu conti-
nuava sem trabalhar pela incompatibi-
lidade dos nossos calendários de traba-
lho. Entretanto ele conseguiu emprego 
como engenheiro do metropolitano – 
quando ainda andavam em fases de es-
cavações – e instalámo-nos em Benfica. 
Foi nessa altura que me candidatei ao 
concurso nacional de professores e vol-
tei a trabalhar. Dei aulas em Odivelas, 
no Bairro da Boavista, em Carnide. 
Então, ainda trabalhava como agrega-
da, não estava efetiva. Quando viemos 
morar para Queluz – a 19 de Março  de 
1959, tinha a minha filha Paula 1 ano 
-  consegui trabalho numa escola da 
Damaia onde estive durante 5 anos. Foi 
então que concorri para me efetivar e 
consegui. Fui colocada na Tabaqueira 
– uma fábrica com uma escola própria 
para os filhos dos trabalhadores – onde 
permaneci ao longo de 4 anos. Quando 

Com o marido



14 Dezembro 2021O CORREIO DA LINHA 8 Boas Festas

o concurso voltou a abrir candidatei-
-me e fui colocada em Tercena. Foi aí 
é que fiz quase toda a minha carreira. 
Estive lá desde 1973 até à minha refor-
ma. 
CL – Na escola de Tercena também as-
sumiu um cargo de maior responsabi-
lidade...
MT – Sim, fui diretora da escola depois 
do 25 de abril de 1974 e ocupei essa po-
sição durante 10 anos. Mas entretanto 
o meu marido adoeceu e tinha em casa 
a minha mãe com 90 anos pelo que 
comecei e ficar 
muito cansada 
e a não estar tão 
disponível para 
a função. O meu 
marido morreu 
quando eu tinha 
50 anos e a mi-
nha mãe morreu 
pouco depois. 
Fui-me muito 
abaixo. 
CL – Mas conse-
guiu dar a volta 
a essa tristeza.
MT – Na altura, 
soube que havia 

concursos para dar aulas em Macau 
e que ao irmos não perdíamos o nos-
so lugar aqui, uma vez que íamos em 
missão de serviço. O meu irmão mais 
velho, incentivou-me muito a ir por-
que eu precisava de descansar, de me 
ver livre das pressões e de aproveitar e 
passear pelas serras do Oriente. Decidi 
ir, abandonando o cargo de diretora da 
escola de Tercena. Tinha 53 anos. Estive 
lá dois anos a ensinar português, numa 
escola Luso-chinesa. Foram-me atribuí-
das uma 3ª e uma 4ª classes, pelo que já 

tinham umas luzes da língua portugue-
sa. Como só dava aulas de manhã, à tar-
de, para ganhar mais algum dinheiro, 
dava aulas de iniciação de língua por-
tuguesa a polícias. Detestei a experiên-
cia. Eles não tinham interesse nenhum 
e só lá estavam para não fazer a guarda. 
No segundo ano em que lá estive já não 
quis dar estas aulas então fiquei com o 
pré-escolar da escola Luso-chinesa. Foi 
um grande desafio porque eles nem 
sabiam escrever. Guardo boas recorda-
ções deste tempo e sei que também dei-

xei saudades porque tenho guardados 
inúmeros cartões de boas festas que 
os meus alunos me enviaram. Quando 
regressei a Portugal, voltei à escola de 
Tercena, peguei numa 1ª classe e levei-
-a até à 4ª. É engraçado porque deste 
último grupo de alunos que tive, houve 
dois que se destacaram por serem real-
mente muito bons: uma tornou-se mé-
dica e escrevia-me sempre a agradecer 
porque considerava que, se tinha con-
seguido chegar onde queria, fora por-
que eu a preparara bem; o outro, cer-

to dia, apareceu 
aqui em casa e eu 
nem o reconheci 
porque quando o 
deixei ele era uma 
cr iança . . . t raz ia 
com ele um álbum 
com as fotografias 
da escola. Depois 
destes 4 anos re-
formei-me, aos 60 
anos, com 40 de 
serviço. 
CL – O que é que a 
motivou a seguir a 
carreira de docen-
te?

MT – Frequentei um colégio de freiras 
e havia uma da qual eu gostava muito 
que era professora de História. Sempre 
foi uma área que me interessou bas-
tante tanto que, ainda hoje, os livros 
que leio são sobre história. Agora, por 
exemplo, estou a ler sobre Inês de cas-
tro. Então, desde pequena que uma das 
minhas brincadeiras preferidas era co-
locar as minhas bonecas sentadas à mi-
nha frente e “ensinar-lhes” a matéria de 
história. E isso era também uma forma 
de eu própria estudar. Tornei-me pro-
fessora por vocação. Nunca ponderei 
fazer outra coisa na vida. E do que gos-
tava mesmo era de começar com uma 

A casa onde nasceu é hoje escola Com os pais e irmãos

Com o genro e o neto
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1ª classe e levá-la até à 4ª. Já depois de 
efetiva ainda fiz um curso para ficar ha-
bilitada a lecionar os 5º e 6º anos, mas 
nunca gostei. Os pequeninos é que me 
fascinavam. 
CL – Qual considera ser o papel do pro-
fessor na vida das crianças?
MT – O professor primário tem uma 
importância extrema. Uma instrução 
primária bem preparada facilita bastan-
te os estudos futuros. Porém, para mim, 
o mais importante passa por haver uma 
ligação de amizade e confiança entre 
professor e aluno. Antigamente não 
havia – como há agora – creches nem 
ensino pré-escolar. Então, na 1ªa classe 
era fundamental que eles sentissem que 
tinham na professora uma pessoa ami-
ga com a qual eles podiam estar à von-
tade para contar o que quisessem pois 
estavam habituados a estar apenas com 
a mãe. Só havia uma coisa que impus  
sempre aos meus alunos: não admitia 
mentiras. Se fizessem alguma coisa er-
rada, como partir um vidro da escola 
sem querer, por exemplo, dizia-lhes 
que era preferível assumirem porque 
eu estava ali para os defender, em vez 
de colocarem a culpa noutra pessoa. E 
os meus alunos sempre tiveram à von-
tade para desabafar comigo. 
CL – Como define a sua carreira en-
quanto professora?
MT – Antes do 25 de abril ser profes-
sora era tarefa complicada. Enquanto 
agregada, só ganhávamos nos meses 
em que trabalhávamos e o 1º vencimen-
to só o recebíamos em fevereiro. O pro-
fessor primário era visto como lixo. No 
pós 25 de abril recebemos um aumento 
grande nos ordenados. E ao longo de 
toda a minha carreira de docente sem-
pre fui a manifestações e afins porque 
sabia que se não fosse eu a lutar pelos 
meus interesses não seriam os outros a 
lutar por mim. Nada do que fiz foi para 
receber louros, foi sempre por devo-

ção à causa. Lembro-me de fazermos 
as fichas para os miúdos trabalharem 
numa espécie de gelatina com uma pa-
pel químico es-
pecial que fazia 
com que a ficha 
ficasse lá grava-
da...era assim 
que tirávamos 
as “cópias”. Era 
uma trabalheira 
doida mas eu fa-
zia-a com muito 
gosto. 

OCUPAÇÃO 
DOS TEMPOS 

LIVRES

CL – E quando se 
reformou como passou a ocupar o seu 
tempo?
MT – Antes da minha filha Isabel adoe-
cer, comecei a viajar. Na altura tinha 
perdido o meu marido e a minha mãe 
há pouco tempo então todos me desa-
fiavam para ir espairecer.  Tinha uma 
irmã que era guia turística e me le-
vava a imensos sítios, Marrocos, por 
exemplo. A primeira viagem que fiz 
foi através da Igreja, a Israel. Foi uma 
viagem memorável porque o padre 
era uma pessoa muito culta e ia acres-
centando factos ao que o guia nos ia 
dizendo. Depois continuei a viajar e a 
fazer excursões não só pela Igreja mas 
também por agências de viagens. Fui a 
França, Holanda, Luxemburgo, ao sul 
da Alemanha, Áustria, Itália, entre ou-
tros locais. 
Na altura também cheguei a fazer 
voluntariado num lar de 3ª idade – 
Fundação Santo Nome de Deus – nas 
Laranjeiras. Fui para lá porque o pre-
sidente era meu primo afastado e a 
mulher era minha amiga desde os tem-
pos da Madeira. A minha função era 

ir conversar com as 
senhoras, fazer-lhes 
companhia, basica-
mente. Ainda hoje 
faço parte da Direção 
da Fundação. Quem 
também era presi-
dente honorário era o 
pai do Presidente da 
República, Marcelo 
Rebelo de Sousa. 
CL – E atualmente o 
que faz para passar o 
tempo?
MT – Entretenho-me 
muito a fazer sopas 
de letras. Antes fazia 
palavras cruzadas 

mas como tenho três dedos da mão 
direita paralisados, as sopas de letras 
tornaram-se mais fáceis. Leio, faço tri-
cot, jogo no tablet, vejo televisão...estou 
sempre a par de tudo o que se passa. 
Hoje em dia faço tudo sozinha, mas 
depois da morte da minha filha Isabel, 
não tinha forças, e até precisava que me 
dessem banho. Mas eu sou uma lutado-
ra. O meu lema é: viver é lutar e querer 
é poder. Se as pessoas querem muito 
uma coisa vão conseguir concretizá-
-la....pode não ser à primeira tentativa 
mas têm de continuar a insistir e não 
desistir logo. E foi isso que fiz com a 
ajuda desta família magnífica. 
CL – Já vive em Queluz há muito anos. 
Quais as principais diferenças que en-
contra na cidade?
MT – Onde atualmente é o Parque 
Urbano Felício Loureiro, havia um ma-
tagal medonho, era horrível. Vinham 
para aí pastar as ovelhas. Hoje em 
dia temos uma avenida como deve de 
ser e este belo parque. Desde que nos 
mudámos tanto eu como o meu mari-
do tornámo-nos sócios dos Bombeiros 
Voluntários de Queluz. Aliás, o meu 
marido chegou a fazer lá alguns tra-
balhos como voluntário. Havia tam-

bém uma casa que estava devoluta há 
muitos anos da qual os moradores do 
bairro se apropriaram e a tornaram 
numa creche, pois essa valência neces-
sária para a comunidade. Como o meu 
marido tinha uma forte ligação aos mo-
radores do bairro nós integrámos esse 
movimento. Eu sou a sócia número 1 da 
atual IPSS, o Caracol, e tenho a minha 
filha a trabalhar lá.
CL – O que é que ainda gostava de rea-
lizar na sua vida?
MT – Acho que já tenho tudo o que me 
faz feliz. Queria muito ter um bisneto 
e há 4 anos esse sonho concretizou-se. 
A vinda do Artur foi a minha maior 
alegria. Estou satisfeita com a vida que 
levo: tenho saúde e a minha cabecinha 
ainda está a trabalhar bem. Tenho uma 
família que é muito minha amiga e se 
preocupa muito comigo. 

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues e M.T.

Sempre a paixão... com as crianças
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Se pretende vender, alugar ou  
comprar um imóvel,  fale connosco.  

• 26 e 27 de Março * Aracena e Minas de Rio Tinto 
• 23 a 25 de Abril * Santiago de Compostela, Braga e Fátima 
• 22 a 29 de Maio * Playa Ballena (Turismo para todos + 55 anos) 
• 6 a 13 de Junho * Férias em Porto Santo 
• 19 a 26 de Junho * Monte Gordo (Turismo para todos + 55 anos) 
• 9 e 10 de Julho * Cruzeiro no rio Douro 
• 28 de Agosto a 4 de Setembro * Monte Gordo (Turismo para todos + 55 anos) 
• Setembro * Cabo Verde, ilha do Sal 

Caros clientes e amigos. 

A equipa da QueluzTur, vem por este meio desejar-vos umas Boas 
Festas e um óptimo ano de 2022. 

Aproveitamos a oportunidade para informar alguns dos programas já 
previstos para o próximo ano. 

Desejamos que no próximo ano seja possível realizar todos os         
programas previstos, sempre com toda a segurança que é habitual. 

Este ano, fomos obrigados a cancelar alguns programas devido à    
pandemia, contudo entendemos que a segurança de todos está em    
primeiro lugar. 

Sigam-nos no nosso site em www.queluztur.pt ou através do Facebook 
em QueluzTur.Viagens 

PROGRAMAÇÃO PREVISTA 

Relembramos que a QueluzTur, disponibiliza o serviço de transporte de passageiros personalizado, com 
diversas lotações, quer seja de casa para o aeroporto, ou  para um evento ou festa, estamos disponíveis 
365 dias por ano, 24 horas por dia. 

Caso pretenda comprar, vender ou alugar um imóvel, fale connosco !!! 

QueluzTur, Mediação Imobiliária. 
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diversas lotações, quer seja de casa para o aeroporto, ou  para um evento ou festa, estamos disponíveis 
365 dias por ano, 24 horas por dia. 

Caso pretenda comprar, vender ou alugar um imóvel, fale connosco !!! 

QueluzTur, Mediação Imobiliária. 

 

 

Se pretende vender, alugar ou  
comprar um imóvel,  fale connosco.  

• 26 e 27 de Março * Aracena e Minas de Rio Tinto 
• 23 a 25 de Abril * Santiago de Compostela, Braga e Fátima 
• 22 a 29 de Maio * Playa Ballena (Turismo para todos + 55 anos) 
• 6 a 13 de Junho * Férias em Porto Santo 
• 19 a 26 de Junho * Monte Gordo (Turismo para todos + 55 anos) 
• 9 e 10 de Julho * Cruzeiro no rio Douro 
• 28 de Agosto a 4 de Setembro * Monte Gordo (Turismo para todos + 55 anos) 
• Setembro * Cabo Verde, ilha do Sal 

Caros clientes e amigos. 

A equipa da QueluzTur, vem por este meio desejar-vos umas Boas 
Festas e um óptimo ano de 2022. 
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programas previstos, sempre com toda a segurança que é habitual. 
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Até 23 de Dezembro, o Parque da 
Liberdade, o Terreiro Rainha D. Amélia 
e o NewsMuseum, em Sintra, estão en-
volvidos pelo espírito natalício com 
muita animação, Mercado de Natal e 
diversões. A entrada na festa é gratuita.
No passado dia 1 de Dezembro acende-
ram-se mais de 1,6 milhões de luzes led, 
marcando a transformação de Sintra no 
Reino de Natal e proporcionando um 
ambiente de magia e encantamento, 
que convida a passeios nocturnos da 
Estefânia à Quinta da Regaleira.
Até à data assinalada (23 Dezembro), 
de quinta-feira a domingo, o Parque da 
Liberdade transforma-se e passa a ser 
povoado por fadas, duendes, bonecos 
de neve e renas, que proporcionam 
momentos inesquecíveis a todos os vi-
sitantes da vila.

Diversas actividades desportivas, mui-
tas brincadeiras e uma oferta diversi-
ficada de ateliês são uma constante ao 
longo dos dias em que decorre o even-
to ‘Reino do Natal’, destinado tanto a 
miúdos como a graúdos.
Até dia 23 de Dezembro, entre quarta-
-feira e domingo, o NewsMuseum 
participa também nas celebrações na-
talícias, disponibilizando uma activi-
dade gratuita para o público em geral, 
a decorrer no período entre as 10h00 e 
as 17h00.

