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OPINIÃO
Homeopatia - Uma forma de se manter saudável

*Farmacêutico

Dr. Nuno Negrão*

Cada vez mais pessoas procuram 
um estilo de vida baseado no con-
sumo de produtos naturais, saudá-
veis, orgânicos e ecológicos. Muitos 
de nós estamos conscientes de como 
as nossas escolhas pessoais fazem a 
diferença para a construção de um 
futuro mais saudável e sustentável.
Ouvimos diariamente sobre a ne-
cessidade de reduzir a utilização de 
plástico, de comer menos carne e 
de aprender a viajar de forma mais 
sustentável, por exemplo. Mas talvez 
menos conhecidos sejam os impactos 
das nossas escolhas no que diz res-
peito a cuidados de saúde.
A Homeopatia é, indiscutivelmen-
te, uma das opções mais ecológicas 
atualmente disponíveis. É um méto-
do terapêutico que não contém pro-
dutos químicos, uma vez que tudo 
o que está contido nos seus medi-

camentos é de origem natural (animal, 
vegetal ou mineral), apresentando-se 
seguro para as pessoas e para o planeta.
O processo de fabrico de medicamen-
tos homeopáticos tem um impacto 
muito reduzido a nível ambiental. A 
diluição/sucussão repetida envolvida 
no processo de fabrico significa que, 
literalmente, milhares de doses podem 
ser feitas a partir de uma única amostra 
da substância original, não existindo 
passagem de resíduos para a cadeia ali-
mentar ou para o ambiente. Ao contrá-
rio dos medicamentos convencionais, a 
toma de medicamentos homeopáticos 
não gera descargas complexas a eli-
minar pelas estações de tratamento de 
água.
Quanto mais conhecemos e utilizamos 
a Homeopatia, mais evidente se torna 
o lugar que esta terapêutica está desti-
nada a ocupar nos cuidados de saúde. 

É um tratamento que não é “anti”, que 
não vai contra os fenómenos fisiológi-
cos. Pelo contrário, acompanha-os. Em 
paralelo, responde à crescente procura 
por naturalidade da parte dos doentes: 
respeito pela fisiologia, ausência de 
moléculas químicas na dose ponderal 
e ausência de efeitos tóxicos para o or-
ganismo.
Estas características permitem que os 
medicamentos homeopáticos sejam 
prescritos ou aconselhados por profis-
sionais de saúde a todos os doentes, 
desde os mais novos até aos mais ve-
lhos: mulheres grávidas, crianças, ido-
sos. E por todas estas razões, pode-se 
afirmar que os medicamentos homeo-
páticos são dos medicamentos mais se-
guros com que um médico e um doente 
podem contar.
A Homeopatia oferece, assim, uma so-
lução segura, de baixo custo e eficaz, 

ocupando lugar num futuro com 
cuidados de saúde mais sustentá-
veis e integrados, deixando as abor-
dagens convencionais para quando 
elas são mais necessárias e valiosas.

As Grandes Opções do Plano e o Orça-
mento para 2022 dão continuidade às 
políticas de desenvolvimento munici-
pal, nos termos do cumprimento da sua 
missão sustentada na construção de 
uma cidade centrada nas pessoas, que 
promove a coesão social, económica e 
territorial, mas, também, uma cidade 
orientada para a competitividade eco-
nómica e a inovação no contexto metro-
politano, no quadro de um desenvol-
vimento ambientalmente sustentável. 
Este é um orçamento que mantém a 
intransigência na manutenção da sus-
tentabilidade financeira, o que permite 
continuar a realizar investimentos em 
áreas prioritárias, mantendo a tendên-
cia de desagravamento fiscal sobre os 
munícipes e as empresas, por forma a 
reforçar a competitividade do territó-
rio. Para além da redução dos impos-
tos municipais já aprovada, em que a 
Câmara Municipal abdica de cerca de 
12 milhões de euros em benefício das 
famílias e das empresas, com destaque 
para a fixação da taxa mínima lega l de 
0,3% de IMI introduzindo o IMI Fami-
liar, bem como a devolução de 1,2% em 
sede de IRS, a atuação municipal para 
2022 assenta em 4 objetivos estratégi-
cos:
- Reforçar a coesão social e territorial 
, continuando a investir na resolução 
sustentada dos défices habitacionais, 
na regeneração e qualificação urbanas, 
na educação e na formação profissio-
nal, diversificando a oferta na idade 
escolar e apoiando a formação/quali-
ficação ao longo da vida profissional e 
nas políticas sociais, bem como numa 
política cultural coerente, como fator 
de melhoria da qualidade de vida das 
pessoas e da dignificação da imagem 
interior e exterior do Município.
- Reforçar a competitividade do Mu-
nicípio no contexto da região , conso-
lidando a criação de oportunidades 
económicas para a instalação de novas 
empresas e criação de emprego e diver-
sificando a malha empresarial e dina-
mizando a atividade económica.

-Promover a 
sustentabilidade 
ambiental, pro-
movendo polí-
ticas ambientais 
fundadas em 
soluções que vi-
sam a poupan-
ça e a eficiência 
energética e ado-
tando práticas 
adequadas que 
afirmem a sus-
tentabilidade do 
Município.
-Modernizar o quadro de gestão muni-
cipal , continuando a promover a trans-
parência, a qualidade e a eficácia dos 
serviços prestados e a aproximação da 
Câmara aos Cidadãos, aprofundando o 
significado da democracia participati-
va e direta.
Em sintonia com o quadro de referência 
estratégico 2030, o Município da Ama-
dora definiu as prioridades de investi-
mento municipal, designadamente em 
subdomínios como a descarbonização e
transição energética, adaptação climá-
tica e mitigação de riscos, o apoio à 
infância e conciliação trabalho família, 
serviços de saúde e transição demográ-
fica, a mobilidade sustentável, a rege-
neração urbana, a habitação e habitabi-
lidade.
Neste quadro será realizado o Prolon-
gamento do Eixo Estruturante ao Nó 
da CRIL (L5), elaborado o projeto de 
prolongamento à zona Norte (L4) e rea-
lizadas intervenções de reabilitação/ 
requalificação do espaço público de 
largos, praças e pracetas.
Serão criados corredores verdes ecoló-
gicos / verdes e azuis, no âmbito dos 
projetos estratégicos metropolitanos, e 
construída a rede estruturante de ciclo-
vias e das suas ligações a Lisboa, Odi-
velas, Sintra e Oeiras.
Ao nível da habitação serão realizadas, 
no âmbito do Plano de Recuperação 
e Resiliência, operações de regenera-
ção no parque habitacional municipal 

(Boba, Casal do Silva e Casal da Mira) e 
adquiridos fogos para habitação acessí-
vel. Vamos continuar a trabalhar na er-
radicação do Bairro da Quinta da Lage 
e da Estrada Militar, investindo em 
programas ao autorealojamento.
A Câmara vai continuar a contribuir 
para a criação de uma nova imagem ur-
bana da cidade da Amadora, mais mo-
derna, cuidada e coerente, vamos conti-
nuar a investir na Estratégia Municipal 
de Reabilitação Urbana Amadora 2025 
e em programas de incentivos de apoio 
à reabilitação do parque habitacional 
privado.
O ano de 2022 ficará ainda marcado 
pelo investimento no alargamento do 
sistema de videoproteção e pela re-
qualificação e ampliação da Divisão da 
Amadora da PSP. 
As funções sociais assumem a maior 
fatia de investimento municipal para 
a continuação do desenvolvimento de 
políticas nas áreas da educação, da saú-
de e da ação social.
Destaque para a construção do Centro 
de Saúde Ribeiro Sanches e a requali-
ficação dos centros de saúde de Alfor-
nelos e da Damaia (Condes da Lousã).
Na área da educação continuar a de-
senvolver projetos de investimento ten-
do em vista ganhos de eficiência ener-
gética e conservação do parque escolar, 
continuando a erradicação do fibroci-
mento nos equipamentos escolares.
Será também requalificado o pavilhão 