No Largo Rainha D. Amélia, junto ao 
Palácio Nacional de Sintra, está tam-
bém exposta a já tradicional Árvore de 
Natal, decorrendo também neste recin-
to um ‘Mercado de Natal’, todos os dias 
entre as 10h00 e as 19h00, onde podem 
ser adquiridas prendas únicas.
Na edição deste ano de o ‘Reino de 
Natal’, volta a apelar-se para a adop-
ção consciente de ani-
mais, através de uma 
iniciativa que conta 
com a colaboração do 

Gabinete Médico-Veterinário de Sintra 
e da Associação Animais de Rua.
Embora a entrada no ‘Reino do Natal’ 
seja gratuita, os visitantes são convi-
dados a oferecer um bem alimentar 
não perecível, ração para animais e/
ou mantas destinadas aos apoios pres-
tados por associações de solidariedade 
social.
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EPAL conquistaEPAL conquista
Tubos de OuroTubos de Ouro

Prémio Vasco Graça MouraPrémio Vasco Graça Moura
entregue no Casino Estorilentregue no Casino Estoril

A EPAL (Empresa Portuguesa das 
Águas Livres, SA), a maior empresa na-
cional de abastecimento de água, con-
quistou dois Tubos de Ouro (em cinco 
possíveis), os prémios que distinguem 
os melhores projectos implementados 
no sector, entregues durante o ENEG 
2021 - Encontro Nacional de Entidades 
Gestoras de Água e Saneamento, o 
maior congresso do Sector da Água e 
do Ambiente realizado em Portugal.
Os dois galardões entregues à EPAL du-
rante o evento realizado no Centro de 
Congressos do Algarve, em Vilamoura, 
no passado dia 24 de Novembro, fica-
ram a dever-se aos projectos ‘Educar 
para a Protecção dos Ecossistemas 
e da Biodiversidade’, na categoria 
Melhor Acção de Sustentabilidade, e 
‘Comunicar para Todos - Parcerias para 
a implementação de uma comunicação 
Multiformato’, na categoria Melhor 
Acção Valor da Água.
O primeiro dos dois projectos distin-
guidos está relacionado com diversas 
iniciativas que a EPAL tem desenvol-
vido, asseguradas pela Direcção de 
Comunicação, Marketing e Educação 
Ambiental da empresa, com o objecti-
vo de proporcionar conhecimentos à 
população em geral sobre a necessida-
de de Conservação da Natureza e pelo 
respeito que esta merece, sendo vital 
incentivar a preservação dos ecossiste-
mas e de toda a biodiversidade.
A EPAL é uma empresa parceira de 
Organizações Não-Governamentais de 
Ambiente (ONGA). No âmbito desta 
colaboração, têm sido promovidas ac-
ções dirigidas a toda a Comunidade, 
entre as quais: plantações, webinars, 
workshops, apadrinhamento de ani-
mais selvagens e a promoção do 
Programa de Ocupação de Tempos 
Livres ‘Naturalmente de Férias!’, nes-
te caso em parceria com a Liga para a 
Protecção da Natureza (LPN).
Além da LPN, também a Quercus 
(Associação Nacional de Conservação 
da Natureza), a Zero (Associação 
Sistema Terrestre Sustentável), a 
ABAE (Associação Bandeira Azul 
da Europa) e a GEOTA (Grupo de 
Estudos de Ordenamento do Território 
e Ambiente) são organizações parcei-
ras da EPAL, através de um Protocolo 
de Cooperação Estratégica para o 
Aumento do Valor Ambiental da 
Empresa e Promoção da Sensibilização 
Ambiental.
A protecção da biodiversidade e dos 
ecossistemas naturais está igualmente 
presente nas acções de sensibilização 
e educação ambiental que a EPAL tem 
vindo a promover no território nacio-
nal através de uma série de iniciativas 

dirigidas ao público escolar. Neste do-
mínio direccionado aos mais jovens, a 
empresa lançou o livro ‘O Planeta é a 
nossa Casa”, que propõe um texto em 
forma de conto sobre temáticas rela-
cionadas com o Ambiente a pensar nos 
mais jovens.

SOCIEDADE MAIS INCLUSIVA

O segundo prémio recebido pela EPAL 
no ENEG 2021 foi conquistado na ca-
tegoria Melhor Acção Valor da Água, 
com o projecto ‘Comunicar para Todos 
- Parcerias para a implementação de 
uma comunicação Multiformato’, que 
apresenta acções de comunicação em 
formatos acessíveis, com o objectivo 
de contribuir para uma sociedade mais 
inclusiva, contando com o acompanha-
mento técnico do Instituto Nacional 
para a Reabilitação, tutelado pelo 
Ministério do Trabalho, Solidariedade 
e Segurança Social.
As iniciativas promovidas conta-
ram também com a participação da 
Associação dos Cegos e Amblíopes 
de Portugal (ACAPO), Serviin - Portal 
do Cidadão Surdo e Associação de 
Paralisia Cerebral de Braga (APCB), 
tendo registado ainda a colaboração 
de diversas outras associações na 
partilha dos conteúdos (adaptados 
para escrita pictográfica e com vídeos 
em língua gestual portuguesa) jun-
to dos seus públicos, nomeadamen-
te a Fundação LIGA, Associação de 
Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL) 
e Cooperativa para a Educação e 
Reabilitação de Crianças Inadaptadas 
(CERCI) de Lisboa.  
De referir que a EPAL já disponi-
biliza as suas facturas e o folheto de 
‘Informações Úteis’ na gestão do con-
trato em Braille, tendo implementado 
também o serviço único e diferencia-
dor do Serviin, que permite à comuni-
dade surda comunicar em língua ges-
tual com a EPAL através de recurso a 
vídeochamada. Mais recentemente, a 
empresa passou a contar igualmente 
com a colaboração da APCB, que pro-
duz os conteúdos disponibilizados em 
escrita pictográfica.
Os vencedores dos restantes três pré-
mios (Tubos de Ouro) atribuídos du-
rante o ENEG 2021 foram a Águas 
do Norte, a Aquapor e a Câmara 
Municipal do Barreiro, tendo sido 
ainda distinguido, com duas men-
ções honrosas, a Empresa Municipal 
de Água e Saneamento de Beja. O 
ENEG é o maior Congresso do Sector 
da Água e do Ambiente e os seus pré-
mios são atribuídos por um júri alta-
mente qualificado.

O Auditório do Casino Estoril acolheu 
a entrega do Prémio Vasco Graça Mou-
ra - Cidadania Cultural - a Emílio Rui 
Vilar, e dos Prémios Literários Fernan-
do Namora e Agustina Bessa-Luis, ins-
tituídos pela Estoril Sol, e referentes a 
2020, respectivamente, a Francisco José 
Viegas e Marta Pais de Oliveira. A Mi-
nistra da Cultura, Graça Fonseca, pre-
sidiu a este evento, referindo, “quero 
agradecer o convite para participar na 
cerimónia de entrega destes prémios 
que evocam três figuras singulares não 
só da literatura portuguesa, mas tam-
bém da nossa cultura e cidadania”.
A Ministra da Cultura congratulou-se 
por o Grupo Estoril Sol, “a cada ano, 
criar novos caminhos na cultura portu-
guesa, mostrando que é um autêntico 
mecenas da criação literária em Portu-
gal e do reconhecimento da cidadania 
cultural. A continuidade e persistência 
com que o têm feito são especialmen-
te importantes no contexto social que 
atravessámos e na qual o apoio à cria-
ção cultural foi tão fundamental para 

que a cultura pudesse 
continuar a acontecer”.
Na abertura da cerimó-
nia, Mário Assis Ferreira, 
referiu: A promoção da 
Cultura é um desígnio 
que nos acompanha há 
muito nesta Casa e ao 
qual nos queremos man-
ter fiéis, não obstante as 
contrariedades conjuntu-
rais que nos assediam. De 
facto, a aposta nas Artes, 
na Cultura, na Música 

e no Espectáculo continua a ser um 
objectivo estruturante da Estoril Sol, 
um conceito original de que nos orgu-
lhamos e que faz a diferença, embora 
a crise epidémica nos tivesse forçado 
a limitar a oferta, em obediência aos 
normativos das autoridades da Saúde, 
condicionantes dessas actividades em 
espaços fechados. 
No enquadramento das obras vencedo-
ras, Guilherme d’Oliveira Martins, Pre-
sidente do Júri, recordou que “A Luz de 
Pequim”, de Francisco José Viegas, que 
venceu o Prémio Fernando Namora, “é 
um romance que interroga o tempo e 
o que fazemos com ele, fazendo uma 
avaliação de experiências passadas e 
incertezas actuais”. Já sobre Marta Pais 
de Oliveira que foi distinguida com o 
Prémio Revelação Agustina Bessa Luís, 
realçou que a obra vencedora, “Escava-
doras”, se destaca “por uma narrativa 
que atrai naturalmente, não só pelas 
vertentes oníricas, mas também pelo 
sentimento de perda que ume o univer-
so existencial das personagens”.  

CL-Dezembro-2021
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Sintra aprovaSintra aprova
orçamento para 2022orçamento para 2022

A Câmara Municipal de Sintra apro-
vou no dia 7 de dezembro, o orçamento 
municipal para 2022. O orçamento de 
271,9 milhões de euros, o mais alto dos 
últimos 7 anos, é resultado de um re-
forço programado no âmbito do plano 
municipal de obras públicas. Em 2015 
o orçamento municipal de Sintra foi de 
150 milhões euros alcançando 271,9 mi-
lhões de euros em 2022.
Em 2022 o município de Sintra inves-
te 26 milhões no setor da saúde, com 
destaque para o pagamento de cerca 
de 24,8 milhões de euros do novo Hos-
pital de Sintra, que terá um custo final 
total de cerca de 50 milhões de euros, 
e a construção de novas unidades de 
Saúde.
“Este nível de investimento na saúde é 
revelador da total e absoluta prioridade 
que damos a este setor”, destaca o pre-
sidente da Câmara Municipal de Sintra.
A atual pandemia já levou o município 
a investir cerca de 20 milhões de euros, 
sendo previsto, nos próximos meses, a 
disponibilização de novas verbas para 
combater a atual crise sanitária.
São mais 84,6 milhões de euros de in-
vestimento direto, que serão vertidos 
em investimento de projetos que contri-
buem de forma decisiva para a melho-
ria da qualidade de vida dos Sintrenses.
Sintra vai investir 16,7 milhões de euros 
na rede viária do concelho em 2022. A 
Câmara Municipal de Sintra continua a 
apostar na requalificação urbana tendo 
previsto um investimento de 11,8 mi-
lhões de euros neste setor.

ALMOÇO 
1 JANEIRO 2022

Das 13H00 às 16H00

inicie o ano com o pé direito e traga a família ao nosso esplendido buffet
onde vai encontrar uma criteriosa seleção de produtos deliciosos

SELEÇÃO DE SALADAS E ENTRADAS

CAMARÃO COM LIMA | PASTA DE SAPATEIRA

OVOS VERDES | OURIÇOS DE BACALHAU

PEIXINHOS DA HORTA

SALMÃO FUMADO COM SEU JARDIM

PRESUNTO SERRANO COM BANANA FLAMBÉ

SALADA DE POLVO COM 3 PIMENTOS

SALGADOS E EMPADINHAS

 

PRATOS PRINCIPAIS

 

SOPA - DE PEIXE DA NOSSA COSTA

 

PEIXE - PREGADO E MERO SALTEADO COM LULAS, GAMBAS E HORTELÃ-DA-

RIBEIRA

 

CARNE - NOVILHO ASSADO COM ALHO E TOMILHO, MOLHO LEVE DE TÂMARAS

E PISTACHIOS

 

SOBREMESAS

 

TARTE DE AMÊNDOA | MOUSSE DE DOIS CHOCOLATES

PUDIM ABADE | FATIAS DE TOMAR

BOLO DE CHOCOLATE COM FRAMBOESAS

PROFITEROLES | LEITE CREME DE ALFAZEMA

FRUTA FRESCA LAMINADA

PASTÉIS DE NATA

TÁBUA DE QUEIJOS 

 

 

 

PREÇO POR PESSOA 32,00€ (SEM BEBIDAS) , CRIANÇAS ENTRE 4 E OS 8 ANOS 50%

DESCONTO.

PAGAMENTO DE 50% NO ATO DA RESERVA ATÉ 27/12 - NÃO REEMBOLSÁVEL

 

 

 

 

reservas@rivierahotel.pt  

Telef: +351 21 458 66 00

R. Bartolomeu dias, junqueiro 2775-551 Carcavelos

 

Almoço Natal
25 de Dezembro

Das 13H00 às 16H00 

 
Buffet de entradas seleção do chefe

 
Borboletas de camarão | Mousse de sapateira

Mexilhões ao natural |Salada de polvo com três pimentos
Empadas de galinha com amêndoa | Enchidos regionais
Presunto Serrano Cura 12 meses | Cogumelos recheados

Trouxas de queijo amanteigado
Pão típico e salgados

 

Sopa - Bisque de camarão
 

Peixe - Espadarte e dourada, salteado com 
camarão e espargos verdes

 
Carne - Cabrito assado no forno de pedra 

com sabores da Serra
 

Acompanhamentos - Batata assada, legumes grelhados, 
arroz de miúdos e massa fresca

Sobremesas de Natal
 

Tarte de maçã caramelizada | Folhado de amêndoas
Tronco de Natal | Pão de ló de Alfazeirão

Flan patissier | Arroz doce | Tarte de chocolate e framboesa
Sonhos com calda de limão | Bolo rei | Fruta laminada

Mini pastéis de nata

 
Preço por pessoa 32,00€ (sem bebidas)

crianças  entre 4 e os 8 anos 50% desconto
Pagamento de 50% no ato da reserva até 20/12 - não reembolsável

 
 

reservas@rivierahotel.pt  
Telef: +351 21 458 66 00

R. Bartolomeu dias, junqueiro 2775-551 Carcavelos

Na Educação, a autarquia de Sintra in-
veste 9,7 milhões de euros na amplia-
ção e requalificação de equipamentos 
educativos e refeitórios escolares.
Na criação de espaços verdes e parques 
urbanos o município investe no próxi-
mo ano 4,5 milhões de euros.
Na área da Cultura e Desporto vão ser 
investidos 4,5 milhões de euros, com 
destaque para a construção do novo 
espaço cultural em Rio de Mouro, um 
investimento superior a 1 milhão de 
euros.

CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

O inicio da instalação da vídeo vigilân-
cia urbana no concelho de Sintra vai 
implicar, em 2022, um investimento de 
cerca de 1 milhão de euros.
O município de Sintra continua a apro-
fundar a sua estratégia de descentra-
lização para as juntas de freguesia, 
transferindo 13,5 milhões para as 11 
freguesias do concelho.
A atual consolidação financeira do 
município permite através de fundos 
próprios financiar este investimento 
programado de médio prazo. Este é o 
resultado de uma estratégia concertada 
de redução e controlo da despesa cor-
rente e da dívida pública municipal, de 
internalização das atividades de três 
extintas empresas municipais e da reor-
ganização dos serviços.
O município de Sintra continuará a ser 
o principal investidor no concelho e 
continuará a apostar no investimento 

estruturante e gerador de progresso, 
que não compromete níveis de endivi-
damento e de solvabilidade do municí-
pio.
Menos dívida, rigor nas contas e mais 
dinheiro para investir. Basílio Horta 
defende que “ter uma Câmara com ca-
pacidade para investir é fundamental 
neste momento de crise e incerteza em 
Portugal. Vamos investir e dinamizar a 
economia local, promover o emprego, 
com base numa política de rigor orça-
mental e de estratégia económica com 
base no crescimento sustentado”.
“Investir de forma planeada, sem com-
prometer as gerações futuras, é o cami-
nho que temos proposto e que não seria 
possível sem criar prioridades e dispor 
dos meios financeiros adequados para 
o efeito”, sublinha o presidente da Câ-
mara Municipal de Sintra.
A nível do IMI o município mantém 
este imposto no mínimo legal (0,30%) 
prevendo uma receita de 42,3 milhões 

de euros. Entre 2015 e 2021 a Câmara 
Municipal de Sintra passou de um IMI 
de 0,39% para 0,30%.
Não obstante o plano de investimento 
em curso, continuamos a garantir e a 
reforçar o apoio à população mais vul-
nerável.
“Quando assumimos o primeiro man-
dato em 2013 o valor investido neste 
setor era cerca de 3,1 milhões de euros. 
Em 2022 a alocação de recursos à ação 
social é superior a 7,7 milhões de eu-
ros, vamos centrar o investimento em 
quatro eixos fundamentais: a emergên-
cia social, o apoio a famílias e grupos 
vulneráveis e o fortalecimento das ins-
tituições de setores sociais”, sublinha 
o presidente da Câmara Municipal de 
Sintra.
O orçamento foi aprovado com os vo-
tos favoráveis do PS (quatro vereado-
res mais o presidente), da CDU e do 
Chega. Os quatro vereadores do PSD e 
CDS votaram contra.
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-Francisco Kreye-Francisco Kreye

"Os clubes têm na Câmara"Os clubes têm na Câmara
o seu maior parceiro"o seu maior parceiro"

“O meu clube de coração é o Benfica”, 
confessa Francisco Kreye, que en-
trou para a equipa de vereadores da 
Câmara Municipal de Cascais (CMC) 
no seguimento dos resultados obtidos 
pela coligação ‘Viva Cascais’, forma-
da por PPD/PSD e CDS-PP, nas úl-
timas eleições autárquicas realizadas 
em Setembro passado. Aos 32 anos, o 
presidente da concelhia de Cascais do 
partido criado por Adelino Amaro da 
Costa, Diogo Freitas do Amaral, Basílio 
Horta, Vítor Sá Machado e outros, quer 
marcar a diferença num dos pelouros 

que lhe foram entregues, Desporto. A 
seu cargo, no mandato para 2021-2025, 
tem também o pelouro das Relações 
Internacionais do Município. 
Licenciado em Administração e 
Gestão Desportiva, o recém-chega-
do ao Executivo liderado por Carlos 
Carreiras já foi Director do Complexo 
Desportivo Municipal da Abóboda 
(Outubro de 2016 a Outubro de 2021), 
onde desempenhou funções de gestão e 
directoria-geral da organização despor-
tiva. Durante a sua vereação ambiciona 
criar um novo organismo, o Conselho 

Municipal do Desporto, com o propó-
sito de atingir patamares de eficácia e 
eficiência na forma de gerir os recursos 
disponíveis para a sua área de inter-
venção. Assume que “é objectivo da 
Autarquia tornar Cascais no maior gi-
násio ao ar livre em Portugal” e prome-
te implementar um sistema inovador 
que permitirá uma maior equidade na 
distribuição dos apoios aos clubes.
Com a vereação na CMC como princi-
pal objectivo, Francisco Kreye diz estar 
também “muito atento à realidade in-
terna” do CDS-PP, numa altura em que 
esta força política está dividida quanto 
à liderança de Francisco Rodrigues dos 
Santos. Com a situação política nacio-
nal posta de parte nesta entrevista, o 
vereador do Desporto da autarquia cas-
calense esteve à conversa com o jornal 
‘O Correio da Linha’ para ficarmos a 
conhecer melhor as linhas orientadoras 
da sua vereação. Oportunidade ainda 
para o jovem autarca partilhar connos-
co o que pensa do Turismo em Cascais 
e para recordar alguns dos momentos 
mais marcantes da sua relação privi-
legiada com o concelho onde nasceu, 
cresceu e continua a viver.  
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - 
Como surgiu esta oportunidade de ser 
vereador do Desporto?
Francisco Kreye (FK) – Fui convidado. 
Um processo autárquico tem sempre 
essa particularidade de que tem de ser 
uma vontade dos partidos políticos na 
escolha das suas figuras. Apesar de me 
considerar um jovem, já sou um mu-
nícipe e um cidadão atento do nosso 
concelho desde há muitos anos. Nasci 
na terra, fui criado na terra, já tive ex-
periências internacionais fora do País, 
mas considero-me um filho da terra. 
Portanto, o meu grande amor sempre 
foi a nossa vila, sempre foi Cascais. 
Eu costumo dizer que 
já residi em quase todas 
as freguesias. Vivi em 
Alcabideche até aos 15 
anos, depois passei a 
residir na freguesia de 
Cascais/Estoril e tam-
bém já tive experiências 
profissionais em todas 
as freguesias. Trabalhei 
durante muitos anos 
em Carcavelos/Parede 
e, mais recentemente, 
em S. Domingos de 
Rana. 

CONSELHO 
MUNICIPAL

 DO DESPORTO

CL - O que acha que 
pode fazer diferente em 

relação ao Desporto no concelho?
FK – Eu divido as minhas prioridades 
para o mandato em duas fases. Num 
primeiro momento, visto que atraves-
samos esta fase de crise sanitária em 
consequência da pandemia COVID-19, 
o meu primeiro grande objectivo é rea-
proximar o Desporto da vida das pes-
soas. Os munícipes ficaram impossibi-
litados de realizar as suas actividades 
físicas, ficaram impossibilitados de ir 
ao paredão, os clubes viram-se impos-
sibilitados de ver público nas banca-
das, os pais deixaram de poder ir ver 
os seus filhos a jogar. É preciso voltar a 
criar essa ligação que se perdeu com a 
pandemia. Esse será o grande foco.
Numa segunda fase, precisamos de 
convocar todos os agentes desportivos 
a construir uma estratégia conjunta a 
curto, médio e longo prazos. Como é 
que o vou fazer? Envolvendo todos, 
numa lógica de democracia participa-
tiva, desenvolvendo e implementando 
o Conselho Municipal do Desporto, 
um órgão que vai ter representantes 
de todos os clubes, associações, moda-
lidades e federações que tenham a sua 
base em Cascais, agrupamentos escola-
res e um representante da Assembleia 
Municipal, para, em conjunto com a 
Câmara, conseguirmos traçar um per-
curso, uma estratégia conjunta. 
Não é sustentável ter uma estratégia a 
longo prazo em que todos não sejam 
ouvidos, todos têm que se sentir parte 
integrante do processo. Isso é muito 
importante. Isto não pode ser um ve-
reador a ditar a estratégia à espera que 
os clubes e as associações desportivas, 
os atletas, executem. 
CL - Diz querer “tornar Cascais no 
maior ginásio ao ar livre em Portugal”. 
O que vai fazer para alcançar este ob-
jectivo?
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FK - Quando eu falo no ginásio ao ar 
livre isso prende-se com o enquadra-
mento pandémico que estamos a viver 
e que vamos certamente continuar a vi-
ver ao longo do próximo ano. Ou seja, 
temos que usar aquilo que são as mais-
-valias territoriais de Cascais, o facto de 
termos um belíssimo paredão. É preciso 
aproveitar o paredão, as ciclovias que 
temos, os espaços verdes do concelho. 
Estamos em conversações para voltar a 
avançar com algo que já foi feito: a ini-
ciativa Marginal sem Carros. Mantenho 
contactos com o Município de Oeiras 
para conseguir uma colaboração entre 
os dois municípios. A ideia é estender 
esta iniciativa, que sempre foi só em 
Cascais, a Oeiras. Estou em conversa-
ções com o vereador do Desporto da 
Câmara de Oeiras, Dr. Pedro Patacho, 
para que possamos avançar com esta 
iniciativa. Já com o IronMan ocorreu 
uma parceria entre os dois concelhos, 
que correu muito bem. 
CL – Qual é o balanço que a Câmara faz 
da realização do IronMan? 
FK – Foi a primeira vez que Portugal re-
cebeu o Full IronMan. Já tinha sido rea-
lizado o Half IronMan, mas o verdadei-
ro Homem de Ferro foi realizado pela 
primeira vez. Esta prova só foi realiza-
da em 35 cidades do Mundo e Cascais 
foi uma delas. Foi a primeira vez que 
organizámos no concelho uma prova 
desportiva com este tipo de impacto. 
Tivemos 1200 operacionais no terreno. 
Nunca Cascais organizou uma compe-
tição com um dispositivo de segurança 
tão forte. 
CL – Que outros eventos desportivos 
com esta dimensão podemos esperar 
em Cascais, que possam ajudar a pro-
mover o Turismo no concelho?
FK - Na nossa óptica, este tipo de even-
tos tem duas perspectivas muito in-
teressantes: a económica e a turística, 
sendo que uma leva à outra. Tivemos 
o IronMan, que teve um impacto eco-
nómico que acabou por ser superior ao 
que estava estimado. O contrato-pro-
grama custou 300 mil euros à Câmara 
e teve um impacto económico de 30 
milhões de euros distribuídos no con-
celho, ao nível da hotelaria, restaura-
ção, comércio local, gabinetes de fisio-
terapia, aluguer de bicicletas... muita 
gente beneficiou com a organização 
da prova. Recebemos cerca de 4.000 
participantes, 88 por cento dos quais 
estrangeiros. Tivemos 100 por cento de 
ocupação hoteleira durante uma sema-
na em Cascais.

IRONMAN REGRESSA EM 2022

CL – O IronMan é para manter?
FK – Sim, é algo que já está fechado 
para 2022. Será no fim-de-semana de 
15 e 16 de Outubro. Deverá decorrer 
nos mesmos moldes da edição deste 
ano. Estamos em conversações com a 
organização. Ainda estamos a alinha-
var algumas questões, por exemplo, de 
que forma é que podemos reinventar 
a prova, porque temos consciência do 
impacto que teve no concelho. Fizemos 
algo histórico, nunca o centro da vila 
de Cascais tinha ficado isolado duran-
te dois dias. Foi a primeira vez que o 
fizemos. Portanto, também temos cons-
ciência do impacto que isso teve na vida 
das pessoas. Vamos tentar organizar o 
mesmo evento, de forma inovadora, de 
forma criativa, mas procurando reduzir 
o impacto que teve na vida das pessoas. 
CL – Muitos munícipes queixaram-se 
de falta de informação...
FK - O evento decorreu na primeira 
semana em que entrei em funções, co-
mecei logo com o IronMan. Houve 20 
mil ‘flyers’ distribuídos, que não é uma 
coisa pequena, nas zonas afectadas. 

Fizemos esse esforço de informar a po-
pulação na restauração, na habitação, 
das zonas que estavam limitadas. 
Há muitas coisas, obviamente, que 
podem ser melhoradas, nomeadamen-
te esse aviso prévio às pessoas, com 
maior antecedência, para garantir que 
chegamos ao maior número de pessoas. 
Eventualmente, no futuro, poderemos 
utilizar mais os meios de Comunicação 
Social e não apenas os meios internos 
da Câmara. 
CL – Que outras provas desta dimen-
são poderão vir a ser realizadas em 
Cascais?
FK - Ao nível dos eventos desportivos, 
daremos continuidade àqueles que ti-
verem maior significado para o conce-
lho. Refiro-me às maratonas, à vela, ao 
golfe. Aí nós continuaremos a ser um 
grande ‘hub’ (pivô). E agora podemos 
começar a considerar a realização de 
mais dois eventos. Em 2022, no final 
de Abril/início de Maio, se tudo correr 
bem, voltaremos a ter o Estoril Open 
nos moldes pré-pandemia, com pú-
blico a assistir nas bancadas do Clube 
de Ténis do Estoril. E temos também 
o Paddle. Recebemos pela primeira 
vez este ano, entre 31 de Agosto e 5 de 
Setembro, uma grande prova desta mo-
dalidade nos jardins do Casino Estoril. 
CL – Atendendo ao historial de Cascais, 
vai privilegiar as modalidades ligadas 
ao mar?
FK – Face à nossa geografia e ao espa-
ço em que nos encontramos, temos que 
olhar para o Mar como uma grande 
oportunidade. Utilizar esse potencial 
todo que temos e, face ao historial da 
vila, aprofundar a prática dos despor-
tos náuticos no âmbito do desporto 
escolar, convocar as escolas a fazerem 
parte daquilo que é uma tradição ma-
rítima no concelho: a prática da vela. 
Segundo sei, o Clube Naval de Cascais 

tem sido um grande parceiro e um 
grande dinamizador dessas activida-
des. Também contaremos à partida 
com o Ocean Race, apesar de eu ainda 
não ter a confirmação final. 
CL - Conhece bem a realidade dos clu-
bes existentes no concelho? Já identifi-
cou as principais dificuldades que en-
frentam?
FK – Os clubes têm na Câmara de 
Cascais o seu maior parceiro. É uma re-
lação recíproca. Nós também contamos 
com os clubes como o nosso maior par-
ceiro para execução daquilo que são as 
nossas políticas desportivas. 
A primeira prioridade é reativar e apro-
fundar este apoio ao associativismo 
desportivo, retomando o pagamento 
das quotas. Em Cascais, qualquer atle-
ta que se inscreva numa federação é a 
Câmara de Cascais que paga. Nós ali-
viamos os clubes dessas despesas, que 
são bastante significativas. Estamos a 
falar na inscrição de um atleta numa 
Federação Portuguesa de Futebol, por 
exemplo, que neste caso é a Associação 
de Futebol de Lisboa. Em seguros e 
inscrição, estamos a falar na ordem de 
30/40/50 euros por atleta. Apoiamos 
todas as modalidades de formação dos 
nossos clubes. 
Vamos reactivar também o apoio aos 
equipamentos desportivos, de treino 
e pessoais. Temos noção de que com a 
pandemia foram muitos os equipamen-
tos desportivos que se deterioraram, 
devido a terem estado encerrados, por 
falta de manutenção. Vamos apostar 
muito, nos próximos dois anos, neste 
investimento para requalificação dos 
equipamentos. 
Os clubes também necessitam de apoio 
à sua actividade desportiva regular, 
por exemplo nos transportes. Neste 
momento, temos os clubes a supor-
tar deslocações a outros concelhos e a 
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outras partes do País de forma com-
pletamente autónoma. É urgente colo-
car à disposição dos clubes a cedência 
de transportes, como era hábito em 
Cascais, de acordo com a nossa dispo-
nibilidade. Apoiamos as deslocações 
dos clubes a torneios nacionais e inter-
nacionais, apoia-
mos eventos em 
que os clubes são 
anfitriões, galas, 
aquisições de tro-
féus, formação... 
CL – No que diz 
respeito a apoios, 
falou em fazer di-
ferente...
FK – O apoio 
será decidido de 
forma diferente. 
Estou a preparar 
um regulamen-
to nesse sentido. 
Eu gostaria que o 

Conselho Municipal do Desporto, de 
que já falámos, pudesse pôr os clubes 
a votar e a aprovar isto em discussão 
comigo. Porque, para além da cedência 
habitual dos transportes, eu também 
farei questão de dar um valor líquido 
aos clubes para apoio aos transportes.

CL - Qual a verba que tem disponível 
daquilo que é o orçamento da Câmara 
para poder prestar esse apoio?
FK - Daremos um apoio em transportes 
superior a 200 mil euros. 
CL - No conjunto dos clubes. Estamos a 
falar de quantos clubes? Qual o número 
de clubes registados no concelho?
FK – Temos 110 clubes e associações 
desportivas no nosso concelho.