da Escola EB 23 de Alfornelos, reabili-
tadas a EB1 Cova da Moura e o JI Moi-
nhos da Funcheira e iniciada a constru-
ção das novas creches do Alto da Mira, 
do Centro Social 6 de Maio e da Serra 
de Carnaxide.
Uma das principais prioridades de 
intervenção tem o foco na população 
sénior tendo em conta o aumento do 
número de residentes com mais de 
65 anos (23% do total da população), 
maioria dos quais com idade superior 
a 75 anos, o que coloca novos desafios à 
intervenção social. Ao nível de políticas 
ativas para o combate à pobreza man-
têm se os apoios financeiros a indiví-
duos/famílias através do Fundo para a 
Coesão Social, bem como a intervenção 
realizada junto da população em situa-
ção de sem abrigo.
A ação municipal continuará a ser es-
truturada em torno dos seguintes veto-
res: Plano Estratégico para o Envelhe-
cimento Sustentável; prosseguimento 
do investimento no Banco Municipal 
de Ajudas Técnicas; Programa Muni-
cipal de Apoio ao Cuidador Formal e 
Informal; Dinamização de projetos pro-
motores de estilos de vida saudáveis e 
envelhecimento ativo; Intervenção ao 
nível do atendimento e acompanha-
mento social a grupos muito vulne-
ráveis da população nomeadamente 
vítimas de violência doméstica, toxico-
dependentes e pessoas em situação de 
sem abrigo e situações de insalubrida-
de; Implementação do Cartão Bens 1ª 
Necessidade; Promoção do programa 
mobilidade e acessibilidade, entre ou-
tros.
Cientes da dificuldade que a cidade 
vai continuar a enfrentar, fruto da pan-
demia é necessario apoiar as famílias, 
IPSS, empresas e associações culturais e 
desportivas, a prestar apoio a pessoas/
agregados em situação de isolamento 
profilático, a investir na testagem e a 
assegurar o funcionamento do centro 
de vacinação, sendo um parceiro ativo 
da Saúde Pública na mitigação do vírus 
no nosso território.
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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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Morreu o Maestro César BatalhaMorreu o Maestro César Batalha
O maestro César Batalha, fundador do 
Coro de Santo Amaro de Oeiras, mor-
reu no passado dia 14 de Janeiro, aos 
76 anos. Encontrava-se internado há 
vários dias no Hospital Egas Moniz, em 
Lisboa. Em homenagem ao autor do 
‘Hino de Oeiras’, a Câmara Municipal 
de Oeiras decretou dois dias de luto (16 
e 17 de Janeiro), durante os quais man-
teve a Bandeira Municipal a meia haste.
Maestro, compositor, organista e pro-
fessor, este grande vulto da Cultura 
oeirense recebeu importantes distin-
ções ao longo da sua carreira, nomea-
damente a classificação de Melhor Coro 
do Ano (1980) e a Medalha de Mérito 
Artístico atribuída pelo Município 
(1981). O Auditório César Batalha, nas 
Galerias do Alto da Barra, em Oeiras, 
e o seu busto, no Largo Marquês de 
Pombal, foram duas homenagens que 
recebeu em vida. 
Nascido em Oeiras em 1945, César 
Batalha fundou em 1960, com apenas 15 
anos de idade, o Coro de Santo Amaro 
de Oeiras, à frente do qual se mante-
ve como Director Artístico durante 50 
anos, até Maio de 2010, quando deu por 
finda a sua actividade à frente de todos 
os agrupamentos corais que dirigiu. 
Um exemplo de longevidade invulgar 
num percurso marcado por inúmeros 
sucessos.
Em 1976, o maestro decidiu alargar o 
seu projecto e criar o Coro Infantil de 
Santo Amaro de Oeiras, grupo com 
o qual gravou temas que alcançaram 

grande popularidade, entre os quais 
‘Eu Vi Um Sapo’ e ‘A Todos um Bom 
Natal’, assinados em colaboração com a 
sua mulher, Ema Batalha, autora e par-
ceira de diversos êxitos interpretados 
pelo Coro, para o qual escreveu várias 
letras.
Entre as inúmeras distinções recebidas, 
destacam-se ainda: um primeiro pré-
mio de composição no Festival Sequim 
de Ouro com o tema ‘Eu Vi Um Sapo’ 
(1980), Prémio de Popularidade (1984), 
Medalha de Agradecimento da Cruz 
Vermelha Portuguesa (1991), Diploma 
de Agradecimento da Ordem Soberana 
e Militar de Malta (1997) e a Medalha 
de Mérito/Grau Ouro da Junta de 
Freguesia de Oeiras (2010).

ISALTINO MORAIS: “QUANDO SE 
DEIXA OBRA, NUNCA SE MORRE”

“A morte do maestro César Batalha 
deixa, não só Oeiras mais pobre, mas o 
País e até o Mundo. Quem faz Cultura 
distende-se para lá do lugar onde se 
habita e o maestro, através do Coro 
de Santo Amaro de Oeiras, levou a 
Música, a Arte e a Cultura de Oeiras 
para o Mundo”, escreveu o presiden-
te da Câmara Municipal de Cascais 
(CMO), Isaltino Morais, na sua página 
pessoal no Facebook.
“Quando se deixa obra, nunca se mor-
re, fica-se para além de nós mesmos. 
Assim será. O maestro manter-se-á 
connosco através do Coro, da sua sen-

sibilidade, do seu amor pelo lugar, pela 
Música, pela Cultura. Estou profunda-
mente grato ao maestro César Batalha e 
é com profunda tristeza que me despe-
ço de um dos nossos”, salientou ainda o 
autarca oeirense na mesma publicação 
feita numa das principais redes sociais 
da internet. 

MARCELO REBELO DE SOUSA 
DESTACA CONSAGRAÇÃO DO 

ARTISTA

Também Marcelo Rebelo de Sousa 
prestou homenagem ao fundador do 
Coro de Santo Amaro de Oeiras, atra-
vés de uma mensagem publicada no 
Site da Presidência da República: “Há 
artistas cuja obra está indissociavel-
mente ligada ao seu nome. Mas há 
também casos em que as criações se 
desprendem do criador, porque entra-
ram de tal forma no nosso imaginário 
que já não sabemos a sua origem. Isso 
aconteceu com César Batalha, maestro 
e fundador, adolescente ainda, do Coro 
de Santo Amaro de Oeiras.”
“É difícil imaginar um português que 
nunca tenha ouvido o Coro, ou que não 
tenha ouvido dois dos popularíssimos 
temas que o maestro compôs, ‘Eu Vi um 
Sapo’, que venceu o Sequim de Ouro, e 
‘A Todos um Bom Natal’. Esse grupo 
vocal e essas canções 
representam a dupla 
consagração de um 
artista: ser conhecido 

pelo seu trabalho e ser menos conheci-
do do que o seu trabalho”, assinalou o 
Presidente da República, terminando a 
sua mensagem com a apresentação das 
condolências à família do maestro.

“UM MAESTRO QUE 
CONQUISTOU CORAÇÕES”

Na página oficial que tem no Facebook, 
o Coro Infantil de Santo Amaro de 
Oeiras referiu que o ‘Pai’ do grupo 
coral é recordado como “um Maestro 
que conquistou corações de pequenos 
e graúdos por este Portugal fora”. “Na 
memória de todos os coralistas que pas-
saram por aqui, fica uma personalida-
de forte e uma direcção cheia de vida e 
garra, que deixa saudades!”, assinalou 
o grupo, que concluiu: “Ficamos todos 
mais pobres, mas ricos nas memórias 
que deixa!” 
“O Maestro César Batalha foi uma das 
personalidades marcantes da vida cul-
tural de Oeiras no século XX e deixou 
um lastro significativo para o século 
XXI”, realçou, por sua vez, o Município 
de Oeiras, recordando que “por toda a 
sua vida dedicada à Cultura e à Música, 
em particular”, “é um cidadão emérito 
de Oeiras”. “O património musical por 
ele construído faz parte da nossa iden-
tidade comum”, destacou.

RECORDAÇÕES DE UMA VIDA 
REVISITADAS EM ENTREVISTA

Em 2015, numa entrevista realizada 
pela jornalista Sónia Correia para o 
Gabinete de Comunicação da Câmara 
Municipal de Oeiras, o maestro revisi-
tou algumas das memórias da sua vida, 
confessando que o seu hobby preferido, 
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Oeiras Fórum 
Rua Dr. José da Cunha, nº33B 2780-187 Oeiras Tel.:214 415 916

Paço de Arcos 
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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

desde a infância, sempre tinham sido 
os comboios eléctricos, o primeiro dos 
quais recebeu como prenda do pai por 
ter obtido bons resultados escolares. 
Um hobby ao qual passou a dedicar 
mais tempo na fase final da sua vida. 
Na mesma entrevista, César Batalha 
recordou a origem dos pais oriundos 
de Mafra, que vieram viver para Oeiras 
para o pai poder trabalhar na Fundição 
de Oeiras. Foi por imposição do pai 
que ainda chegou a frequentar o cur-
so de Económicas e Financeiras (o pai 
esperava que enveredasse pela carreira 
diplomática”), mas acabou por desistir, 
para ficar só com a Música, à qual se 
dedicou de corpo e alma durante toda 
a sua vida
O pai do maestro, que pertenceu a uma 
banda musical em Mafra, tinha alguns 
livros de música em casa, que cedo 
fascinaram o filho, atraído pela escrita 
musical. O pai chegou a proibi-lo de es-
tudar música por entender que não era 
uma profissão de futuro, mas a mãe, 
que era doméstica, apoiou-o “um pou-
co às escondidas do pai” nas lições de 
piano, recebidas em casa da professo-
ra, atendendo a que a família não tinha 
piano em casa.
Como uma das grandes influências na 
sua formação, César Batalha lembrou 
o professor de Música António Freire 
Garcia, um mestre com “um grau de 
exigência enorme”, uma exigência que 
o maestro sempre admitiu ter herdado 

em relação àqueles que dirigiu ao longo 
da sua carreira. “Sou um maestro com 
mau feitio”, confessou na mesma en-
trevista, referindo que “queria concen-
tração” e que isso o obrigava a impor a 
sua autoridade. Como? “Aos gritos. Era 
a única maneira. Sempre foi”, explicou.    
Em relação aos vários coros que dirigiu, 
entre os quais o Coral Ultramarino de 
Lisboa, o Coro da Tabaqueira, o Orfeão 
Académico de Lisboa e o Coro do 
Banco de Portugal, entre outros, além 
dos já referidos, precisou que sempre 
manteve a mesma filosofia: “Ter um re-
portório que agradasse a quem cantava 
e a quem participava e a quem ouvia, 
sem cedências”. Um reportório que in-
cluía Música Clássica, sobretudo, mas 
também Música Popular Portuguesa.
“Gosto de Música Ligeira. Não sou 
radical, de modo algum. Há Música 
Ligeira muito boa. Aprecio e gosto”, 
admitia o maestro, que iniciou a sua 
carreira como organista com apenas 15 
anos. Ao longo do seu percurso artís-
tico também escreveu várias músicas 
para o Teatro. Uma dessas colaborações 
ocorreu com a peça ‘Sabina Freire’, de 
Manuel Teixeira Gomes, encenada por 
Celso Cleto, levada à cena no Auditório 
Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, 
por ocasião da comemoração do cente-
nário da Implantação da República.

Texto: Luís Curado
Fotos: O Correio da Linha

Numa entrevista ao CL em Junho de 2000
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CCD comemora 60 anosCCD comemora 60 anos
e conta com 5566 sóciose conta com 5566 sócios

O Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores da Câmara de Oeiras e 
dos SIMAS, (CCD), está a comemorar 
os seus 60 anos, completados no dia 12 
de dezembro de 2021, sobre este tema 
conversamos com o seu presidente da 
Direção António Moura, que nos co-
meçou por referir que este aniversário 
será celebrado ao longo deste ano, com 
diversas iniciativas, como exposições, 
workshops e provas desportivas, como 

um Rali Paper.
Também este ano o CCD terá eleições 
para os corpos gerentes e António 
Moura irá candidatar-se a mais um 
mandato.
Sobre as atividades do CCD ao longo 
do ano que passou, classificou este pe-
ríodo como muito difícil, no sentido em 
que, devido à pandemia, ficou limita-
da a forma de relacionamento com os 
associados, “porque o CCD trabalha 

para os associados e 
não sendo possível 
interagir com eles é 
difícil desenvolver ati-
vidades”, foram sus-
pensas as viagens que 
estavam programadas 
até outubro, tendo 
depois sido realizada 
uma viagem de barco 
pelo Tejo e uma visita 
à Golegã. Este ano o 
programa de viagens 
vai já começar neste 
mês de janeiro, destacando-se uma des-
locação à Madeira em maio, em junho a 
Nova York e em Setembro aos Açores.
Todavia, refere António Moura, este 
período de pandemia não teve só coi-

sas negativas, foi possível aproveita-lo 
para fazerem uma restruturação do bar 
e da sede, que já não tinham obras des-
de 1999. Com estas obras foi ampliado o 
bar, que passou a ter espaço para servir 
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refeições e proporcionar maior conforto 
a quem o frequenta. Na sede foram fei-
tas algumas alterações no espaço físico, 
para proporcionar melhores condições 
a quem ali trabalha.

INTENSIFICAR ATIVIDADES

A retomar as atividades nas várias 
frentes, conforme vão sendo reduzi-
das as restrições, por exemplo, estan-
do o CCD, desde 2019, a gerir o então 
“Pavilhão Comunitário” situado no 
Jardim Municipal de Oeiras e agora de-
signado Pavilhão Desportivo do Jardim 
Municipal de Oeiras, permite ao CCD 
dar um grande salto em atividades 
desportivas, que neste momento preen-
chem todo o tempo disponível, com por 
exemplo, Ginástica de Manutenção, 
Balé, Yoga ou Pilates, pretendendo con-
tinuar a incentivar os associados a cada 
vez mais aderirem à prática desportiva.
O Centro de Estudos, face ao número 
que jovens que recorrem a este serviço, 
vai ter que mudar de instalações, uma 
vez que se pretende dar resposta não 
só à zona onde o centro está instalado 
mas a todo o concelho, onde há sócios 
do CCD, cujos filhos queiram recorrer 
a este serviço, que presta apoio, até ao 
nono ano, mas pretende-se que possam 
ser dadas explicações até ao 12º, com 
preços sociais. Como nota sobre este 
serviço, António Moura refere que, no 
ano passado, o aproveitamento escolar 
dos alunos que frequentaram o Centro 
de Estudos, foi de 95%.
O Grupo de Canto e Dança, que com-
pleta 28 anos de existência, está em 
fase de renovação com pessoas novas, 
o que é considerado importante para 

a continuação deste grupo. Há segun-
do António Moura um problema com 
o espaço para os ensaios, uma vez que 
a sala que tinham em Paço de Arcos, 
devido a problemas no edifício deixou 
de ser utilizada e agora estão a ensaiar 
no Pavilhão Desportivo mas precisam 
de um espaço mais adequado à sua 
atividade, pelo que esperam que o pre-
sidente da Câmara possa ajudar nesse 
sentido, já que sempre tem tido a preo-
cupação de ajudar o CCD, e por isso 
merece o agradecimento do seu presi-
dente da Direção.
A Banda Municipal de Oeiras, que está 
à responsabilidade o CCD, passou por 
alguma instabilidade, com o falecimen-
to do maestro Joaquim Alferes, estan-
do agora a ser dirigida pelo maestro 
Edgar Nogueira, tendo já retomado as 
atuações, como a que realizou na época 
de Natal na festa dos aposentados do 
CCD, em que também atuou Vitorino, 
e onde foi interpretado pela primeira 
vez o Hino de Oeiras, da autoria de 
Vitorino. Neste natal o CCD entregou 
4.800 cabazes de Natal.

HOMENAGENS NA CELEBRAÇÃO 
DOS 60 ANOS

Na Sessão Solene de Aniversário, rea-
lizada a 13 de dezembro, que assina-
lou os 60 anos do CCD e contou com 
a presença, em representação do pre-
sidente da Câmara de Oeiras, do vice-
-presidente, Francisco Gonçalves e dos 
membros dos Executivo camarário, fo-
ram homenageados todos os que ocu-
param o cargo de diretor do CCD, ao 
longo dos anos, como reconhecimento 
de que esta casa cresceu devido ao tra-

balho de cada um deles, 
oferecendo uma peça 
que simboliza o tijolo 
com que contribuíram 
para a construção deste 
edifício, o CCD. 
Esta homenagem que foi 
também estendida aos 
associados, distinguiu 
ainda a firma, Delta 
Cafés, que colabora com 
o CCD há muitos anos, 
representada pelo pre-
sidente executivo, Rui 
Miguel Nabeiro e pelo 
chefe de vendas, Marco 
Bento. Como é tradicio-
nal nestas celebrações de aniversário 
foram especialmente homenageados 
os sócios inscritos há 50 anos e 25 anos. 
O sócio Joaquim Salvador Pinteus, que 
pertenceu a diversas direções do CCD, 
ao longo de 37 anos, foi homenageado 
com a Medalha de Mérito Grau Ouro.
Este aniversário também foi assinalado 
com a inauguração de um painel, na 
sede do CCD, com fotografias de todos 
os 5. 566 sócios.
O futuro, é para António Moura, o que 
os sócios quiserem, vão realizar-se elei-
ções em abril ou maio, e os sócios de-
cidirão quem dará continuidade ao tra-
balho do CCD. António Moura se con-
tinuar, pretende intensificar o trabalho 
que tem vindo a ser feito em prol dos 
associados, pois considera que ainda há 
muito para fazer nessa área.
Pretende olhar mais para os reforma-
dos, incentivando-os a participarem 
nas atividades do CCD, para que se 
esbatam os problemas de isolamento e 
poderem ter uma vida mais ativa, po-

dendo ter atividades com jovens para 
que haja não só convívio mas também 
partilha de conhecimentos.
Tem também a intensão de que sejam 
criadas a Casas de Férias, ou seja, espa-
ços em várias zonas do país, para que 
ao longo do ano os sócios possam can-
didatar-se a alugar essas instalações, 
durante uma semana. Uma iniciativa 
que tem como objetivo proporcionar 
uma saída da rotina do lugar onde vi-
vem, com a deslocação para lugares 
que não conheçam, ou onde gostem de 
voltar, a preços controlados.
No campo social pretende também au-
mentar o apoio, em diversas vertentes, 
já que tem verificado que há bastantes 
pessoas que carecem de maior atenção 
aos seus problemas.
Sobre o preço que pagam as pessoas 
que como António Moura se dedicam 
a uma instituição, isso tem custos na 
assistência à família, no campo profis-
sional que muitas vezes implica mais 
horas de trabalho para cumprir com os 
objetivos e a carreira profissional fica 
também muitas vezes comprometida, 
mas esta é uma opção e o que perde até 
em termos financeiros é compensado 
com outro enriquecimento que o preen-
che e motiva a continuar a realizar este 
trabalho, considera que devia haver 
outra forma de equacionar este serviço, 
mas é esta a forma que agora temos de 
servir os outros.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

Representantes da Delta Cafés
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-Comandante Nuno Leitão-Comandante Nuno Leitão

"A Marinha mantém o Aquário"A Marinha mantém o Aquário
com um carinho especial"com um carinho especial"

O novo Espaço Imersivo foi inaugu-
rado dia 15 de dezembro no Aquário 
Vasco da Gama, para aproximar os 
visitantes da realidade submarina 
através das novas tecnologias, sobre a 
abertura deste novo espaço, o coman-
dante Nuno Leitão, diretor do Aquário, 
em declarações ao jornal “O Correio da 
Linha”, começou por dizer que sendo o 
Aquário criado em 1898, por iniciativa 
do Rei D. Carlos, no âmbito das come-
morações dos 400 anos da descoberta 
do caminho marítimo para a India, se-
guindo a moda em toda a Europa, que 
era a criação destes espaços ligados aos 
oceanos. 
Neste caso o objetivo de albergar a 
grande coleção que o Rei estava a fazer, 
com tudo o que recolhia nas campa-
nhas oceanográficas,o Rei disse a esse 
propósito, que o Aquário “era para o 
conhecimento das gentes do povo”.
Portanto, para o comandante Nuno 
Leitão, este é o grande desafio do 
Aquário Vasco da Gama, “levar às 
pessoas o conhecimento, de uma for-
ma mais incisiva, mais científica, mais 
estruturada, que promova a literacia 
dos oceanos, um tema tão falado hoje 
em dia”.
Ao longo do anos o Aquário teve vá-
rias intervenções, sendo durante muito 
tempo o único espaço com este tema e 
por isso sozinho no mercado, mas hoje 
com tantos espaços dedicados aos ocea-
nos, o Aquário mais antigo do mundo, 
que alberga a coleção única, deixada 
pelo Rei D. Carlos, teve, nas palavras 

do diretor do Aquário, que “se adap-
tar ao que são as exigências da atua-
lidade, de uma sociedade de imagem 
altamente tecnológica, e o Aquário ou 
dava esse salto tecnológico para levar 
o conhecimento da história natural 
da nossa costa e da preservação dos 
oceanos, aos mais pequeninos, de uma 
forma suave, ou não cumpríamos o ob-
jetivo da Marinha, porque o Aquário é 
a Marinha Portuguesa, e o seu grande 
objetivo como guardião dos oceanos, é 
não só guardar os recursos que temos 
mas também sensibilizar as pessoas 
para necessidade de preservarmos es-
ses recursos.”