MATRIZ DECIDE APOIO 
DE TRANSPORTES

CL – Como vai ser distribuído esse 
apoio aos transportes?
FK – Estamos a desenvolver uma ma-
triz que avaliará cada clube e as mo-
dalidades que desenvolve, aos vários 
escalões existentes. Os clubes terão de 
se inscrever. Não vamos dar dinheiro a 
um clube que não tenha necessidade de 
transportes. Os clubes terão que dizer: 
‘Eu quero, tenho este número de atle-
tas e quero apoio para isto’. E nós, me-
diante isso, vamos analisar. Teremos 
em conta se são modalidades indivi-
duais ou colectivas, avaliaremos o foro 
competitivo, se é um clube que está a 
disputar uma competição regional ou 
nacional. Obviamente que aqueles que 
disputam um nacional têm mais pon-
tos. É um sistema de pontuação. Aquilo 
que estamos a fazer é altamente históri-
co. Isto nunca foi criado, esta matriz de 
transportes. 
CL – É, portanto, uma ruptura com o 
passado?
FK - No passado eram apoiados aque-
les clubes que pediam, ou aqueles clu-
bes que tinham maior influência. Esta 
matriz permitirá aos clubes e às moda-
lidades, sejam eles quais forem, pode-
rem candidatar-se e terem um apoio da 
Câmara, criando uma maior equidade 
na distribuição das verbas de transpor-
te e uma maior justiça. Não podemos 
ter clubes que absorvem o bolo todo e 

outros que pouco recebem. 
Se numa empresa privada certamen-
te haveria uma matriz de critérios de 
atribuição dos transportes, ainda mais 
obrigação temos de o fazer tratando-se 
de dinheiros públicos. Não pode haver 
um critério lato e um critério quase fa-
cultativo: apetece-se dar, agora não me 
apetece dar, gosto da cara deste, agora 
não gosto da cara daquele, este tem di-
reito a mais transporte. Isso não pode 
acontecer, tem de haver uma matriz. 
CL – No fundo, isso pode ser visto 
como uma forma de disciplinar os clu-
bes...
FK - Não escondo essa necessidade, 
obviamente. A verba para apoio de 
transportes em alguns anos, no passa-
do, chegou a ser de 200/300/400 mil 
euros. Já houve verbas alocadas aos 
transportes para todos os gostos. Por 
vezes, tenho ouvido um discurso que 
diz que quando as coisas estão mal a 
culpa é da Câmara. Não, é o oposto, a 
Câmara está lá nos momentos todos, 
nos bons e, principalmente, nos maus. 
Normalmente, é a Câmara que encon-
tra as soluções para os clubes, para os 
problemas que eles vão tendo no dia-a-
-dia, através de apoio, às vezes técnico e 
financeiro, e também com outras coisas 
não palpáveis. Outra grande questão 
que vamos ter em conta é a formação 
dos dirigentes desportivos.
CL - Portanto, os clubes não têm moti-
vos de queixa por falta de apoios?
FK - Os clubes têm muitas formas de 
se financiar. Quando não recebem da 
Câmara Municipal, vão às Juntas de 
Freguesia, e ainda podem candidatar-
-se aos orçamentos participativos. 
Diga-me um clube que tenha encerrado 
nos últimos 20 ou 30 anos? Nenhum! 
Têm proliferado as actividades des-
portivas, e diversificadas. Nós estamos 
muito acima da média europeia nos ín-
dices desportivos da nossa população. 
É um concelho muito rico a nível da 



14 Dezembro 2021 O CORREIO DA LINHA 17Boas Festas

O Grupo Nucase deseja a todos 
os seus clientes, parceiros e amigos umas 

BOAS FESTAS

rede desportiva, de eventos desporti-
vos. Temos equipas campeãs nacionais 
nas suas modalidades, temos clubes 
nas primeiras divisões, temos clubes 
de referência regional, nacional, temos 
atletas olímpicos. 
CL – Vai promover uma maior aproxi-
mação entre clubes e escolas, para um 
maior aproveitamento das infraestru-
turas existentes no concelho?
FK - Neste momento, os equipamentos 
escolares são fundamentais para nós. 
São muitos os clubes, modalidades e 
atletas que utilizam os equipamentos 
escolares fora do horário escolar. A 
nossa biodiversidade desportiva é tão 
rica e tão diversa que temos pratica-
mente todos os equipamentos escolares 
ao serviço dos clubes. É quase uma ocu-
pação de 100 por cento. 
CL – O que está programado ao nível 
do Desporto Escolar?
FK - Vamos reactivar, já para o próxi-
mo ano civil, aquilo que eram as nossas 
práticas e políticas públicas de incen-
tivo à actividade física na escola, seja 
através do programa ‘Nadar a Brincar’, 
que introduz a Natação às crianças, seja 
através do ‘Desporto ao ar Livre’, com 
programas específicos. Vamos reativar 
o corta-mato. Antes da pandemia, o 
corta-mato era praticado nos agrupa-
mentos escolares, depois juntavam-se 
os melhores de todas as escolas. Isso vai 
ser reactivado em breve. Vamos tam-
bém lançar um programa muito giro, 
até para divulgar o troço da Ribeira das 
Vinhas, que vai até ao Pisão. Vamos le-
var as escolas para esses locais. 
CL – É Vice-Presidente da Associação 
de Turismo de Cascais (ATC). Esse car-
go é para manter?

FK – Ainda sou Vice-
Presidente não execu-
tivo da ATC, mas, face 
à vereação que assumi, 
vou desvincular-me 
desse cargo. 
CL - No seu entender, 
quais devem ser as 
principais apostas do 
Turismo em Cascais?
FK - Temos que apostar 
num Turismo que seja 
sustentável, devemos 
fugir àquele Turismo 
massivo que gera vá-
rios constrangimentos, 
desgaste de infraestru-
turas, desgaste daquilo 
que são as nossas ca-
racterísticas naturais. E 
devemos, obviamente, 
aproveitar um tipo de 
Turismo que seja sus-
tentável a longo pra-
zo e que faça com que 
aqueles que nos visitem 
se tornem nos maio-
res embaixadores de 
Cascais pelo Mundo.  
Temos que usar a nossa 
proximidade à capital, 
temos que conseguir 
chegar a esse turista que 
nos visita. Estamos a 20 

minutos de Lisboa. E também temos 
que apostar em ser um ‘hub’ mundial 
de conferências. Já o somos através do 
Centro de Congressos do Estoril, mas 
temos que apostar mais nesse domínio. 
Neste momento, Cascais tem um ‘core’ 
de eventos e conferências mundiais que 
nós não conseguimos absorver. Temos 
de criar espaços para poder receber 
os maiores eventos mundiais, como a 
maior feira anual internacional de car-
ros, ou a maior feira de casamentos do 
Mundo. 

“NÃO EXCLUÍMOS A HIPÓTESE DE 
VOLTAR A TER A FÓRMULA 1”

CL – A Câmara de Cascais vai procurar 
trazer mais provas para o Autódromo 
do Estoril? 
FK - Neste momento, o Autódromo 
está muito próximo de uma ocupação 
plena, nomeadamente aos fins-de-se-
mana. Talvez as pessoas não tenham 
consciência disso. 
CL - Apesar de tudo, não são as provas 
mais destacadas do panorama mundial 
e nacional...
FK - Mas na óptica da sustentabilidade 
do Autódromo é bastante interessante. 
Está com uma utilização bastante con-
siderável, com alguns eventos que, ob-
viamente, não são os de primeira linha 
mundial, mais conhecidos dos portu-
gueses, como a Moto GP ou a Fórmula 
1 (que, infelizmente, o Governo de 
Portugal, estrategicamente, entendeu 
que a aposta seria em Portimão), mas 
estou em crer que há um futuro para o 
Autódromo. Não o posso dizer agora, 
mas vai ter. 
CL - O Autódromo do Estoril vai vol-

tar a ser palco de um 
Grande Prémio de 
Fórmula 1?
FK - O Autódromo 
sofreu investimen-
tos interessantes, 
nomeadamente um 
piso novo, que está 
de excelência. Há 
ainda uma parte 
por completar, por 
exemplo, nas banca-
das, mas eu acredito 
que o Autódromo 
poderá ter um futu-
ro interessante, ao 

contrário do que 
muitos pensam. 
Existem conver-
sações para trazer 
provas interna-
cionais de vulto. 
Não excluímos a 
hipótese de voltar 
a ter a Fórmula 1, 
mas isso não pode 
ser só Cascais a de-
cidir. Depende de 
um investimento 
muito considerá-
vel. 
CL - O que o mar-
cou mais na sua 
vivência em Cascais?
FK - Foi o facto de eu ter crescido aqui, 
a minha ligação à terra, o modo como o 
meu concelho me permitiu sempre des-
frutar da nossa perspectiva natural, das 
praias, do desporto que aqui pratiquei. 
Eu fiz ténis, karaté e futebol. Depois a 
minha mãe obrigou-me a escolher uma. 
Disse que era muito desporto, que já 
não aguentava levar-me a tantos sítios 
e eu, na altura, escolhi o Dramático de 
Cascais. Fui atleta federado do clube 
durante 10 anos em Futebol. Fiz amigos 
em todos os clubes do concelho. A mi-
nha geração fez subir o Dramático para 
as divisões nacionais em Futebol 11. Eu 
era lateral direito e esquerdo. Marcava 
pouquinhos golos. Era só mais nos can-
tos, lá subia e marcava um golinho. 
CL – Se tivesse de servir de cicerone a 
um amigo que viesse do estrangeiro, o 
que lhe mostrava?

FK - Mostrava-lhe a baía mais boni-
ta do Mundo: Cascais. Por muito que 
viaje, não encontro baía como a nossa. 
Mostrava-lhe o centro histórico da vila 
e terminaria a jantar num dos restau-
rantes onde é possível comer dos me-
lhores peixes do Mundo, que é a nossa 
orla costeira da zona do Guincho, onde 
não abdicam da qualidade, têm esse 
mérito.
CL - Qual a marca que gostaria de dei-
xar nesta vereação?
FK - Gostaria de deixar uma rede des-
portiva altamente apoiada, sólida, con-
sistente em resultados desportivos, mas 
mais importante ainda, um concelho 
que respire Desporto e onde o Desporto 
seja o centro de vida das pessoas, algo 
fundamental no seu quotidiano.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues e CMC
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GNR realiza Censos SéniorGNR realiza Censos Sénior Concelho de Sintra vai criarConcelho de Sintra vai criar
Museu da Água e ResíduosMuseu da Água e Resíduos

Sintra terá em 2022 um novo espaço 
museológico, o Museu da Água e Re-
síduos (MAR), nas instalações da Ofi-
cina da Ciência, na Ribeira de Sintra e 
será um polo de referência nas áreas 
da educação e sensibilização ambien-
tal, bem como de divulgação científica 
e tecnológica no âmbito do ciclo urba-
no da água e dos resíduos.
A apresentação do novo museu teve 
lugar na Conferência “SMAS de Sin-
tra-75 anos ao serviço de Sintra/No 
Caminho da Ciência” que decorreu 
esta quarta-feira, com a presença do 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, do diretor dos 
SMAS de Sintra, Carlos Vieira e da 
cientista Elvira Fortunato, que assina-
lou o Dia Mundial da Ciência para a 
Paz e o Desenvolvimento.
O MAR terá uma programação diver-
sificada, com o intuito de captar novos 
públicos, mas centrado na comunida-
de educativa. Para além da integra-
ção na Rede Portuguesa de Museus, o 
MAR será dotado de um serviço edu-
cativo, para fomentar a interligação 
com os estabelecimentos de ensino, e 
constituirá, ainda, um excelente meio 
de dar a conhecer o trabalho desenvol-
vido pelos SMAS.
“Em 2022, as instalações da Ribeira 
de Sintra vão assumir renovado pro-
tagonismo, na vertente da educação 
e sensibilização ambiental, com a en-
trada em funcionamento do Museu da 
Água e Resíduos. Este equipamento 
manterá aquelas instalações como um 
importante polo de divulgação cientí-

A Guarda Nacional Republicana, du-
rante todo o mês de outubro de 2021 e 
em todo o território nacional, no âmbito 
do Policiamento Comunitário, realizou 
mais um edição da Operação “Censos 
Sénior”, que visa garantir um conjunto 
de ações de patrulhamento e de sensi-
bilização à população mais idosa, que 
vive sozinha, isolada, ou sozinha e iso-
lada, através da atualização dos regis-
tos das edições anteriores.
Durante a operação, os militares rea-
lizaram uma série de ações que pri-
vilegiaram o contacto pessoal com as 
pessoas idosas em situação vulnerável, 
no sentido de sensibilizarem e alerta-
rem este público-alvo para a adoção de 

Especialidades

Praceta de Manica, 3-A Lj 2780-022 Oeiras
Tel.: 214 429 393   Email: manicabrunoalmeida@gmail.com

Naco da vazia e do Lombo
Tomahawk e T-Bone

Chocos e lulas grelhadas
polvo a lagareiro

A Equipa deseja Boas Festas a
todos os clientes e amigos

comportamentos de segurança que per-
mitam reduzir o risco de se tornarem 
vítimas de crimes, nomeadamente em 
situações de violência, de burla e furto, 
bem como para a adoção de medidas 
preventivas de propagação da pande-
mia COVID-19
Na edição de 2021 da Operação “Cen-
sos Sénior”, a Guarda realizou 172 
ações em sala e 3.431 ações porta a por-
ta, abrangendo um total de 19.812 ido-
sos. A Guarda sinalizou 44.484 idosos 
que vivem sozinhos e/ou isolados, ou 
em situação de vulnerabilidade, em ra-
zão da sua condição física, psicológica, 
ou outra que possa colocar em causa a 
sua segurança.

fica e tecnológica, mas a nossa aposta 
é que desenvolva uma atuação cada 
vez mais pedagógica, didática e inter-
veniente, em relação ao ciclo urbano 
da água e dos resíduos, destinada ao 
público em geral e, em particular, à co-
munidade educativa”, salienta o presi-
dente da Câmara Municipal de Sintra, 
Basílio Horta, que preside igualmente 
ao Conselho de Administração dos 
SMAS.
Para reforçar a dinâmica do seu fun-
cionamento, o Município de Sintra 
decidiu atribuir a gestão da Oficina da 
Ciência aos SMAS, dada a sua missão 
de serviço público na área ambiental, 
nas vertentes do abastecimento da 
água, drenagem e tratamento de águas 
residuais e recolha e transporte de re-
síduos urbanos, sem descurar a educa-
ção e sensibilização ambiental.
A primeira grande iniciativa do espaço  
realizou-se no dia 27 de novembro com 
a inauguração das exposições “Mons-
tros Marinhos” e “Mar de Plástico”, 
numa parceria com o CIIMAR-Centro 
Interdisciplinar de Investigação Mari-
nha e Ambiental da Universidade do 
Porto, que estarão patentes até 27 de 
março de 2022. As duas exposições 
pretendem alertar para o problema 
do lixo marinho e a necessidade da 
adoção de comportamentos ambien-
talmente sustentáveis por parte da po-
pulação.
O espaço funciona de terça-feira a do-
mingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 
às 18h00, encerrando às segundas-fei-
ras e feriados.
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PURA COMO A NOSSA ÁGUA  
PURA PARA A SUA ÁGUA

O JARRO PURA PODE SER ADQUIRIDO:
  Lojas EPAL
   Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos
  Reservatório Mãe d’Água das Amoreiras
  Aqueduto das Águas Livres
 Loja Online Casal Mistério
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Clube de Ténis da Amadora contaClube de Ténis da Amadora conta
com 500 sócios e 214 atletascom 500 sócios e 214 atletas

Rua Elias Garcia, 187 - E | 2700-317 Amadora | Telf. 21 491 03 00

Amadora

As lojas Teresa Silveira desejam Boas FestasAs lojas Teresa Silveira desejam Boas Festas
 a todos os clientes e amigos a todos os clientes e amigos

Natural de Coruche, Maria Emília re-
side na Amadora desde 1985. É técni-
ca de informática mas o desporto foi 
sempre uma componente importante 
da sua vida. Alcançou alguns feitos 
noutros desportos, mas foi no ténis que 
encontrou uma modalidade que lhe 
permite descomprimir da correria do 
dia a dia. É sócia do Clube de Ténis da 
Amadora desde a sua constituição e no 
ano passado assumiu a sua presidência. 
O Correio da Linha esteve à conversa 
com a responsável para conhecer a his-
tória deste clube e quais os seus objeti-
vos para o futuro. 
O Correio da Linha (CL) – De onde vem 
a sua ligação ao desporto?
Maria Emília (ME) – O desporto este-
ve sempre presente na minha vida. Fui 
campeã nacional de andebol, fui fede-
rada em voleibol, fiz atletismo, entre 
outras coisas. O ténis surgiu um pouco 
mais tarde à medida que as minhas fa-
culdades começaram a diminuir. Já não 
conseguia ter uma grande variação de 
velocidade, fundamental no desporto 

competitivo e encontrei no ténis um 
desporto que me permite manter a sa-
nidade mental, depois de um dia-a-dia 
passado a “correr”. Desde que descobri 
o ténis sou federada mas nunca partici-
pei em torneios nem em campeonatos, 
ou seja tenho um percurso desportivo 
longo mas o ténis pratico-o mais a nível 
de lazer.