“MAIOR RESPONSABILIDADE
 SOBRE A PRESERVAÇÃO 

DOS OCEANOS”

Assim, segundo o diretor do Aquário, 
a decisão foi a mudança de paradigma 
da visão estratégica do Aquário, por 
um lado com a requalificação de toda 
parte museológica, dando-lhe uma ver-
tente tecnológica no que respeita à his-
tória do Rei, contando com o apoio da 
BP Portugal, na digitalização de toda a 
coleção do Rei, podendo passar a ser 
visitada virtualmente, mesmo para que 
está fora do Aquário. Por outro lado, 
com a criação da “Janela Virtual para o 
Oceano”, que tem o objetivo de permi-
tir ver, sobretudo os animais de grande 
porte, já que o Aquário deixou de ter 
em cativeiro exemplares desses ani-
mais, esta “Janela” é um “mega ecrã” 

interativo, que permite às crianças, e 
não só, uma interação didática, preten-
dendo dessa forma passar uma mensa-
gem de maior responsabilidade sobre a 
preservação dos oceanos.
Esta “Janela Virtual”, no novo anfitea-
tro, cujo projeto é da responsabilidade 
da empresa, EDIGMA, é constituída 
por uma parede digital com 20 metros 
quadrados, um videowall composto 
por 24 ecrãs de ultra alta definição (8K), 
onde é possível visualizar vários cená-
rios da orla costeira com conteúdo 3D. 
O pavimento jun-
to ao ecrã e tam-
bém uma surpresa 
para quem sobre 
ele caminha.
Nesta mesma 
sala encontramos 
ainda uma mesa 
interativa onde 
os visitantes po-
dem colorir peixes 
dar-lhes nomes e 
coloca-los a nadar 
num aquário di-
gital.
Considera, Nuno 
Leitão, que se não 
for acompanha-
da de uma forma tranquila a 
evolução tecnológica, com que 
todos os dias somos confronta-
dos, “um dia ficamos a falar sozi-
nhos”, por isso esta é a forma de 
terem uma vertente educacional. 
Contam com uma forte parceria 
com a Câmara de Oeiras, a quem 
o diretor do Aquário endereça 
um agradecimento especial por 
todo o cuidado que tem tido, aju-
dando em várias vertentes, por 

exemplo, na recuperação do tanque de 
água do torreão, do tempo do Rei, que 
alimenta os aquários, que é uma obra 
de custos avultados.

“A CÂMARA DE OEIRAS FINANCIA 
TAMBÉM DOIS BIÓLOGOS”

Como curiosidade a água dos aquá-
rios é recolhida por um autotanque, 
no Guincho, no Concelho de Cascais, 
com o apoio da Direção de Faróis, que 
depois é transferida para o referido 
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tanque, passando por filtros, antes de 
entrar no circuito de distribuição para 
os, cerca de 200 aquários, com um nú-
mero estimado, em perto de três mil 
peixes de muitas espécies. Um processo 
de tratamento da água que, depois de 
acabadas as obras, Nuno Leitão, espera 
poder ser mostrado aos visitantes.  
A Câmara de Oeiras financia também 
dois biólogos que estão ao serviço do 
Aquário e também, no âmbito do pro-
grama Oeiras Educa, leva ao Aquário 
milhares de crianças das escolas.
Este projeto da “Janela Virtual” foi 
um projeto com elevados custos, dan-
do a Marinha Portuguesa o principal 
apoiou, mas tendo também apoios 
como o da Vodafone, que doou a rede 
de HF para todo o Aquário.
Sobre a forma como tem sido recebida 
esta nova valência, Nuno Leitão, ex-
pressou a satisfação de terem sido bati-
dos todos os números de visitas do pas-
sado, registando, no Dia dos Oceanos, 
cerca de 600 visitas, sendo atualmente 
a média diária de cerca de 300 visitan-
tes, o dobro do que era no passado. Mas 
para o Aquário mais do que os núme-
ros o que interessa é a mensagem que 
consiga transmitir.
Além das capacidades que este sistema 
tem para quem visita o Aquário, permi-
te também que empresas possam reali-
zar iniciativas empresariais nesta sala 
e dispor das capacidades deste grande 
ecrã, aproveitando as horas em que o 
Aquário está fechado ao público, das 
18h00 às 24h00, dispondo do serviço de 
cafetaria e sala de reuniões. 
Esta disponibilização às empresas é 
uma forma de rentabilizar as capacida-
des do sistema e ter mais uma fonte de 
rendimento, para uma instituição que 
tem elevados custos de manutenção, 
que as receitas de bilheteira não cobrem, 
sendo portanto o “grande esforço que a 
Marinha Portuguesa faz, que mantém 
o Aquário, com um carinho muito es-
pecial, não faltando nada, porque o que 
o Aquário representa para a sociedade 
em conhecimento é uma das obrigações 
que a Marinha entende dever manter”, 

refere Nuno Leitão.
As investigações oceanográ-
ficas do Rei D. Carlos, que es-
tão na origem ao Aquário, têm 
sido continuadas ao longo dos 
anos em várias vertentes, por 
exemplo, um dos projetos em 
funcionamento é a criação de 
espécies nativas dos nossos 
rios e ribeiras, em vias de extin-
ção, para proceder posterior-
mente ao repovoamento desses 
cursos de água, tendo no ano 
de 2021 sido libertadas nos rios 
cerca de 600 espécies. Também, 

em colaboração com o IPMA estão a 
criar sardinhas em cativeiro. Para além 
disso o Aquário aceita estudantes a pre-
parar mestrados e doutoramentos que 
ali fazem as suas investigações.
A vida do Aquário ao longo do tempo 
da pandemia não foi um tempo per-
dido, pelo contrário foi possível apro-
veitar este tempo para fazerem obras 
como a beneficiação de aquários e re-
modelação de espaços, obras que cau-
sariam muita perturbação se o Aquário 
estivesse aberto ao público.
Há ainda algumas obras a realizar 
com a eliminação de alguns telhados 
de fibrocimento, para o que esperam 
poder contar com a ajuda da Câmara 
de Oeiras, e também a substituição de 
alguns aquários antigos também de fi-
brocimento. 
O Aquário permite várias 
modalidades de visitas, há 
visitas por grupos, que po-
dem ser visitas guiadas, com 
acompanhamento pelos bió-
logos ao serviço do Aquário, 
há visitas guiadas para as 
escolas, e também, o aconte-
ce com mais frequência, que 
são as visitas de famílias com 
os seus filhos que podem 
passar um bom dia em famí-
lia, usufruindo do serviço de 
cafetaria.
O Aquário também possui 

uma galeria de arte onde estão 
sempre patentes exposições, 
podendo neste momento serem 
apreciadas obras de Luís Vieira 
Batista.

“INCENTIVAR AS PESSOAS 
A NÃO APANHAREM AS 

CONCHAS NA AREIA DAS 
PRAIAS”

No que se refere a projetos no-
vos há, segundo Nuno Leitão, 
vários até 2030, sendo um de-
les a requalificação de toda a 
coleção de conchas, mas numa atitude 
diferente, a de incentivar as pessoas 
a não apanharem as conchas na areia 
das praias, porque a redução das con-
chas altera drasticamente o equilíbrio 
do ecossistema, aumenta a erosão das 
zonas costeiras, reduzimos as zonas 
de abrigo de espécies que utilizam as 
conchas para de esconderem dos pre-
dadores, mas também interferimos 
no processo que resulta na criação de 
nutrientes à medida que as conchas se 
vão desfazendo, portanto o Aquário até 
pretende alargar a sua coleção de con-
chas, mas de forma virtual, com as es-
pécies de cada uma das nossas praias. 
Em termos futuros também será uma 
grande ajuda para o Aquário a concre-
tização da passagem aérea para o outro 

lado da linha do comboio, tendo em 
conta as dificuldades atuais de estacio-
namento de automóveis.
O comandante Nuno Leitão, explica a 
sua presença na Direção do Aquário 
apenas ao facto de a Marinha tentar co-
locar os seus oficiais onde o seu conhe-
cimento e posicionamento é mais ade-
quado, e no seu caso considera que foi 
boa a nomeação porque é um cargo que 
gosta de desempenhar. O seu percurso, 
depois de tirar o curso de oficial fuzi-
leiro, passou pela especialização em 
mergulhador sapador, frequentando 
cursos ligados ao mergulho e salvação 
marítima, integrou vários gabinetes mi-
nisteriais, esteve 17 anos no Instituto de 
Socorros a Náufragos, depois passou 
para a Comissão Cultura da Marinha 
e, há cerca de dois anos, assumiu a 
Direção do Aquário Vasco da Gama.
Para o diretor, “este é um Aquário de 
gerações, que liga o passado ao presen-
te perspetivando o futuro, em que sinto 
que as pessoas de mais idade quando 
trazem crianças, é como passar um 
legado, o Aquário é um legado de ge-
rações, e a “lula gigante” é o elemen-
to que faz a essa ligação de magia do 
Aquário, como casa do saber, para o 
saber, mas com uma componente afe-
tiva”, disse.
  

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues e Aquário
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Faleceu
Carlos Alberto da Almeida (Xió)

Para a familia enlutada 
os pésamos de um grupo de amigos

Em cerimónia realizada no passado 
dia 15 de Dezembro, o presidente da 
Câmara Municipal de Cascais (CMC), 
Carlos Carreiras, lançou a primei-
ra pedra do futuro Pólo de Saúde de 
Carcavelos, que vai ser construído nos 
terrenos da antiga fábrica Legrand, na 
Quinta do Barão. De acordo com in-
formação divulgada pela Autarquia, o 
novo equipamento, que representa um 
investimento de 7 milhões de euros, irá 
beneficiar um universo de 25 mil pes-
soas. Está previsto que a obra, anun-
ciada há anos e bastante desejada pelos 
munícipes para dar resposta às carên-
cias sentidas actualmente, possa estar 
concluída em Março de 2023.
Projectado com base numa arquitec-
tura futurista, o novo edifício contará 
com 56 gabinetes médicos, a maioria 
dos quais, 24, serão ocupados pela 
Unidade de Saúde Familiar (USF) e 
Serviço Permanente. As outras va-
lências que ficarão instaladas no Pólo 
de Saúde de Carcavelos repartirão os 
restantes gabinetes. A saber: Equipa 
de Tratamento e de Comportamentos 
Aditivos e Dependências (18) e Serviço 
de Psiquiatria (14). A obra tem uma 
área de construção de 2.050 metros 
quadrados e contará com um parque 
de estacionamento de 13 mil metros 
quadrados com capacidade para 267 
lugares.
No discurso que proferiu, Carlos 
Carreiras expressou a sua satisfação 
com o arranque da construção, não dei-
xando, contudo, de enviar alguns ‘reca-
dos’: “Não é uma competência legal da 
Câmara. A Câmara poderia não fazer 
nenhum investimento nesta área, pode-
ria até arranjar 50 mil desculpas, todas 
elas verdadeiras, de que era uma res-

ponsabilidade que 
cabe ao Governo 
central, mas nós 
entendemos que 
era fundamental 
ultrapassarmos este 
problema da Saúde 
ainda antes da 
própria pandemia, 
porque ainda existe 
uma percentagem 
grande do concelho 
de Cascais que não 
tem médicos de fa-
mília”.

“MÉDICOS DE FAMÍLIA 
PARA TODOS”

O autarca sublinhou que o novo Pólo 
de Saúde de Carcavelos vai permitir 
“ter médicos de família em breve em 
todo o concelho para todos aqueles que 
assim o pretendam ter” e salientou que 
“a Saúde, juntamente com a Educação, 
são dois pilares considerados funda-
mentais no desenvolvimento da es-
tratégia que promova maior e melhor 
qualidade de vida para os cidadãos de 
Cascais”. “É isso que estamos aqui hoje 
a fazer, lançar a primeira pedra. Mas 
como eu costumo dizer, o que eu gosto 
mesmo é de vir cá lançar a última pedra 
e essa, no caso do Centro de Saúde de 
Carcavelos, espera-se que esteja lança-
da em Março de 2023”, anunciou.
Igualmente presente na cerimónia 
de lançamento da primeira pedra do 
novo equipamento, a Directora do 
Agrupamento de Centros de Saúde de 
Cascais, Bárbara Carvalho, realçou que 
“será um espaço de ampliação bastante 
digno”. A responsável revelou que “a 

USF de Carcavelos 
vai ter capacidade 
para ter oito médi-
cos, oito enfermei-
ros e um número 
correspondente de 
administrativos”, 
realçando que se 
trata de “uma res-
posta robustecida, 
face à que existe 
hoje”. “Uma gran-
de mais-valia para 
os cascalenses e 

para todos os utentes que estão inscri-
tos nesta USF”, acrescentou.
“Vai ser uma grande requalificação do 
espaço existente, porque hoje a USF de 
Carcavelos encontra-se situada perto 
da estação de comboio em contento-
res, não significa que não tenha uma 
boa resposta a nível de instalações, 
mas efectivamente com o projecto que 
se afigura para este local, para além de 
ser um projecto futurista muito bonito 
arquitectonicamente, vai ter condições 
muitíssimo boas, não só para os profis-
sionais, mas também para os utentes,” 
destacou ainda Bárbara Carvalho du-
rante a sua intervenção.

OBRA ANUNCIADA HÁ ANOS

A construção do novo Pólo de Saúde 
de Carcavelos vem sendo anunciada 
há já algum tempo. Durante décadas, a 
extensão do Centro de Saúde da Parede 
em Carcavelos funcionou em instala-
ções precárias na cave do edifício da 
Junta de Freguesia local, com grandes 
carências. Em Junho de 2015, foi inau-
gurada uma nova USF, provisoriamen-
te localizada (até hoje) num espaço do 
parque de estacionamento da interface 
rodoferroviária de Carcavelos, uma 
solução de emergência que não conse-
guiu suprir as necessidades e tem gera-
do muitas críticas por parte dos utentes 
desta infraestrutura.
Finalmente, o tão desejado e aguarda-
do equipamento vai mesmo avançar, 
sair do papel e tornar-se uma realidade 
capaz de dar uma resposta que os mu-
nícipes tanto ambicionam no domínio 
dos cuidados de saúde prestados à po-
pulação. Foi através das redes sociais, 
mais concretamente na sua página 
pessoal no Facebook, que o presidente 
da Autarquia cascalense anunciou, no 
passado dia 11 de Novembro, a decisão 
tomada pelo Tribunal de Contas de dar 
‘luz verde’ para a construção da nova 
infraestrutura de Saúde, dando assim 
resposta ao processo de fiscalização 
prévia 1864/2021.

As mulheres com idades compreendi-
das entre os 50 e os 69 anos residentes 
no concelho de Cascais têm a possibi-
lidade de fazer o rastreio gratuito do 
Cancro da Mama no âmbito de uma 
iniciativa a decorrer até ao próximo 
dia 6 de Maio, que aposta na evidência, 
baseada em estudos médicos, de que a 
detecção precoce deste tipo de cancro 
permite reduzir a mortalidade causada 
pela doença. 
A iniciativa resulta de uma parceria 
entre o Núcleo Regional do Sul da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) e 
a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e conta 
com o apoio da Câmara Municipal de 
Cascais. O rastreio é realizado a bordo 
da Unidade Móvel da LPCC, de segun-
da a sexta-feira, das 9h20 às 13h00 e das 
14h00 às 17h40, e decorre junto a dois 
Centros de Vacinação do concelho.
O calendário do programa de rastreios 
está assim organizado: até ao final de 
Fevereiro, a Unidade Móvel da LPCC 
estará estacionada em São Domingos 
de Rana, junto ao Complexo Desportivo 
de Massapés (Rua Travessas / 2785-285 
São Domingos de Rana), sendo que, en-
tre 1 de Março e 6 de Maio, estará dis-
ponível junto ao Centro de Congressos 
do Estoril (Av. Amaral / 2765-192 
Estoril).
As mulheres elegíveis (entre os 50 e 
os 69 anos) interessadas em participar 
neste rastreio gratuito do Cancro da 
Mama, a decorrer desde o passado dia 
11 de Janeiro, devem apresentar um 
comprovativo de morada. Contudo, é 
preciso ter em atenção que pode haver 
situações em que o rastreio deva ser fei-
to segundo indicações dos médicos de 
família em vez de se optar pela iniciati-
va agora a decorrer.
Os factores de exclusão são: já ter tido 
cancro de mama, ter próteses mamárias 
(implantes), ter realizado um exame há 
menos de seis meses ou ter processos 
inflamatórios activos, nomeadamente 
lesões na pele. Este tipo de rastreio, pro-
movido pela LPCC, costuma realizar-se 
por convite, de dois em dois anos. Até 
hoje, já se realizaram cerca de 5 milhões 
de mamografias a nível nacional.Cirurgião do Hospital Egas Moniz

18/05/1955 
a 

13/12/2021
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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 
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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.
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"Tanto dançamos para a Corte"Tanto dançamos para a Corte
como para o Povo"como para o Povo"

Os passos, estudados, estão bem ensaia-
dos. Os trajes, confeccionados com ri-
gor, denotam uma atenção especial aos 
pormenores. A música cativa, chama 
a atenção, faz voltar cabeças. Perante 
a surpresa de quem assiste, começa a 
dança, que prende olhares e resgata 
aplausos. Costumam ser assim as ac-
tuações do grupo de Danças Medievais 
criado por José Fernando Lousada, que 
originalmente interpretou outro tipo 
de danças perante parceiros de outras 
modalidades. 
Depois de muitos anos a desenvolver a 
actividade de instrutor de defesa pes-
soal e a ensinar Artes Marciais, este 
amante da Cultura e das Tradições 
sentiu-se atraído pelas Danças de Salão, 
um gosto que acabou por despertar 
a curiosidade em torno das Danças 

Medievais no seguimento de um con-
vite que recebeu para participar numa 
Feira Medieval, a primeira de muitas 
que se seguiram e que fizeram nascer 
um projecto que não tem parado de 
crescer.
Em 2015, surgiu o grupo de Dança 
Medieval ‘Pé de Dança’, que, após al-
gumas alterações e adaptações necessá-
rias para desenvolvimento do projecto, 
veio a dar origem ao ‘Grupo Medieval 
Viajar na Dança – Cascais’, integrado 
na associação com o mesmo nome, cria-
da em 2019. Ao longo do percurso já 
cumprido, este grupo tem somado pre-
senças em encontros culturais, feiras 
medievais, festivais de dança e outros 
eventos, onde tem conquistado o cari-
nho do público. 
O jornal ‘O Correio da Linha’ foi co-

nhecer melhor o 
projecto destes 
embaixadores de 
uma época que 
suscita curiosida-
de e admiração. 
Uma época que 
ficou conhecida 
como A Idade Média e corresponde 
a um período da História da Europa 
que decorreu entre 476 d.C. (séc. V) e 
1453 (séc. XV), com início na queda do 
Império Romano do Ocidente e final na 
tomada da cidade de Constantinopla 
pelo Império Turco-Otomano. Tem a 
palavra José Fernando Lousada:
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) – 
Como surgiu esta opção pelas Danças 
Medievais? 
José Fernando Lousada (JFL) - As 

Danças Medievais aparecem através 
da pesquisa que eu fui fazendo sobre 
as nossas tradições, despertando-me 
o interesse por esta área. Quando se 
colocou a possibilidade de apresentar 
danças medievais na primeira Feira 
Medieval de S. Domingos de Rana, no 
concelho de Cascais, preparei umas co-
reografias que resultaram bem.
Mais tarde, pensei que poderia criar 
o meu próprio grupo de Danças 
Medievais e foi o que fiz. Foi assim 
que surgiu o grupo de Dança Medieval 
‘Pé de Dança’, em Dezembro de 2015, 
e que actualmente se chama ‘Grupo 
Medieval Viajar na Dança – Cascais’, 
porque criámos uma associação que 
não podia ter o nome ‘Pé de Fança’ 
por este já existir. Daí surgir o nome da 
Associação ‘Viajar na Dança – Cascais’, 
em Dezembro de 2019.