CL – O que é que a fascina mais na mo-
dalidade?
ME – Poder praticar um desporto que 
não exige o contacto físico e que portan-
to não é tão “agressivo”, embora seja 
competitivo. Obviamente é necessária 
uma grande resistência e envolve toda 
uma parte técnica importante. Além 
disso gosto que seja uma modalidade 

cuja prática é, maiori-
tariamente ao ar livre. 
Além disso, como pratico 
o ténis de forma lúdica 
tem também para mim o 
poder de socialização.
CL – Como surgiu o clu-
be?
ME – O complexo des-
portivo já existia. Aliás, 
nos finais dos anos 80 
ainda se chegaram a rea-
lizar aqui jogos WTA fe-
mininos internacionais. É 
um complexo que perten-
ce à Câmara Municipal 
da Amadora mas que ao 
longo do tempo se foi de-

gradando. Então, em 2000, um grupo 
de pessoas, residentes na sua maioria 
na Amadora – no Borel e na Reboleira 
– juntaram-se e criaram o Clube de 
Ténis da Amadora enquanto associa-
ção. A 26 de setembro desse ano, para 
ser mais concreta. Porém, só passados 
2 anos (em Outubro de 2002) é que o 
clube abriu oficialmente ao público. Na 
altura eu já estava na Académica da 
Amadora. Decidi vir para aqui e fiz-me 
sócia. Inicialmente era um clube social, 
vínhamos cá “bater umas bolas” de 
vez em quando, faziam-se uns torneios 
sociais...nessa altura cheguei ainda a 
fazer parte de uma das direções, aliás 
na altura todos fazíamos tudo. Era uma 
época engraçada porque conseguíamos 
juntar ali muita 
gente e chegá-
mos inclusive a 
fazer torneios de 
24 horas em que 
tínhamos todos 
os campos sem-
pre ocupados. 
Entretanto come-
çaram a surgir al-
guns miúdos com 
mais apetência 
para a modalida-
de e os treinado-
res começaram a 
“puxar” mais por 
eles, não só ins-

crevendo-os nos interclubes mas tam-
bém para fazerem torneios federados 
- aliás, todos os jogadores que praticam 
no clube são federados. Chegámos a 
conseguir ter um atleta em 50º lugar no 
ranking nacional. 
CL – E atualmente como funciona o 
clube?
ME – Temos a vertente social e a ver-
tente de competição. No que respeita à 
social fazemos o aluguer dos campos 
a pessoas que queiram ir jogar ape-
nas por lazer e que podem participar 
nos nossos torneios sociais. No mês 
de novembro tivemos, por exemplo, o 
torneio da Junta de Freguesia Venteira, 
e em Setembro fizemos o torneio da 
Câmara Municipal da Amadora (CMA) 
para assinalar o aniversário do muni-
cípio. Depois temos a parte da compe-
tição que começa com a iniciação. Seja 
adulto ou criança, os nossos grupos en-
contram-se divididos tendo em conta a 
idade e o nível de conhecimento técnico 
da prática de ténis. Temos duas turmas 
de miúdos entre os 5 e os 7 anos que 
praticam mini ténis. Há um grupo de 
crianças entre os 7 e os 11 anos. Temos 
crianças, tanto meninos como meninas, 
que com estas idades já revelam uma 
grande apetência para a modalidade. 
Contamos com um total de 214 atletas 
cujas idades vão desde os 5 até aos 80 
anos. 
CL – Como são os vossos treinos?
ME – Depende do escalão etário. 
Efetivamente há sempre uma compo-
nente técnica que se vai repetindo e 
outra mais evolutiva com o objetivo 
de dar progressão aos movimentos. 
O Treinador vai corrigindo os movi-
mentos e tentando adequá-los àquilo 
que é mais vantajoso para cada aluno. 
Também há que ver a pega na raquete 
tendo em conta cada pancada: se se faz 
com uma mão ou com duas. Há a parte 
de transmitir o posicionamento dentro 
do court. Claro que com os mais peque-
ninos as aulas são mais lúdicas porque 
eles jogam a brincar. A forma de co-
municar é diferente, tem de se captar a 
atenção deles, tornar o ténis apelativo, 
para que façam as coisas bem. Também 
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costumávamos ir às escolas dar aulas 
de ténis aos pequeninos mas agora com 
a pandemia esta vertente está parada. 
CL – Já alcançaram alguns feitos impor-
tantes. Pode enumerar alguns?
ME – Em 2017, ganhámos o campeo-
nato nacional de equipas no escalão 
veteranos masculinos +35, que se rea-
lizou no Porto. No ano passado, em 
Setembro, tivemos uma equipa de se-
niores femininas que, em Lousada, fo-
ram vice-campeãs nacionais. Também 
em 2020, um dos nossos treinado-
res, Bruno Pedro, que dá aulas na 
Faculdade de Motricidade Humana 
(FMH), foi campeão regional de Lisboa. 
Já este ano, tivemos uma vice campeã 
nacional feminina do escalão veterano 
+40, Virgínia Costa, e tivemos duas 
campeãs nacionais de pares veteranos 
+45, Cláudia Pelixo e Paula Martins. 
No final de Outubro decorreu o cam-
peonato nacional de equipas, no Jamor, 
cuja equipa feminina sagrou-se vice-
-campeã no escalão veteranos +35, 
CL – Em que outras competições costu-
mam participar?
ME – Para além destas competições 
nacionais e regionais, temos jogado-
res que participam nos torneios da 
Federação Portuguesa de Ténis. Esta 
tem um calendário de jogos feito entre 
os clubes, as associações e a própria 
Federação e os jogadores inscrevem-se 
para participar nesses torneios. Temos 
atletas a ganhar estas competições nos 
mais diversos escalões. 
CL – Com que apoios têm contado para 
levar a cabo as vossas atividades?
ME – A CMA tem tido um papel muito 
importante, até porque este é um com-
plexo municipal. Contamos também 
com o apoio do Instituto Português do 
Desporto e Juventude (IPDJ). Em am-
bos os casos temos de apresentar can-
didaturas com determinado objetivo 
para obter apoio no financiamento. Por 
exemplo, no início deste ano, candida-
támo-nos a ambas as instituições para 
nos apoiarem na alteração dos projeto-

res de três campos, por tecnologia LED. 
Não conseguimos 100 por cento do 
financiamento mas já foi uma grande 
ajuda. Como temos mensalidades rela-
tivamente baixas quando comparadas 
com as de outros clubes, estes apoios, 
tanto da CMA como do IPDJ, são essen-
ciais para fazer face às deslocações dos 
jogadores no que respeita aos campeo-
natos regionais ou nacionais, 
para fazer a manutenção dos 
campos, entre outros. 
CL – Que infraestruturas 
compõem o complexo des-
portivo?
ME – Temos 5 campos: 4 de 
piso rápido e um de relva sin-
tética. Num torneio federado 
só podemos usar os 4 courts 
de piso rápido porque têm de 
ter todos o mesmo piso. Há 6 
ou 7 anos, a CMA contruiu-
-nos uma sede. Até então con-
távamos com dois contento-
res que aglomeravam a secre-
taria, a receção, os balneários 
e tudo mais. A direção ante-
rior conseguiu ainda criar um espaço 
para os professores guardarem o equi-
pamento e terem um computador ou 
uma televisão para dar aulas teóricas, 
por exemplo, quando está a chover, ou 
para falarem com os pais. Temos ainda 
um espaço onde quem quiser pode pra-
ticar Insanity – uma modalidade que 
não implica pesos nem máquinas - ou 
pilates.
CL – Como é constituída a equipa téc-
nica?
ME – Temos um diretor técnico, Vítor 
Marques, que está connosco pra-
ticamente desde o início do clube. 
Contamos ainda com 6 treinadores, al-
guns dos quais começaram por ser nos-
sos jogadores. Também costumamos 
receber muitos estagiários da FMH.
CL – Com quantos sócios contam?
ME – Diria que temos cerca de 500 só-
cios, mas é um número muito redondo 
porque, principalmente no início das 

atividades (setembro) há sempre uma 
grande rotação. Há os que saem porque 
mudam de casa ou de trabalho, outros 
que apesar de saírem da localidade 
continuam a ser sócios. Felizmente te-
mos tido muitas pessoas a entrar. Os 
sócios podem simplesmente ir jogar 
com os amigos como forma de lazer. 
CL – Quais são as principais necessida-

des do Clube neste momento?
ME – Precisamos, no mínimo, de um 
campo coberto porque quando chove 
não há hipótese de dar aulas, não só 
porque os campos ficam escorregadios 
mas também porque a bola fica muito 
pesada. O ideal seria até termos dois 
campos cobertos, mas um já era muito 
bom. Para além disso – e isto é algo que 
já vem da direção anterior – de forma a 
rentabilizar um pouco mais o clube e a 
captar mais pessoas, gostaríamos de ter 
um campo de padel. 
CL – E projetos para o futuro?
ME – Estamos a planear organizar um 
Open da Amadora. Já tínhamos inicia-
do conversações com a CMA para nos 
apoiar neste sentido, mas agora com as 
eleições, como houve mudança de ve-
reador, temos de voltar a falar disto. De 
qualquer forma a autarquia mostrou-se 
extremamente recetiva , até porque ele-
varia o nome da nossa cidade. 

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues e Clube

Cláudia Pelixo e Paula Martins Bruno Pedro

Futuro tenistas

Paula Martins, Cláudia Pelixo, André Coelho, Xana Rainha, 
Virgínia Costa e Ana RoxoVice-Campeã Nacional de Pares 2021
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Os SMAS de Sintra estão a concluir  as 
obras do subsistema de saneamento de 
Barreira, São Miguel e Funchal, num in-
vestimento de 1 100 mil euros, uma in-
tervenção iniciada em meados de 2018.
A empreitada compreendeu a remode-
lação de toda a rede de abastecimento 
de água, que se encontra garantido a 
partir do Reservatório da Amoreira, 
substituindo as condutas em fibroci-
mento que eram palco de frequentes 
roturas. Foram substituídos ainda os 
ramais domiciliários. Face à cota do 
lugar de Funchal, em relação ao reser-
vatório, a intervenção compreende, 
ainda, a construção de uma estação hi-
dropressora em Barreira, para elevação 

Foi aprovada, em reunião do executivo, 
a manutenção do preço da água para o 
ano de 2021, prática adotada no muni-
cípio nos últimos anos. A Câmara Mu-
nicipal de Sintra assumiu, no corrente 
ano e devido à pandemia de Covid-19, 
um encargo financeiro de 4,3 milhões 
de euros com a redução de 35% na fa-
tura dos utilizadores domésticos e de 
20% para os não domésticos e isentou 
de pagamento os utilizadores das ta-
rifas Sintra Social e Sintra Solidária. O 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, afirmou que “não 
aumentámos o preço da água ao longo 

Anibal Machado Sebastião
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Telm. 932 816 937

da pressão na rede de 
abastecimento.
As obras permitiram 
dotar as localidades 
de Barreira, São Mi-
guel e Funchal de 
rede de drenagem de 
águas residuais, em 
substituição das fos-
sas sépticas que, devi-
do à natureza rochosa 
do solo, podiam ori-
ginar escorrências de 
efluentes. O subsiste-
ma de drenagem, que 
beneficia cerca de 250 
habitantes, é encami-

nhado para as estações 
elevatórias de Barreira 
e Funchal e posterior 
ligação à rede existente 
e tratamento na ETAR 
de São João das Lam-
pas.

Para o presidente da Câmara Munici-
pal e do Conselho de Administração 
dos SMAS de Sintra, Basílio Horta, “o 
investimento realizado é uma priori-
dade. Não podemos admitir que conti-
nuem a existir zonas sem acesso digno 
a este bem, tão essencial e importante, 
como é o saneamento”.
O investimento dos SMAS de Sintra 
no território da União de Freguesias 
de São João das Lampas e Terrugem, 
que totaliza os 22 milhões de euros, vai 
prosseguir com as obras do subsiste-
ma de Alvarinhos e Areias, um inves-
timento de dois milhões de euros, que 
arrancarão no primeiro trimestre deste 
ano.

dos últimos sete anos” e realça o esforço 
financeiro efetuado pelo município, em 
função dos aumentos anuais impostos 
pela EPAL para além dos custos decor-
rentes em 2020 da situação pandémica. 
Basílio Horta, que preside ao conselho 
de administração dos SMAS, salientou 
ainda que “o Tarifário dos Serviços de 
Águas e Resíduos não tem refletido os 
encargos com o tratamento dos resí-
duos, que ascende a cerca de nove mi-
lhões de euros, pagos pelo município 
de Sintra à Tratolixo (empresa inter-
municipal que reúne os municípios de 
Sintra, Cascais, Oeiras e Mafra)”.

Presidente visita escolas
de Carnaxide
No decorrer de uma 
visita a quatro equi-
pamentos escolares 
do Agrupamento de 
Escolas de Carnaxide, 
que teve por objetivo 
aferir eventuais neces-
sidades de beneficiação 
e requalificação do edi-
ficado, o presidente da 
Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, anunciou que 
vão ser investidos, entre 2021 e 2023, 
cerca de 2.400 mil euros, na beneficia-
ção dos espaços escolares deste agrupa-
mento.
Esta visita incluiu a EB/JI S Bento, em 
Valejas, onde este ano será feita uma 
intervenção de substituição das cober-
turas e de beneficiação de vários es-
paços exteriores, a EB Vieira da Silva, 
onde além de outros serão realizados 
trabalhos no polidesportivo exterior, 
a EB Sylvia Philips em que, no âmbito 
do Plano Estratégico para Reabilitação 
do Edificado Escolar (PEREE), em 2021, 
será dada continuidade ao projeto da 
sua requalificação geral, cuja estimati-
va de investimento corresponde a cerca 
de 1.400 mil euros, com destaque para a 
criação de um ginásio, aumento do es-
paço 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 bene-
ficiado o seu espaço de jogo e recreio 
do JI, através da substituição do equi-
pamento lúdico e beneficiação do pavi-
mento, além de outras intervenções no 

edificado e da substituição de cobertu-
ras.
Além das ações descritas, o Município 
tem vindo a garantir as intervenções de 
manutenção regular das instalações e 
equipamentos, das escolas do 1º Ciclo e 
do Pré-escolar. Desde outubro de 2019, 
a Autarquia incluiu em alguns contra-
tos de manutenção contratualizados 
por si, as escolas de 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundárias, com exceção das escolas 
geridas pela Parque Escolar, EPE, como 
a ES Camilo Castelo Branco.
No primeiro trimestre de 2021 será ce-
lebrado um novo contrato de manuten-
ção para a área da construção civil, que 
também passará a incluir as escolas de 
2º e 3º Ciclos e Secundárias
Segundo Isaltino Morais, entre 2017 
e 2020 foram realizadas intervenções 
municipais e disponibilizados apoios 
a este Agrupamento agora visitado, no 
valor de cerca de 599 mil euros, para 
obras de beneficiação do espaço esco-
lar e aquisição de mobiliário e equipa-
mento, ou seja, desde 2017 e até 2023, o 
investimento do Município nas escolas 
que constituem este Agrupamento será 
de aproximadamente de três milhões 
de euros.

27

Interrompida pela pandemia, a Gala do 
Desporto de Oeiras voltou a realizar-
-se no dia 19 de novembro, no Lagoas 
Park Hotel, em Oeiras. Com apresenta-
ção de Diana Chaves, a Gala agraciou 
132 atletas, oriundos de 14 clubes, com 
prémios de “Mérito Desportivo” pelos 
seus resultados desportivos, mas tam-
bém treinadores, dirigentes, árbitros e 
professores que se destacaram pelo seu 
trabalho em prol do desporto, na época 
desportiva de 2019/2020.
Destes prémios destacamos o prémio 
de “Espírito Desportivo”, 
atribuído a José Manuel 
Spínola, diretor da 
Associação Desportiva 
de Oeiras.
O prémio de 
“Excelência Desportiva” 
atribuído a Carolina 
João, Atleta de Vela 
Classe Laser Radial do 
Sport Algés e Dafundo 
e a Alpes da Costa, 
Treinador de Vela do 

Sport Algés e Dafundo.
O prémio de “Excelência Associativa” 
atribuído ao Clube Recreativo Leões de 
Porto Salvo. 
O prémio de “Carreira Desportiva” atri-
buído a Filomena Santos, antiga prati-
cante internacional de Andebol, treina-
dora da Sociedade Instrução Musical 
de Porto Salvo, e antiga Selecionadora 
Nacional dos Escalões de Formação e 
Seniores Femininos.
O presidente da Câmara de Oeiras 
Isaltino Morais que não pôde estar 

presente, gravou uma 
mensagem video, 
para dizer que tem a 
consciência de que a 
prática desportiva é 
fundamental na coe-
são social e no bem-
-estar dos cidadãos 
do concelho, fazendo 
uma saudação espe-
cial aos dirigentes dos 
clubes, salientando o voluntariado des-
tas pessoas.

Perante a riqueza da comunidade des-
portiva, dos clubes, dos dirigentes, dos 
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atletas, das massas associativas e os 
cidadãos que se reveem da atividade 
dos clubes e nelas participam, disse 
ser fundamental que o Município de 
Oeiras continue a investir nesta área e 
que é isso que irá fazer. Pretende que 
Oeiras seja o município urbano com a 
maior percentagem de praticantes de 

desporto e atividade física.
O vereador do Desporto e Educação, 
Pedro Patacho, também salientou a im-
portância do desporto e o facto de na 
Câmara de Oeiras terem consciência 
dessa importância. Destacou a relevân-
cia da atividade desportiva no conce-
lho, lembrando que nele existem cerca 
de 80 coletividades desportivas, com 
a prática de 60 modalidades, que en-
volvem semanalmente cerca de 20 mil 
praticantes de todas as idades, com mil 
e 500 dirigentes e técnicos, movimen-
tando cerca de sete milhões de euros 
anualmente.
Referiu ainda que 
no período da pan-
demia os clubes não 
pararam, como a 
Autarquia também 
não parou, e pude-
ram logo que foi pos-
sível retomar a ativi-
dade normal, tendo a 
Câmara dado o apoio 
necessário a essa re-
toma, que também 
dependeu do esforço 
dos clubes, e portan-
to esta gala homena-
geia aqueles que não 

desistiram e elevaram alto o nome de 
Oeiras. 
Nesta edição, a União Recreativa do 
Dafundo foi convidada a apresentar 
uma coreografia em que participaram 
15 ginastas da modalidade de Aeróbica 
e de Acrobática, 14 raparigas e um ra-
paz, com idades compreendidas entre 
os 10 e os 17 anos.
Esta coreografia, que teve um total de 
60 horas de treino e foi preparada ex-
clusivamente para apresentar na Gala 
do Desporto de Oeiras, foi criada pe-
las professoras Bruna Coelho, Rita 
Nascimento e Tânia Mendes. Com a 

mensagem, “Viagem para o sucesso”, 
este grupo de jovens prendeu as aten-
ções da sala, pela qualidade da sua exe-
cução. 
A Gala do Desporto de Oeiras, que con-
tou, além dos homenageados, com as 
presenças do presidente do Instituto do 
Desporto e Juventude, de vereadores 
da Câmara de Oeiras, de presidentes 
das freguesias e uniões de freguesias 
e de dirigentes desportivos, terminou 
com um jantar volante.
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-Luís Olímpio-Luís Olímpio

"Os jovens continuam a jogar"Os jovens continuam a jogar
com a camisola do clube"com a camisola do clube"

O Atlético Clube de Porto Salvo (ACPS) 
foi fundado em 1948, mas as suas ori-
gens estão ligadas à criação em Porto 
Salvo dos clubes “Os Estrelas” e “Os 
Unidos”, que anos mais tarde funda-
ram o ACPS.
Hoje a exercer a sua atividade no 
Complexo Desportivo de Porto Salvo 
Adriano Canas, inaugurado em 2015, 
respondendo a um ensejo de muitos 
anos, o ACPS tem vindo a reforçar o 
seu trabalho no campo da prática des-
portiva.
Este complexo desportivo ocupa uma 
área de 2,8 hectares, é constituído por 
dois campos destinados um à prática 
de futebol 11 e outro de futebol de 7, 
com iluminação artificial, relvados sin-
téticos, bancadas e balneários. Existem 
ainda área administrativa, ginásio, sala 

de massagem, gabinete médico, apoio 
de bar e sala de refeições. 
Esta obra foi um investimento munici-
pal de cerca de quatro milhões de eu-
ros. A empresa municipal Oeiras Viva 
faz a gestão deste espaço desportivo, o 
Atlético Clube de Porto Salvo é o “clu-
be residente”.
O Correio da Linha falou com o atual 
presidente da Direção do ACPS, Luís 
Olímpio, sobre o trabalho desenvolvi-
do pelo ACPS.
Correio da Linha – Como foram os anos 
em que o ACPS não tinha um campo 
com boas condições?
Luís Olímpio - Ao longo desses anos 
em que o clube dispunha de um campo 
de futebol com deficientes condições, 
não teve o desenvolvimento de outros 
clubes, devido à falta das condições 

ideais para a prática des-
portiva, porque quando 
se pretendia formar uma 
equipa de futebol alguns 
jovens preferiam integrar 
um clube que oferecesse 
melhores condições, mas 
durante bastantes anos 
aquele foi o campo de que 
dispunha-mos e até ou-
tras equipas o utilizaram.
O ACPS sempre teve uma 
equipa de futebol sénior, 
de juniores e mais tar-
de de principiantes e era 
tudo gente rija, não sendo 

as más condições que os impediam de 
jogar. 
Pelo clube passaram, ao longo dos 
anos, milhares de jovens, integrando 
equipas que conseguiram bons desem-
penhos nos campeonatos nacionais e 
regionais, tendo hoje, o ACPS, uma sala 
de troféus que orgulha os dirigentes e 
os sócios do clube. 
CL – O clube mudou a sede social vá-
rias vezes, e agora, o que se está a pas-
sar com a sede atual?
LO – Tivemos a sede social em vários 
locais, até à sua instalação no atual edi-
fício, na rua Conde Rio Maior em Porto 
Salvo, onde existiu o antigo “Café do 
Bonito”, e que na altura estava desabi-
tado e um pouco degradado, tornando-
-se um verdadeiro centro de conví-
vio para a população de Porto Salvo. 
Recentemente com a compra deste 
edifício por uma imobiliária estivemos 
em risco de ser despejados, mas a inter-
venção da Câmara de Oeiras, com 
a aquisição do imóvel, vai permi-
tir que, depois das obras previs-
tas, voltemos a ter a sede no piso 
térreo do edifício, sendo o andar 
superior destinado a Habitação 
Jovem, até à conclusão das obras 
todos os serviços estão localizados 
aqui no Complexo Desportivo. 
CL – Com a disponibilização 
do novo campo de futebol no 
Complexo Desportivo, mudou 
muito a vida do clube?
LO - Sobretudo a parte desporti-
va, ao dispor das instalações do 
Complexo Desportivo, sentiu 
um grande incremento, o nú-
mero de jovens a praticar fu-
tebol atinge um total de 120, 
de que fazem parte iniciados, 
juvenis, uma equipa feminina 
de Futebol de 7, e ainda há a 
equipa de juniores e a equipa 
de seniores que ocupa o oita-
vo lugar do campeonato mas 
que é “uma equipa que joga 
bem”.
CL - O ACPS tem hoje apenas 
o Futebol como modalidade, 
porquê?
LO – O clube já teve uma 
secção de Ciclismo e de 
Atletismo cujos atletas, por falta 
de apoio, foram para outros clu-
bes e apesar de já os ter contac-
tado para regressarem, isso não 
é possível face aos compromissos 
que assumiram com os clubes 
para onde se deslocaram.
CL – Em relação a sócios, como 
está o clube?
LO - Como todos os clubes o 
ACPS precisa de sócios e hoje é 
significativo o número de sócios 
que são pais dos atletas, já que 
isso traz descontos nas despesas.
CL – Há novos projetos para o fu-

turo?
LO - Os projetos para o futuro, têm sido 
adiados pela pandemia, mas espero 
que os jovens continuem com vonta-
de de jogar com a camisola do clube e 
possam dar alegrias a todos, com o seu 
desempenho.
Está nos nossos projetos a criação de 
um restaurante, com qualidade, no 
Complexo Desportivo, é um assunto 
que tem vindo a tratar com a Empresa 
Municipal Oeiras Viva. 
CL - O que move Luís Olímpio, para es-
tar à frente da Direção do ACPS?
LO – Quando eu era jovem e queria 
jogar futebol, havia alguém a dirigir 
o clube para que existissem condições 
para eu e os outros jovens praticarmos 
o desporto de que gostávamos, hoje 
fico satisfeito por poder dirigir o clube 
e fazer com que outras crianças possam 
fazer o que gostam, na prática despor-
tiva.

Junta de FreguesiaJunta de Freguesia
de Porto Salvode Porto Salvo

O Presidente, o Executivo
e todos os funcionários

desta Junta de Freguesia
desejam a todos os residentes

um Bom Natal e
um excelente 2022

Dinis Antunes
-Presidente
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Câmara de SintraCâmara de Sintra
restaura livro históricorestaura livro histórico

BD contra a COVID-19BD contra a COVID-19

RecuperaçãoRecuperação
de imóveisde imóveis

A Câmara Municipal de Sintra, apro-
vou em reunião do executivo, a atribui-
ção de comparticipação para obras de 
conservação em edifícios, ao abrigo do 
Programa ReaVIVA, num valor total de 
30 mil euros.
Os imóveis a intervencionar são dois, 
sendo que um deles pertence à Área de 
Reabilitação Urbana do Centro Históri-
co de Sintra, na União das Freguesias 
de Sintra. Composto por 10 frações ha-
bitacionais, a comparticipação será de 
18 mil euros, sendo aplicada em obras 
de conservação de partes comuns do 
edifício.
Outra intervenção será na Área de 
Reabilitação Urbana de Queluz/Belas, 
na União das Freguesias de Queluz e 
Belas, num edifício formado por 12 fra-
ções habitacionais. A comparticipação 
será de 12 mil euros, visando a conser-
vação do imóvel, no que concerne às 
partes comuns.
Para o presidente da autarquia de Sin-
tra, Basílio Horta, “o ReaVIVA é um 
instrumento fundamental para a revi-
talização dos meios urbanos e impul-
sionar a renovação do espaço público, 
valorizando desta forma o património 
e consolidar centralidades afirmando a 
identidade do local”.
O programa ReaVIVA comparticipa 
financeiramente a fundo perdido, a 
realização de obras de conservação, 
alteração, manutenção e restauro, nas 
partes comuns e exteriores de prédios 
urbanos.

A Câmara Municipal de Sintra assinala 
o 26.º aniversário da elevação de Sin-
tra a Património da Humanidade com 
a conclusão do restauro do “Livro de 
Posturas”.
Elaborado pelo escrivão Abrantes Lo-
pes Faria a pedido do Município de 
Sintra, o “Livro de trasladação do Foral 
Manuelino de Sintra de 1514 e das pos-
turas municipais reformadas em 1665, 
feito em 1781” foi promovida o seu res-
tauro com o intuito de atenuar o estado 
de dispersão e desintegração em que se 
encontravam os registos. Este valioso 
registo integra documentos institucio-
nais antigos do concelho e constitui 
um importante símbolo do património 
sintrense.
Trata-se de uma obra com 196 fólios 
cuja encadernação em couro é decorada 
com molduras a ouro. O quarto fólio, 
com o título “Foral da Vila de Sintra”, é 
decorado com uma letra capitular orna-
mentada e uma moldura com motivos 
vegetalistas.
Para o presidente da autarquia de Sin-
tra, Basílio Horta, “esta obra é um teste-
munho importantíssimo do património 
do nosso concelho e não poderíamos fi-
car indiferentes à sua premente preser-
vação”, recordando ainda que “Sintra é 
detentora de um património e cultura 
riquíssima e que celebra hoje o 26.ª ani-
versário da sua elevação a Património 
Mundial”. Este livro constitui um do-
cumento extremamente relevante para 
o conhecimento da história de Sintra, 
uma vez que as posturas regulavam e 
enquadravam juridicamente todas as 
áreas de atividade e ofícios dos habi-
tantes e testemunham a autonomia ju-

rídico-administrativa dos concelhos no 
que diz respeito à produção normativa 
de direito local.
Neste livro podemos ainda encontrar 
outros documentos relevantes para o 
ordenamento jurídico do Concelho de 
Sintra, tais como a “Cópia de huma 
Provizão do Concelho da Rainha Nos-
sa Senhora sobre haverem de se guar-
dar as Posturas desta Villa”, de 12 de 
janeiro de 1711, ou a “Cópia de huma 
Provizão do desembargo do Paço, por 
onde Sua Majestade manda observar as 
posturas da Câmara desta Villa”, de 7 
de março 1744.