“A DANÇA TEM UM PAPEL 
CULTURAL MUITO IMPORTANTE”

CL - Qual a importância deste projecto 
em termos culturais?
JFL – É dar a conhecer como já anti-
gamente, na Época Medieval, a Dança 
tinha um papel cultural muito impor-
tante tanto no meio palaciano como no No Museu dos Coches Mercado da Corte em Cascais
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Município de Oeiras
Câmara Municipal

Alteração a Alvará de Loteamento
AVISO

ISALTINO AFONSO MORAIS, Licenciado em Direito e Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras. FAZ PÚBLICO que foi aprovada alteração ao Alvará de Loteamento 10/92, referente 
ao lote 3, lote 4, lote 5, lote 6 e lote 35, situados na Rua António Feliciano de Castilho em Porto 
Salvo, freguesia de Porto Salvo, requerido por João Francisco da Silva Diniz e Outros, com mo-
rada para o efeito na Rua da Fonte, 15, em Porto Salvo.

A alteração ao alvará de loteamento traduz-se no seguinte:
- Alteração da Área do Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6 e Lote 35;
- Diminuição da área total dos lotes que passa agora a ser de 16.401,80m2 em vez dos 
16.630,80m2;
- Aumento da Área de Cedências para o Dominio Publico Municipal que foram distribuidas no 
Artigo 107 e Artigo 770, refletidas nos arruamentos, estacionamentos e passeios.
E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados 
nos lugares públicos do costume.

Paços do Concelho,  6 de janeiro de 2022

O Presidente da Câmara
Isaltino Morais

José Fernando Lousada é fundador 
e ensaiador do Grupo de Canto e 
Dança de Oeiras integrado no Centro 
de Cultura e Desporto 477, uma asso-
ciação sem fins lucrativos criada em 
1961 por um grupo de funcionários 
da Câmara Municipal de Oeiras e dos 
Serviços Intermunicipalizados de Água 

BREVE CURRÍCULO

e Saneamento (SIMAS) locais. É tam-
bém coreógrafo e ensaiador de marchas 
populares, nomeadamente em Oeiras, 
Carcavelos e Tires. 
Durante muitos anos, Fernando 
Lousada desempenhou também fun-
ções como instrutor de defesa pessoal 
e professor de Artes Marciais. Um dia, 
foi desafiado a experimentar outro tipo 
de passos numa modalidade diferente: 
Danças de Salão. Esta nova actividade 
depressa o conquistou, acabando por 
desenvolver um gosto especial que 
lhe permitiu entrar em competições de 
dança desportiva e ganhar vários pré-
mios.
Ainda neste domínio das Danças de 
Salão, aproveitou um espaço de que 
dispunha em Cascais para dar aulas 
de dança a um grupo de amigos, que 
depois faziam exibições em várias 
instituições. Foi assim que foi criado, 
em 2015, o grupo ‘Pé de Dança’, que 
volvidos quatro anos deu origem à 
Associação ‘Viajar na Dança – Cascais’, 
da qual José Fernando Lousada é presi-
dente, coreógrafo e ensaiador.

meio campestre.
CL – Foram criados vários projectos 
desenvolvidos por si. De que forma se 
relacionam? 
JFL - Todos os meus projetos estão inse-
ridos na Associação ‘Viajar na Dança – 
Cascais’, que conta com várias secções, 
como a Dança Medieval, as Danças de 
Natal, os passeios e as caminhadas.
CL - Quantas pessoas colaboram nestes 
projectos? Dentro de que idades? Com 
que profissões? 
JFL - O Grupo Medieval está inserido na 
Associação ‘Viajar na Dança – Cascais’ 
e é composto por 20 elementos, com 
idades compreendidas entre os 30 e os 
80 anos. Temos pessoas com as mais 
diversas ocupações, desde empregados 
de escritório a professores, passando 

por funcionários 
públicos, auxilia-
res de educação 
e aposentados, 
entre outras.
CL - As actuações 
do(s) grupo(s) 
são remuneradas, 
ou é uma forma 
de ocupação dos 
tempos livres, um 
hobby, em que 
são solicitados 
para participar 
nos eventos de 
forma gratuita? 

JFL - A maioria das actuações não é re-
munerada, pois é um hobby nosso que 
tentamos fazer com o maior profissio-
nalismo possível. Quando não nos é 
disponibilizado transporte, solicitamos 
apenas que seja pago o transporte das 
deslocações e o alojamento, se necessá-
rio.
CL - Onde têm actuado? Em que even-
tos têm participado?
JFL - O grupo de Dança Medieval tem 
actuado em feiras medievais, castelos, 
museus, colectividades, lares e esco-
las. Temos participado em diversos 
eventos, entre os quais: as feiras me-
dievais de Óbitos, Benfica, Alameda, 
Beato e Vila Ruiva (Cuba, Alentejo), 
Feira Quinhentista da Aldeia Galega 
(Alenquer), Feira de Lourosa, no 

Forte de São Bruno (Caxias, Oeiras) e 
Museu dos Coches. Mais recentemen-
te, actuámos também na abertura do 
XV Colóquio Interdisciplinar sobre 
Provérbios, em Tavira. 
Em relação às Danças de Natal, actua-
mos essencialmente em lares, centros 
de convívio, festas de Natal de colecti-
vidades e mercados de Natal.

DANÇAS DIVULGADAS
 NAS REDES SOCIAIS

CL - Como costumam divulgar o vosso 
trabalho?
JFL - Divulgamos o trabalho dos gru-

pos sobretudo através de folhetos, nas 
redes sociais (Facebook, Youtube) e em 
boletins informativos.
CL - Quem pode integrar o grupo? 
Aceitam novos elementos? Quais as 
aptidões que os elementos do grupo 
devem possuir?
JFL - Aceitamos novos elementos no 
grupo, desde que mostrem empenho 
para aprender as coreografias, sejam 
assíduos e pontuais e tenham espírito 
de grupo. Inicialmente, todos os novos 
elementos têm de experimentar para 
ver se gostam e se têm aptidão para a 
dança.
CL - Como são escolhidas as músicas 
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O Grupo de Canto Dança (GCD) do 
Centro de Cultura e Desporto (CCD) 
da Câmara Municipal de Oeiras (CMO) 
e dos Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Saneamento (SIMAS) locais foi 
fundado por José Fernando Lousada 
em 19 de Dezembro de 1992, preparan-
do-se para assinalar no final deste ano 
três décadas de existência. Ensaiado 
pelo seu fundador, o grupo tem como 
objectivo divulgar um pouco da cultura 
musical de todas as regiões do País.
Registando ao longo dos anos algu-

GRUPO DE CANTO E DANÇA 

mas oscilações na sua composição, o 
GCD conta actualmente com 25/30 
elementos, entre dançarinos e músicos. 
Mantém uma actividade constante des-
de a sua estreia, com actuações de Norte 
a Sul do País, incluindo os Açores e a 
Madeira, além de deslocações ao Norte 
de Espanha e ao Brasil.
Desde a sua fundação, o grupo tem 
vindo a colaborar nas mais diversas 
iniciativas promovidas por municípios, 
colectividades e associações de benefi-
cência, entre outras instituições, divul-
gando através dos seus espectáculos a 
diversidade musical de todas as regiões 
do continente e ilhas.
Habitualmente, um grupo folclórico 
dedica-se exclusivamente à música da 
região em que está inserido. No caso 
do GCD, não sendo um grupo folcló-
rico de raiz, interpreta, não só músicas 
de cariz popular, mas também temas 
clássicos da Música Ligeira Portuguesa 
recriados com coreografias originais de 
José Fernando Lousada.

que dançam? Têm um reportório fixo?
JFL - Fizemos uma pesquisa sobre o 
reportório pretendido, que foi cuidado-
samente escolhido para diferenciar as 
músicas dançadas pela Corte e as músi-
cas dançadas pelo Povo. Normalmente, 
o nosso reportório é fixo, mas se nos so-
licitarem algo muito concreto também 
tentamos dançar.
CL - Onde vão recolher os temas que 
dançam? Como fazem a escolha? 
JFL - As Danças Medievais são difíceis 
de construir, pois há poucos registos 
das coreografias, pelo que a maioria 
das minhas pesquisas é feita através 
das pinturas e dos azulejos da época, 
a partir dos quais vou conseguindo 
perceber e recriar os movimentos das 
danças. 
CL - Quem escolhe os temas?
JFL – Sou eu, que sou o coreógrafo e en-
saiador do grupo.
CL – Quem confecciona os trajes que 
usam nas actuações? Em que se inspi-
ram? 
JFL - Fazemos pesquisa do estilo de tra-
jes que se usavam na Época Medieval, 
tal como as respectivas cores. De mo-
mento, uma vez que a associação ain-
da não tem posses, cada elemento do 
grupo é responsável por mandar fazer 
a sua roupa à costureira, de acordo com 
o parecer da pessoa responsável.