Vasco Gargalo, Filipe Abranches, Rita 
Alfaiate e André Caetano são os auto-
res portugueses que, através da Banda 
Desenhada, participam na 2.a fase da 
Campanha de Sensibilização contra a 
Covid-19.
Estes quatro criativos nacionais foram 
convidados pelo Município da Ama-
dora para oferecerem o seu contributo 

artístico a esta campanha, que procura 
alertar o público para a importância da 
vacinação e da manutenção das medi-
das de proteção contra a propagação 
do vírus Covid-19, através da criação 
de ilustrações originais de banda de-
senhada, que são transpostas para um 
conjunto de outdoors posicionados em 
vários locais da cidade da Amadora.
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Depois de em outubro de 2018 ter as-
sinado a Declaração de Paris, associan-
do-se à iniciativa internacional “Fast 
Track Cities – cidades na via rápida 
para acabar com a epidemia de VIH”, 
a Câmara Municipal da Amadora rea-
firmou hoje o compromisso de atingir 
estas novas metas, assinando a Decla-
ração Conjunta “Cidades na Via Rápi-
da para Eliminar o VIH” versão 4.0 de 
2021.
O Programa Conjunto das Nações Uni-
das para o VIH/SIDA (ONUSIDA) de-
finiu, no âmbito da sua estratégia até 
2025, dez objetivos para a eliminação 
da infeção pelo VIH/SIDA, para o es-
batimento das desigualdades e para o 
desenvolvimento de respostas centra-
das nas pessoas. Neste âmbito, também 
os objetivos das Fast-Track Cities foram 
atualizados, passando para 95-95-95 
(95% das pessoas que vivem com a in-
feção VIH diagnosticadas, dessas 95% 
em tratamento e das em tratamento, 
95% com carga viral indetetável) até 
2025, mantendo a zero tolerância para o 
estigma e discriminação em respeito às 
pessoas que vivem com a infeção pelo 
VIH/SIDA.
Amadora aposta no combate ao VIH 
e SIDA A Amadora identifica-se com 
uma visão holística da saúde.
Desde 2015 que incluímos no plano es-
tratégico de Desenvolvimento Social, 
uma dimensão relacionada com a saú-
de. Já nessa data o combate e a preven-
ção do VIH/SIDA e tuberculose, bem 
como a redução do estigma e da dis-
criminação, foram estabelecidos como 
desafios prioritários.
Neste contexto, foi elaborado o Pacto 
Local para a intervenção na área do 
VIH e SIDA na Amadora, subscrito 
formalmente no dia 8 de abril de 2019 
por entidades públicas e privadas com 
atuação e responsabilidade no comba-

Os Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Sintra (SMAS de Sin-
tra) e o Gabinete Médico Veterinário 
Municipal (Sítio dos Animais de Sintra) 
vão desenvolver ações conjuntas de 
sensibilização para o bem-estar animal, 
reforçando a parceria que se traduziu 
na cedência de 20 contentores de reco-
lha de resíduos, que se encontravam já 
inoperacionais, e ganharam nova vida 
como “camas” para cães
Com periodicidade mensal, as ativi-
dades conjuntas SMAS de Sintra/Ga-
binete Médico Veterinário Municipal, 
denominadas de “Amigos (para) sem-
pre!”, visam sensibilizar para o bem-
-estar de animais de companhia, mas 
também promover a adoção consciente 
e responsável de cães e gatos que se en-
contram no Sítio dos Animais de Sintra 
à espera de uma família. Durante a rea-
lização das atividades, estará presente 
um animal para potencial adoção.
Os SMAS de Sintra e o Sítio dos 
Animais estão, ainda, a avaliar 
outras parcerias como o desen-
volvimento de iniciativas no 
âmbito do projeto municipal “Re-
brincar”, com vista a dar nova 
vida a vários objetos, através da 
construção de brinquedos, camas 
ou abafos com recurso a materiais 
reutilizáveis.
Recentemente, os SMAS de Sintra 
cederam 20 contentores de reco-
lha de resíduos, que se encontra-
vam já inoperacionais, ao Sítio 

Sintra sensibilizaSintra sensibiliza
para bem-estar animalpara bem-estar animal

Amadora mantém empenhamentoAmadora mantém empenhamento
no combate a VIH/SIDAno combate a VIH/SIDA

dos Animais, para que os mesmos ga-
nhassem nova vida como “camas” para 
cães. Destinadas especialmente aos 
animais que se encontram em quaren-
tena, aquando da sua entrada no canil, 
estas ‘camas’ são bastantes resistentes 
e adaptam-se a cães de grande ou pe-
queno porte, apresentando ainda como 
vantagem o facto de serem fáceis de 
desinfetar.
Situado na estrada que liga a Portela 
a Mem Martins (Avenida Almirante 
Gago Coutinho), o Gabinete Médico 
Veterinário é a estrutura municipal 
que promove e coopera em ações de 
preservação e promoção do bem-estar 
animal. Acolhendo algumas centenas 
de animais, desenvolvem iniciativas 
de adoção responsável de animais de 
estimação, cães e gatos, onde se pode 
encontrar ‘um amiguinho’ de quatro 
patas para toda a vida

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 
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EstanteEstante

No dia 6 de dezembro realizou-
-se a apresentação pública da 
edição a cores da mítica primeira 
aventura de Tintin na Fundação 
Calouste Gulbenkian, local 
onde está patente a exposição 
“Hergé”. Criada em 1929, quan-
do Hergé tinha apenas 21 anos, 
Tintin no País dos Sovietes, foi 
a única obra que o desenhador 
deixou por colorir. A edição que 
agora surge no mercado, é resul-
tado de um trabalho meticuloso 
sob a direção artística de Michel 
Bareau, que permite ao leitor  
redescobrir a obra inaugural do 
autor, conferindo-lhe uma nova 
e moderna legibilidade, saindo, 
inclusive, a sua dimensão cómi-
ca, reforçada. Este álbum é um 
clássico no qual é possível apre-
ciar a mestria inesperada que ele 
encerra: a vivacidade do traço 
e o dinamismo das sequências 
contradizem a lenda, mantida 
pelo próprio autor, segundo a qual es-
taríamos perante um álbum «mal dese-
nhado».
Esta edição a cores já havia sido publi-
cada em França, em 2017, e era, desde 
então, reclamada pelos fãs do Tintin em 
Portugal. Coube às Edições Asa satisfa-
zer este desejo que constitui a 3ª edição 
em língua estrangeira a ser publicada 

em todo o mundo. 
Com 230 milhões de álbuns vendidos 
em todo o mundo, dos quais 2 milhões 
em Portugal, as aventuras do jovem 
repórter de poupa levantada e do seu 
inseparável Milu estão traduzidas em 
77 línguas, tendo o português sido a 
primeira língua em que foi traduzido 
num país não-francófono.

te ao VIH e SIDA, com quem partilha 
uma visão estratégica, princípios de 
atuação e um compromisso para a ação 
até 2025.
O Município da Amadora aprovou ain-
da, em 2020, o Plano Estratégico Local 
para a Intervenção na área do VIH e 
SIDA 2019-2025.
Através deste plano, pretende-se aca-
bar com a epidemia de VIH e SIDA e 
evitar mortes relacionadas com a SIDA, 
incluindo as causadas por tuberculo-
se. A sua ação pretende acabar com o 
estigma e a discriminação, possibilitar 
o acesso à prevenção, aos serviços de 
apoio, aos cuidados de saúde e aos tra-
tamentos para o VIH e SIDA e a tuber-
culose.
Com a adesão da cidade da Amadora 
à Declaração de Paris, a parceria ini-
ciou de imediato um processo de diag-
nóstico local sobre o VIH e SIDA no 
Concelho, reconhecendo que este seria 
fundamental à elaboração de um plano 
de ação adequado e capaz de respon-
der às necessidades do território e da 
população. Esta caracterização, coor-
denada pelo Agrupamento de Centros 
de Saúde da Amadora, procurou asse-
gurar a recolha dos dados quantitati-
vos disponíveis, recorrendo à parceria 
local (ACES Amadora, Hospital Prof. 
Dr. Fernando Fonseca e AJPAS) e a en-
tidades estratégicas com competência 
na matéria, nomeadamente o Instituto 
Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge IP 
e a Direção Geral de Saúde.
O presente Plano Estratégico Local 
para a Intervenção na área do VIH e 
SIDA 2019-2025 espelha um trabalho
colaborativo pelas entidades signatá-
rias, mas tendo na sua agenda o en-
volvimento da rede social local. O seu 
período de vigência terminará no ano 
de 2025, para que esteja articulado com 
o PDSS local.
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Boas Festas!

O CCD deseja a todos os
seus associados
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-Pedro Ribeiro-Pedro Ribeiro

"O Teatro obriga à presença"O Teatro obriga à presença
física do público e dos actores"física do público e dos actores"

O TIO - Teatro Independente de Oeiras 
é uma referência cultural no concelho 
oeirense.  O que começou por ser um 
desafio lançado pelo presidente da 
Autarquia, Isaltino Morais, acabou por 
tornar-se num caso de sucesso. Quase 
32 anos depois de ter sido criada, esta 
companhia de Teatro soma 73 produ-
ções levadas à cena, com mais de 4.200 
sessões e cerca de 430 mil espectadores. 
Números que ilustram bem o percurso 
realizado pelos mentores deste projec-
to artístico: os irmãos Carlos e Pedro 
Almeida Ribeiro. Cabe ao primeiro a 
direcção da companhia, a encenação 

das peças, a direcção de actores, a re-
presentação e o mais que o espectáculo 
exigir. Ao segundo, o irmão mais velho, 
seis anos e meio mais velho, é entregue 
a responsabilidade de assinar mui-
tos dos textos levados à cena na sala 
da Companhia, instalada no Edifício 
Parque Oceano, em Santo Amaro de 
Oeiras, bem junto à praia, apenas com 
a Marginal a separá-lo do areal.  
Pedro Almeida Ribeiro é autor de mui-
tas comédias representadas pelos acto-
res da Companhia. O maior êxito tem 
sido alcançado pela série ‘H2M1’ (ver 
caixa), que já vai na quarta parte, intitu-

lada ‘A Alzheimer é Lixada’. Não tarda, 
vem aí a Parte V, que já está a ser es-
tudada. As gargalhadas têm soado es-
pontâneas na plateia, o que tem impul-
sionado esta comédia, construída com 
textos inspirados em episódios do quo-
tidiano com que somos confrontados 

ao longo da vida. Rir da nossa condição 
humana é uma aposta que tem vindo a 
ser ganha a cada nova apresentação do 
espectáculo, que promete reinventar-
-se com mais um episódio, enriqueci-
do com a entrada de um personagem 
muito especial. O jornal ‘O Correio da 
Linha’ foi saber mais com o responsá-
vel pelos textos de ‘H2M1’, numa al-
tura em que o TIO procura retomar a 
normalidade da sua actividade depois 
dos dois últimos anos dominados pela 
pandemia COVID-19 e pela imposição 
dos confinamentos a que todos fomos 
sujeitos, que muito prejudicaram os 
agentes culturais.  
Jornal ‘Correio da Linha’ (CL) – Como 
foi atravessar este período de crise sa-
nitária? 

Pedro Almeida Ribeiro 
(PAR) - Foi muito compli-
cado, sob todos os pontos 
de vista. Não pudemos fa-
zer aquilo que mais quere-
mos. Não pudemos ter na 
sala aqueles que mais que-
remos e que mais gostamos. 
E é tremendo perceber que 
todos aqueles que vivem do 
espectáculo, e não são só os 
actores, são os técnicos, é o 
‘staff’ de apoio, os técnicos 
da luz e do som, os músi-
cos, não puderam exercer 
as suas profissões. Muitos 
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deles trabalham desde sempre de uma 
forma precária e é tremendo perceber 
que muitas dessas pessoas passaram 
e estão a passar por situações que são 
pouco dignas. Foi e continua a ser mui-
to complicado.
Os actores trabalham à bilheteira, ape-
sar de nós pagarmos ensaios. Toda a 
época de ensaios é paga e depois traba-
lham à bilheteira. Consequentemente, 
estando o Teatro impedido de ter as 
portas abertas, os actores não ganham. 
Os técnicos a mesma coisa. É impres-
sionante como nós, a chegar ao ano de 
2022, ainda temos milhares de trabalha-
dores que estão ligados à indústria do 
Espectáculo e da Cultura e trabalham 
desta forma precária, todos os dias. 
Sem perspectiva de planearem as suas 
vidas a longo prazo, isso só é possível a 
muito breve prazo.
Quem vive na Cultura e da Cultura, e 
sobretudo nesta área do Teatro, sabe 
que é assim. Houve algumas linhas 
de apoio, mas todo o processo é muito 
complicado, um processo burocrático 
com uma série de pequenas particula-
ridades. Parece um contrato de seguro, 
com letras pequeninas. É muito com-
plicado e vai deixando uma série de 
instituições de fora, sobretudo aquelas 
que o Estado, através do Ministério da 
Cultura, considera mais ‘comerciais’. 
Dou o exemplo da comédia. A comé-
dia, o humor, sempre foi muito maltra-
tado em Portugal. E continua a ser. É 
visto como uma arte menor. 
CL - O que se pode esperar do TIO nes-
ta fase de relançamento? 
PAR - Muito trabalho. São muitas pro-
duções para o próximo ano. Iremos ba-
ter o nosso recorde de produções num 
ano. Já temos programa para os próxi-
mos três anos. Estou com muitas enco-
mendas. Provavelmente, vou ter dois 
anos em que vou estar a escrever.
CL - Na altura de escrever os textos, 
quais são as suas principais preocupa-
ções?
PAR - Quando estou a escrever para 
adultos, e aquilo que me é pedido são 

comédias, humor, a grande preocupa-
ção é fazer as pessoas, no mínimo, ri-
rem, saírem daqui bem-dispostas. Se 
puderem gargalhar, tanto melhor. É 
terrível para quem escreve e para os 
actores de comédia, porque a reacção 
é imediata. Ao contrário de outros es-
tilos de Teatro, em que se houver um 
silêncio tremendo na sala é bom sinal, 
na nossa área não. A não reacção do 
público condiciona logo o próprio es-
pectáculo.

“A FORMA COMO TRATAMOS OS 
NOSSOS VELHOS É MUITO MÁ”

CL – Rir é o objectivo, mas não fica por 
aí...
PAR – Não, não fica. Acho que nós te-
mos também a obrigação no hu-
mor, na comédia, de fazer pensar. 
Portanto, em todos os textos que 
eu escrevo, quem não quiser ficar 
só pelo rir e pelas gargalhadas, 
tem muito para poder pensar. As 
coisas estão lá, são evidentes, não 
são mensagens subliminares. 
No último ‘H2M1’, na parte IV, 
‘A Alzheimer é Lixada’, tive a 
preocupação de abordar proble-
mas extremamente graves na 
nossa sociedade. Um é a forma 
como tratamos os nossos velhos, 
que é muito má. Os nossos velhos 
não são tratados com dignidade, 
nem pouco mais ou menos, são 
maltratados por todos nós. 
No acompanhamento dos nossos ve-
lhos falta tudo. A nossa sociedade está 
mal estruturada a todos os níveis. A par-
tir do momento em que estruturamos 
toda a sociedade à volta do trabalho, e 
exclusivamente do trabalho, as coisas 
não podem resultar bem. Aqueles que 
ainda estão em condições de perceber 
o que se passa à sua volta não podem 
estar, de forma alguma, agradados com 
a forma como são tratados.  
CL – As peças da série ‘H2M1’ giram 
em torno das conversas entre dois ho-
mens sobre temas do quotidiano...

PAR - O ‘H2M1’ gira em 
torno de dois amigos, 
dois homens. Aquilo que 
eu fiz foi tornar conversas 
de homens numa conver-
sa hiper-realista, mas que 
se passam, estas conver-
sas existem. Praticamente 
todos os homens já tive-
ram estas conversas. E 
aqueles que não tiveram, 
provavelmente vão ter. 
E aqueles que chegaram 
ao fim da vida e nunca 
tiveram, não sabem o que 

perderam. 
Os homens conseguem rir de si pró-
prios, têm essa facilidade. Quando se 
vêem retratados, conseguem rir. Sabem 
que aquilo se passa com eles, que 
aquele ridículo são eles próprios. E as 
mulheres, que adoram ver os homens 
passar por aqueles momentos de ridí-
culo, também riem muito. Tínhamos 
muitos grupos de mulheres a virem ver 
o ‘H2M1’ que riam com uma satisfa-
ção quase ‘maldosa’. “Eles são mesmo 
aquilo, tal e qual, não prestam!”, co-
mentavam.
CL – A Parte IV de ‘H2M1’, apesar das 
gargalhadas que procura conquistar ao 
público, aborda temas bastante sérios...
PAR – Nesta quarta parte, ‘A Alzheimer 
é Lixada’, abordámos a questão da ve-

lhice e da doença da demência e, obvia-
mente, dos cuidadores. Foram os temas 
que eu quis abordar porque faziam 
sentido em virtude de os dois perso-
nagens (interpretados pelos actores 
Carlos d’Almeida Ribeiro e Lourenço 
Henriques) já terem uma determinada 
idade, serem já uns velhinhos simpáti-
cos. 
Em relação a este espectáculo, deixo 
uma pergunta no ar: Terá sido neces-
sário termos uma crise sanitária, uma 
pandemia, para o Estado perceber a 
quantidade brutal de lares ilegais que 
existem no País? Ou o Estado sabia? 
Obviamente que o Estado sabia. Não 
tinha era capacidade para dar resposta. 
Se dissermos que, de um dia para o ou-
tro, vamos fechar todos os lares ilegais, 
onde é que metemos depois aqueles 
velhos? 
A esmagadora maioria dos mais velhos 
que estão institucionalizados em lares 
têm uma vida lixada, mas mais lixado 
ainda é o Estado nada ou muito pouco 
fazer para resolver esta questão.
CL - O projecto ‘H2M1’ é para conti-
nuar?
PAR - Esta quarta parte era para ser a 
última. Só que quando eu comecei a es-
crever a peça ‘A Alzheimer é Lixada’, 
percebi que tinha de haver mais uma 
parte, que fazia todo o sentido, por-
que há alguém que tem andado atrás 
de mim há muito tempo a pedir para 
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A série de comédia ‘H2M1’, com textos 
assinados por Pedro Almeida Ribeiro, 
já vai a caminho da parte V. A parte I 
teve o título genérico ‘H2M1’, alusivo 
ao facto de a peça ser interpretada por 
dois homens e uma mulher. Seguiram-
-se ‘Conversas do Pirilau’ (parte II), 
‘Um Bico... d’Obra’ (parte III) e ‘A Al-
zheimer é Lixada’ (parte IV).
Neste momento, o autor está a reunir 
uma série de ideias para escrever o tex-
to da próxima comédia que vai subir ao 
palco do TIO, sendo que esta parte V, 
ainda sem data de estreia prevista, terá 
um novo personagem: Deus.
Além das várias edições de ‘H2M1’, 
Pedro Almeida Ribeiro assinou ain-
da a comédia ‘A Vida é Bela, a Morte 
é que dá cabo dela!’, além de ser autor 
de vários musicais para o público mais 
jovem apresentados no TIO, nomeada-
mente: ‘Super Gotinha’, ‘Escola de Bru-
xas 3 – A Última Aula’, ‘Os Putos Con-
tra-atacam’ e ‘No Reino da Felicidade’. 

NOVAS CONVERSAS 
DE ‘H2M1’ NA CALHA

entrar no ‘H2M1’. Em virtude de ser a 
comédia com mais sucesso que nós te-
mos, Ele ouviu falar disto e quer muito 
fazer parte do nosso elenco. E eu acedi. 
Na parte V iremos ter Deus no nosso 
elenco. E essa, sim, será a última parte. 
Não faço tenções de meter a religiosi-
dade na história, provavelmente a es-
piritualidade. Neste momento, tenho 
algumas ideias que estão dentro de um 
saco e que, a devido tempo, porque 
tenho outros projectos à frente desse, 
sairão cá para fora, da minha cabeça, e 
começarão a ser postos no papel, ou na 
memória do computador.   
CL – Além deste, quais são os outros 
novos projectos em que está envolvido?
PAR - Estou a terminar a adaptação do 
livro ‘Doutor Finanças e a Bata Mágica’, 
de Adriana Cabrita, que será para apre-
sentar durante o próximo ano. E depois 
tenho outros textos de comédias tam-
bém. Um deles está neste momento a 
começar a ser escrito, mas ainda não 
tem título. Será para apresentar, even-
tualmente, em 2023. Neste momento, 
ainda é cedo para levantar a ponta do 
véu.   
CL – Também escreve peças para os 
mais jovens. Qual a mensagem que 
procura passar para este público?
PAR - Quando escrevo musicais infan-
tis, que no fundo são para toda a famí-
lia, tento sempre colocar algo que tenha 
a ver com comédia também, que deixe 
as crianças e os pais bem-dispostos. 
Não gosto de ser moralista nas peças 
que escrevo para crianças, mas gosto 
que tenham uma mensagem positiva, 
uma mensagem que não diga aos mais 
novos que eles têm capacidade para 
mudar o Mundo, porque na verdade 
não têm, mas têm capacidade para mu-
darem a vida deles. Uma parte da vida 
deles está nas mãos deles, e muitas ve-
zes com coisas simples. É isso que eu 
faço passar. É isso que me interessa que 
eles percebam. A vida deles não tem de 
ser definida só pelos outros. Eles tam-
bém têm o direito a dizer: “Esta parte 
sou eu que mando nela”.  

“A ESCOLA NÃO EDUCA
 PARA A OPOSIÇÃO”

CL - Como é que vê a Educação, hoje 
em dia?
PAR - A Escola não fomenta o espíri-
to crítico, não educa para a oposição, 
desde pequeninos. Os educadores de 
infância neste País ainda querem que 
todos os meninos da sala sejam amigos 
uns dos outros. Não têm que ser ami-
gos uns dos outros. Não têm que brin-
car todos uns com os outros. Isso é que 
era bom! Os meninos têm que se res-
peitar uns aos outros. Não têm que ser 
amigos. São coisas completamente di-
ferentes. E este educar para a oposição 
não é feito. O colocar o conhecimento 
em causa não é feito nas escolas portu-
guesas. A escola precisava de um 25 de 
Abril! Em Portugal, por exemplo, não 
existe avaliação de professores. 
CL – Esteve ligado ao Ensino. Foi pro-
fessor e director de uma escola. Como é 
que o Teatro entrou na sua vida?
PAR - Quando era professor e director 
de escola, tinha de colocar os alunos a 
fazer qualquer coisa nas Festas de Natal 
e outras. Às vezes, havia uma certa di-
ficuldade em encontrar textos que per-
mitissem colocar lá muitos alunos ao 
mesmo tempo. E começou por aí. Eu 
próprio escrevia umas coisas, adaptava 
outras, de uma forma completamente 
amadora. 
Na verdade, eu posso puxar isto ainda 
mais atrás e dizer que quando andava 
na escola, no Liceu de Oeiras, em vez 
de ouvir os professores, eu escrevia 
novelas (estávamos na década de 70, 

quando começaram a ser exibidas as te-
lenovelas em Portugal), em que os per-
sonagens eram os alunos da turma, os 
meus colegas. Depois, nos intervalos, 
eu lia aquilo. Sempre à volta do humor, 
com muito humor. 
CL - O humor, para si, é uma forma de 

encarar a vida?
PAR - Eu sou um palhaço. Eu adoro ser 
palhaço. E gostava de ter capacidade 
para estar em cima do palco e ser pa-
lhaço. Gosto muito de brincar e de estar 
bem-disposto. Agora, se me perguntar 
se eu na minha essência sou isso, vou 
dizer: “Acho que não”. Se calhar sou 
mais pessimista. É um pouco levar as 
coisas para este campo: “Não me vais 
vencer”. 
Eu acho que nós temos poucos motivos 
para andar bem-dispostos. Aquilo que 
eu faço é: “Ok, tudo bem, vocês dão-me 
só isto (Televisão, Jornais, Net), pois eu 
vou por outro caminho”. Rio-me disso, 
mas em boa verdade, estou extrema-
mente preocupado. Estas coisas fazem 
mossa e eu não quero estar longe da 
realidade. Não se trata de uma forma 
de eu sublimar...
CL - É difícil escrever sobre temas sé-
rios despertando o riso de quem está 
sentado na plateia? 
PAR - É um processo muito doloroso. 
CL - Como supera essa dor? As garga-
lhadas que ouve compensam?
PAR - Isso é aquilo que mais me sa-
tisfaz e é o meu pagamento, o que me 
acalma a dor, eventualmente. Todavia, 
quando estou em processo criativo, não 
há nada que acalme a dor. Depois de 
escrever o ‘H2M1’ Parte IV, estive cerca 
de seis meses sem conseguir escrever. 
Foi muito doloroso. 
CL – Quanto tempo demorou a escre-
ver essa peça? Como decorreu o proces-
so criativo?
PAR - Em termos de escrita, demorou 
cerca de quatro meses. Em termos de 
todo o processo, com pesquisa incluída 
e a preparação de um esboço com as 
ideias, foi cerca de um ano. Por vezes, 
estou uma ou duas semanas sem escre-
ver, depois vou avaliar o que já tenho e 
risco uma ou outra ideia. Faço muitas 
gravações. Vou no carro e lembro-me 
de uma coisa e gravo essa ideia no te-
lemóvel. Mais tarde, às vezes, quando 
vou ouvir, tenho umas 50 coisas grava-
das e depois ficam só duas. 
CL - Havia alguém na sua família que já 
se dedicasse ao Teatro?
PAR - Havia umas coisas pontuais da 
minha mãe e de um tio, no teatro ama-
dor, mas não houve uma linhagem de 
actores ou de espectáculo. O meu ir-
mão, que sempre foi muito teatral, já 
na infância, foi o primeiro da família. 
Pessoalmente, no início do TIO, come-
cei nos corpos sociais da companhia. 
Em termos de escrita e de envolvimen-
to na produção, foi em 2005. Neste mo-
mento, tenho também a minha filha, 
que tem 14 anos, a representar connos-
co, como profissional. Começou aos 10 
anos aqui. 

“OS PROFESSORES NÃO ESTÃO 
PARA TER TRABALHO”

CL – Na sua opinião, o que podia ser 
feito para trazer os jovens mais ao 
Teatro?

PAR - Se calhar, levar o Teatro para 
dentro de um ecrã. Só que se o Teatro 
não for feito aqui, numa sala, ao vivo, 
não é Teatro, é outra coisa. Podemos 
ter Teatro gravado passado na TV, mas 
não é a mesma coisa. O Teatro obriga à 
presença física do público e dos actores, 
porque senão é Cinema. 
O que é que podemos fazer? Fazer tudo 
aquilo que não está a ser feito. Eu sou 
daqueles que diz que não vamos criar 
o hábito nas novas gerações de vir ao 
Teatro levando o Teatro à escola. Isto 
é a subversão de tudo. As escolas tam-
bém não pedem à praia para a praia ir 
à escola. As escolas vão à praia. Então, 
as escolas só têm que vir ao teatro, ao 
cinema, às exposições, aos museus... 
têm que sair fora da escola. Mas isto dá 
trabalho e os professores não estão para 
ter trabalho. E quando falo dos profes-
sores, falo da esmagadora maioria dos 
professores. Esta é a verdade, doa a 
quem doer. 
Eu também sou professor, portanto 
estou perfeitamente à-vontade para o 
dizer. Conheço muito bem a realidade 
e sei muito bem aquilo que os profes-
sores fazem. Nós tivemos aqui ‘n’ pe-
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ças musicais infantis em que as escolas 
dos concelhos da Amadora e de Oeiras 
podiam vir sem pagar rigorosamente 
nada e a esmagadora maioria das esco-
las não veio, porque arranjam sempre 
uma desculpa. E algumas dizem-nos na 
cara: “Isto era bom era vocês irem lá”. 
Mas não. O Teatro não tem que ir à es-
cola. Se for para criar o hábito, então as 
crianças têm que vir ao Teatro, e não é 
uma vez por ano. Depois estão quatro 
anos no Ensino Básico e vão quatro ve-
zes ao Teatro. Alguém se interessa por 
Teatro desta forma? Isto passa por vir 
muitas vezes, dar aos alunos um pro-
duto que eles considerem um produto 
engraçado, que os faça divertirem-se 
um bocado. A forma de tratar os textos 
para este público mais jovem é muito 
importante. 
CL - Como é que se cria o hábito de os 
jovens virem ao Teatro?
PAR - Pela força. Trazendo-os à força. 
E pela força da repetição, dando um 
produto que seja agradável. Ou seja, 
não matando esse público à nascença 
pela força. Vens cá tantas vezes e sem-

pre obrigado, e aquilo que eu te dou 
é tão mau que tu nunca mais queres 
vir ao Teatro. Não! Ele tem de sair e 
ao fim de três/quatro vezes dizer: “Ó 
professor, quando é que vamos outra 
vez ao Teatro?” Aí nós sabemos que 
aquele miúdo quer vir ao Teatro. Não 
quer dizer que vá dar um consumi-
dor de Teatro no futuro, atenção, nem 
pouco mais ou menos. Ele está a que-
rer ser consumidor neste momento. Se 
conseguirmos ter um grande grupo de 
crianças/jovens que quer vir ao Teatro 
e que, desse grande grupo, cinco por 
cento sejam consumidores de Teatro no 
futuro, isso não é bom, mas é melhor 
que nada. 
CL - Se fosse possível montar uma pro-
dução sem quaisquer restrições, qual o 
texto que gostaria de escrever?  Qual o 
seu sonho de produção a partir de um 
texto seu?
PAR - Mais importante do que saber 
o que o texto seria, era poder escrever 
sem haver qualquer tipo de censura 
nem autocensura. Esse era o meu so-
nho. O outro sonho era que a Cultura 

em Portugal não precisasse, em qual-
quer área, de apoios do Estado, porque 
uma Cultura que está dependente do 
Estado não é livre. Em 2021, há compa-
nhias de Teatro em Portugal que têm 
apoios de câmaras, de autarquias, e que 
estão proibidas de abordar determina-
dos temas. 
No nosso caso, a Câmara Municipal de 
Oeiras (CMO), ao longo dos anos, deu 
mostras de permitir que a criação fos-
se tão livre quanto aqueles que a criam 
possam fazer. A CMO tem tido uma 
postura fantástica connosco. Mas eu 
tenho a certeza absoluta de que em al-
gumas câmaras por este País fora, algu-
mas delas muito próximas de nós, têm 
uma postura diferente. Alguns colegas 
meus, por todo o País, continuam a so-
frer essas pressões, precisamente por 
estarem apoiados. 
CL – De que forma ocorre a autocensu-
ra que referiu?
PAR - Eu gostava de não ter qualquer 
tipo de autocensura quando escrevo 
e tenho-a. Eu próprio imponho limi-
tes, há coisas sobre as quais eu decidi 

e decido, livremente (e isto não é cen-
sura), não fazer humor. São temas com 
os quais não me interessa fazer humor, 
apesar de eu achar que pode fazer-se 
humor com tudo, não há limites para o 
humor, não pode haver limites para o 
humor. Mas eu tenho alguns, que colo-
quei a mim mesmo. 
Outra coisa é eu dizer a mim próprio: 
Se calhar convém não ir por aqui, por-
que posso ter problemas. Problemas 
vários. E hoje são muitos, muitos, com 
a questão do politicamente correcto. 
Não gosto nada e tenho medo do po-
liticamente correcto. Por que caminho 
nos vai levar? Enfim, são muitos os te-
mas que são relativamente difíceis, ou 
perigosos, de abordar, porque sabemos 
que vamos ter uma chuva de críticas 
tremenda. Respeitando todos os outros, 
eu gostava de estar numa sociedade 
onde se pudesse falar de tudo da forma 
mais aberta possível. E, nesta matéria, 
acho que estamos a andar para trás. 
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