CL - Costumam actuar 
com músicos ao vivo, 
ou as músicas são pre-
viamente gravadas?
JFL - Costumamos ac-
tuar com música pre-
viamente gravada.
CL - O grupo conta com 
algum apoio para de-
senvolver a sua activi-
dade? Nomeadamente 
da Câmara Municipal e 
da Junta de Freguesia?
JFL - Uma vez que a 
associação é recente, e 
também devido à crise 
sanitária, só agora de-
mos conhecimento da 

nossa existência à Câmara Municipal de 
Cascais (CMC) e à Junta de Freguesia 
de Cascais e Estoril (JFCE). De momen-
to, aguardamos reunião com estas duas 
instituições.
A maior necessidade que temos senti-
do é de transporte para algumas deslo-
cações mais distantes e que a Junta de 
Freguesia de Alcabideche tem cedido 
à Associação Recreativa da Juventude 
Carrascalense (ARJC), local onde en-
saiamos todas as semanas, pela pes-
soa do Sr. Presidente Rui Abreu, que 
também faz parte do grupo de Dança 
Medieval.
Usamos aquele espaço cedido pela 
ARJC para ensaiar, uma vez que não 
temos sede com condições para tal. Às 
vezes, quando as condições climatéri-
cas o permitem, também fazemos al-
guns ensaios ao ar livre.

PANDEMIA OBRIGA A REDUZIR 
ACTUAÇÕES

CL - Qual a maior dificuldade que têm 
sentido com a crise sanitária que en-
frentamos?
JFL - Temos tido poucas actuações.
CL - Que soluções têm encontrado para 
superar isso?
JFL - Temos continuado a divulgar o 
nosso trabalho através do Facebook e 

do Youtube com ensaios e actuações.
CL - Quais os principais eventos em 
que contam actuar durante o presente 
ano? Já receberam contactos/convites 

nesse sentido?
JFL - Sim. Já recebemos convites, no-
meadamente para o Castelo de Tavira. 
E também já temos em vista algumas 
feiras medievais.
CL - Como tem reagido o público às ac-
tuações do grupo? O Período Medieval 
suscita muita curiosidade? Durante as 
actuações é feito algum enquadramen-
to histórico?
JFL - O grupo tem registado muita 
aceitação e curiosidade por parte do 
público, pois tentamos no final de cada 
actuação interagir com os espectadores. 
No início dos espectáculos, fazemos 
sempre um enquadramento histórico.
CL – Estão a desenvolver algum pro-
grama especial junto das escolas do 
concelho de Cascais, ou de outras loca-
lidades do País?
JFL - Temos de momento um projecto 
para apresentar à CMC e à JFCE, junta-
mente com outros projectos futuros que 
estamos a preparar.

Texto: Luis Curado
Fotos: F.L. e Paulo Rodrigues

A Dança...

... e a Música

Com José de Encarnação

Feira Medieval de Mões

Feira Medieval de Obidos
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Novo Presidente nosNovo Presidente nos
Bombeiros de QueluzBombeiros de Queluz

No dia 10 de janeiro decorreu a ce-
rimónia de tomada de posse dos ór-
gãos sociais referente ao triénio 2022-
2024 da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Queluz 
(AHBVQ). No evento, que teve lugar 
no salão nobre da Associação, estive-
ram presentes o Presidente da União 
de Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, Pedro Brás, a Presidente da 
União de Freguesias de Queluz e Belas, 
Paula Alves, o Vice-Presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, Rui Rama 
da Silva e o Vereador da proteção-civil 
da Câmara Municipal de Sintra (CMS), 
Bruno Parreira. 
O Presidente da Direção empossado, 
Hugo Frederico, descreveu a cerimónia 
como o início de uma etapa com sen-
tido de missão e consciência do dever 
e ressalvou o mérito de todos os que 
ao longo dos 100 anos da Associação 
serviram a causa abnegadamente, das 
mais variadas formas. “É com os olhos 
postos na História que hoje sentimos 
o dever de prosseguir com a mesma 
garra, o mesmo arrojo e o mesmo em-
penho. Chegados aqui temos de hon-
rar o passado, construir o presente e 
preparar o futuro”. Neste sentido, o 
Presidente traçou aquelas que serão as 
linhas orientadoras para o futuro da 
AHBVQ salientando a importância de 
aprofundar a relação com os seus asso-
ciados. “Queremos criar o gabinete de 
ação social, permitindo um acompa-
nhamento direto aos nossos associados 

por forma a dar resposta e seguimento 
aos pedidos de apoio. Reforçaremos a 
digitalização dos serviços, desburo-
cratizaremos os procedimentos admi-
nistrativos, criaremos o balcão digital 
e marcaremos presença nas diversas 
plataformas digitais de comunicação. 
Formularemos parcerias com outras 
entidades nas áreas da saúde, do des-
porto, da cultura, da ação social, entre 
outras, que prestem serviços de quali-
dade a preços mais favoráveis aos nos-
sos sócios”. É também objetivo destes 
novos órgãos sociais, requalificar o 
posto de enfermagem e o gabinete mé-
dico, alargar os serviços ao domicílio e 
requalificar os equipamentos e as insta-
lações, por meio de tecnologias limpas 
e amigas do ambiente. Hugo Frederico 
aproveitou a ocasião para enaltecer o 
corpo de bombeiros, nomeadamente 
a sua prontidão, a sua entrega e a sua 
mais profunda solidariedade para com 
os outros. “Esta Direção não poupará 
esforços no reforço da nossa capacidade 
de ação com recurso a formação perma-
nente, inclusive, sempre que possível, 
com formação também no estrangeiro. 
Renovaremos a frota e equipamento de 
proteção, disponibilizando meios mo-
dernos, eficientes, de última geração, 
capazes de enfrentar a missão de pro-
teger os nossos operacionais e salvar 
vidas”. O Presidente agradeceu a cons-
tante colaboração e disponibilidade dos 
órgãos autárquicos, nomeadamente da 
CMS e das Uniões de Freguesias de 

Queluz e Belas e de Massamá e Monte 
Abraão e terminou a sua intervenção 
lembrando que “o caminho que temos 
a percorrer é longo e os nossos desa-
fios podem ser novos mas não há nada 
mais gratificante e que identifique mais 
o nosso caráter do que a entrega total a 
uma tarefa difícil”. 
Paula Alves, Presidente da União de 
Freguesias de Queluz e Belas, e Pedro 
Brás, Presidente da União de Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão, congra-
tularam todos os que iniciaram então 
funções e deixaram uma palavra de 
apreço aos que as cessaram pois pres-
taram um excelente trabalho à frente 
da Associação. Pedro Brás deixou uma 
palavra especial ao antigo Presidente, 
Ramiro Ramos – que ocupou o lugar 
durante 12 anos e que assume agora 
a função de Presidente da Assembleia 
Geral. “O seu trabalho foi de extremo 
empenho, dedicação e de um enorme 
esforço pessoal, para nos orgulhar a to-
dos enquanto cidadãos desta cidade”. 
Paula Alves também salientou a impor-
tância de se manterem nos corpos so-
ciais pessoas que já faziam parte deles 
pois “elas têm a experiência, o saber e 
conhecem a instituição”, sublinhando 
ao mesmo tempo a relevância de haver 
pessoas novas a entrarem em associa-
ções com causas públicas. Ambos os 
autarcas reforçaram o seu total apoio à 
Associação.
O Vice-Presidente da Liga dos 
Bombeiros de Portugal, Rui Rama da 
Silva, enalteceu o papel da AHBVQ  
usando a palavra resiliência para a 
caracterizar. “Esta Associação tem sa-
bido sobreviver, procurando ser pro 
ativa e dando exemplos concretos. 
Testemunha de intervenção, de forma-
ção e de readaptação aos tempos difí-
ceis que estamos a viver”. Rui Rama 
da Silva enalteceu os órgãos sociais 
cessantes pelo que fizeram não só pelo 
concelho mas também pelo país e dei-
xou também uma palavra de apreço a 
Ramiro Ramos a quem agradeceu em 
nome dos bombeiros portugueses pelo 
esforço que fez não só pela Associação 
mas por todos os portugueses. “Aos 
novos órgãos sociais, quero agradecer-
-lhes por abraçarem a causa num mo-
mento como este. Elogio assim a vossa 
disponibilidade, o vosso esforço e en-
quanto dirigente de outra 
Associação e representante 
da Liga, disponibilizo-me 
para vos apoiar em tudo o 
que necessitarem”.
O Vereador da prote-
ção civil da CMS, Bruno 
Parreira, começou o seu 
discurso referindo que 
para além da já menciona-
da resiliência, outra pala-
vra que caracterizava esta 
Associação era fraterni-
dade. Seguiu elogiando, o 
Presidente cessante, agra-
decendo-lhe, em nome da 
CMS, os anos que dedicou 

à gestão executiva da AHBVQ e o al-
truísmo em continuar a aceitar a estar 
ligado a esta causa. “Sei que esta casa 
fica em boas mãos. Reconheço progra-
ma, estratégia e iniciativa e no senhor 
Presidente reconheço o mesmo espi-
rito de fraternidade, a mesma palavra 
de resiliência, coragem e capacidade 
técnica”. O vereador refere os tempos 
difíceis que vivemos e ressalva que os 
novos dirigentes associativos têm pela 
frente grandes desafios mas que para 
ultrapassá-los poderão contar com o 
apoio da CMS. “Este é o primeiro dia 
de um trabalho que se deseja profícuo e 
que no fim de tudo nos faça sentir que, 
abdicando do “eu”, conseguimos cons-
truir o melhor de “nós”. O que temos 
nós nos bombeiros senão este espírito 
único de fraternidade de ligação e de 
construção de um futuro comum ?É 
nos bombeiros que a sociedade se deve 
inspirar para procurar os melhores dos 
exemplos de crescimento futuro”. 
Além dos cargos já mencionados, to-
mou também posse Manuel Mateus 
como Presidente do Conselho Fiscal.
Esta cerimónia ficou ainda marca-
da pela promoção da jovem Carolina 
Pimenta, depois de ter obtido aprovei-
tamento no curso de formação para in-
gresso na carreira de bombeiro volun-
tário e prestadas provas de exame dis-
trital, homologadas pelo Comandante 
dos Bombeiros do Distrito de Lisboa.

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues
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14 de Fevereiro Dia dos Namorados14 de Fevereiro Dia dos Namorados
Não há namorado que se preze que, 
apesar de comemorar o amor todos os 
dias, ou de se esforçar para isso, não 
dê uma atenção muito especial ao Dia 
dos Namorados. Se o não fizer, estará a 
cometer um erro estratégico imperdoá-
vel. É pelo menos isto que ele, ou ela 
(aquele que não deixou passar a data 
em branco), pensa, mesmo que não o 
verbalize no imediato. Rapidamente, os 
despeitados vão dar a entender isso. É 
só deixar passar uns minutos. Por isso, 
o melhor é jogar pelo seguro e não dei-
xar passar a data como se nada fosse, 
abrir o peito e sentir a paixão a fluir. 
Convém lembrar que se puder juntar 
a esta consciência amorosa uma lem-
brança, por pequena que seja, vai mar-
car pontos a seu favor.
Em Portugal, o Dia dos Namorados é 
tradicionalmente assinalado a 14 de 
Fevereiro, este ano ocorrerá numa 
segunda-feira, por isso tem o fim-de-
-semana todo para poder tratar do que 
precisa. E não é preciso referir que o 
comércio dá grande importância a esta 
data, por se tratar de um dos dias que 
mais vendas regista no calendário, de-
pois do Natal e do Ano Novo. Nem 
todos os países assinalam este dia dedi-
cando-o a São Valentim. Por exemplo, 
no Brasil opta-se por comemorar o dia 
12 de Junho, por ser a véspera do Dia 
de Santo António, que por tradição é 
considerado o ‘Santo Casamenteiro’. 
Aqui leva-se o namoro para um pata-
mar mais elevado, talvez com o desejo 
de que a relação possa vir a dar frutos 
mais duradouros.
Entre nós, os namorados têm a meio do 
segundo mês do ano a oportunidade de 

darem uma prova especial da sua pai-
xão, sendo incentivados a uma troca de 
presentes com aquele, ou aquela, de me 
mais gostam. Dizem as estatísticas que 
têm marcado mais pontos na lista de 
compras feitas especialmente para assi-
nalar esta data as caixas de bombons, 
as flores e os perfumes, seguidos de um 
universo de peluches amorosos para 
todos os gostos, desde os mais refina-
dos aos mais exuberantes e surpreen-
dentes. Depende sempre do desejo de 
quem dá e da surpresa de quem recebe. 
Todavia, o que mais conta é a intenção. 
Tudo sempre acompanhado por pos-
tais condimentados com muita juras de 
amor, imagens de Cupido e corações, 
muitos corações. É da praxe! 

IMPERADOR ROMANO MANDA 
MATAR BISPO CASAMENTEIRO

A data de 14 de Fevereiro, que celebra 
a união dos casais de namorados, recor-
da também um facto nada amoroso na 
vida de São Valentim, um bispo conde-
nado à morte por ter desobedecido às 
ordens do imperador romano Cláudio 
II (214 d.C. - 270 d.C.), também conhe-
cido como Cláudio Gótico. Este impe-
rador e general decidiu proibir os casa-
mentos por acreditar que os soldados 
solteiros das suas legiões lutavam com 
maior empenho nas batalhas que trava-
vam. Uma ideia que não era partilhada 
pelo bispo, que decidiu desrespeitar o 
decreto imperial continuando a cele-
brar casamentos. A desobediência re-
sultou na prisão, tortura e condenação 
à morte de São Valentim, executado no 
dia 14 de Fevereiro de 269 d.C. 

Cláudio II acabou, ele próprio, por ser 
castigado, eventualmente por mão di-
vina, ao perecer, logo no ano seguinte, 
vítima de uma epidemia de peste que 
assolou a região Norte de Itália. Corria 
o ano de 270 d.C. e as invasões bárba-
ras ameaçavam o Império Romano do 
Ocidente, que acabaria por cair em 476 
d.C., dando origem a uma nova era na 
Europa, a Idade Média. Reza ainda a 
lenda que o mártir São Valentim, na pri-
são, criou amizade com a filha do carce-
reiro, uma jovem invisual que ele, por 
milagre, acabou por curar da cegueira, 
antes de ter sido condenado à pena ca-
pital. Com ela trocou várias mensagens 
de despedida, tendo também recebido 
flores e bilhetes de jovens a exprimirem 
toda a sua crença no amor.
Apesar de esta história comovente, a 
explicação da celebração tem mais do 

que uma versão. Há quem associe o 
Dia dos Namorados a um antigo festi-
val romano, Lupercália, que costumava 
ser realizado todos os anos no dia 15 de 
Fevereiro. Esta antiga festa de origem 
pagã, que celebrava a fertilidade e o re-
nascer da vida, com uma homenagem a 
Juno, a deusa protectora do Casamento 
e das Mulheres, e a Pan, o deus da 
Natureza, marcava também o início 
oficial da Primavera. Outra versão, que 
remonta à Idade Média, refere que 14 
de Fevereiro correspondia ao primeiro 
dia de acasalamento dos pássaros, pelo 
que nessa data os namorados tinham 
por hábito deixar mensagens de amor 
na soleira da porta das casas onde vi-
viam os seus apaixonados.

LENÇOS DE NAMORADOS 
COM POESIA À MISTURA

No que diz respeito a mensagens e juras 
de amor, uma referência muito especial 
aos famosos ‘Lenços de Namorados’, 
uma peça bem tradicional do artesa-
nato do Norte de Portugal, mais con-
cretamente do Minho, fabricada em 
panos de linho ou de algodão, em que 
as jovens mulheres bordavam motivos 
variados, sobretudo corações e flores. 
Estes lenços continham igualmente ver-
sos de amor concebidos pelas raparigas 
apaixonadas, que os faziam chegar aos 
seus amados, cumprindo assim uma 
espécie de ritual de conquista, já que 
os destinatários passavam a usá-los em 
público dando assim prova do início de 
uma relação. Se isso não acontecesse, a 
mulher ficava a saber que a sua paixão 
não era correspondida. Uma tristeza!

CentroCentro
de Queijasde Queijas
requalificadorequalificado
A Praça de São Miguel, em Queijas, 
situada entre o Mercado Municipal e 
a igreja, foi requalificada, e a sua inau-
guração teve lugar no dia 11 de janei-
ro, com a presença do presidente da 
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais e 
vereadores.
Este espaço urbano passou a ter con-
dições para a estadia das pessoas, com 
bancos distribuídos ao longo de toda a 
praça, com sombra das árvores já exis-
tente, que foram preservadas. O muro 
que delimita esta Praça, serve também 
como banco aumentando assim o nú-
mero de lugares de repouso.
Isaltino Morais, depois do descerra-
mento da placa evocativa desta inau-
guração, dirigiu-se aos presentes, para 
dizer que há 30 anos a zona onde se 
situa o mercado, a igreja e agora esta 
Praça, era apenas um terreno sem cons-
truções, mas hoje Queijas é uma vila 
em desenvolvimento, e estão prevista 
obras em casas antigas desta zona, para 
criação de diversas valências, como alo-
jamento para professores, além de que 
a Câmara está em negociações para a 
compra da Quinta do Bonfim onde se 
pretende criar mais um lar para idosos 
e um jardim com ligação a esta praça, 
que tem a norte, ainda em construção, 
um parque infantil e um espaço “fit-
ness”.
Referiu que a Educação é uma priori-
dade da Câmara de Oeiras, estando 
por exemplo, a financiar com bolsas 

de Estudo todos os jovens oeirenses 
que queiram frequentar o ensino su-
perior e não tenham posses para o 
fazer, acrescentando que, no âmbito 
desta política de Educação, a escola Gil 
Vicente vai entrar em obras, para ser 
completamente remodelada, mas que 
já se realizaram obras na escola Cesário 

Verde e na Noronha Feio está em obras 
o pavilhão desportivo. No final da sua 
intervenção agradeceu a todos os que 
intervieram nesta obra, referindo os 
funcionários da Câmara e também a 
empresa construtora.
Inigo Pereira presidente da União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, 

expressou a sua satisfação por ter sido 
feita esta requalificação, agradecendo 
ao presidente da Câmara, em nome da 
população e dizendo que a população 
está muito contente pela realização des-
ta requalificação e por terem de novo a 
presença de presidente da Câmara.
Sobre a Praça, disse que ela, além de 
permitir a que mais pessoas possam 
usufruir deste espaço, vai beneficiar 
também os espaços comerciais da zona 
central de Queijas.
Agradeceu ainda à Câmara de Oeiras 
todas as intervenções que se têm vindo 
a verificar na União de Freguesias, ou 
estão previstas, dando alguns exem-
plos, como a reabilitação da Alameda 
de Queijas, do Largo dos Correios, em 
obras, ou os projetos de reabilitação da 
zona do Centro Cívico de Carnaxide e 
da Avenida Portugal. Terminou agra-
decendo aos funcionários da União de 
Freguesias pelo trabalho que têm vindo 
a fazer.
Esta empreitada de requalificação reali-
zada entre o primeiro e o quarto trimes-
tre de 2021, consistiu num investimento 
da Câmara de Oeiras, de cerca de 415 
mil euros.
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