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Situação socioeconómica e novas polí-
ticas empresariais em debate em Sintra
O Palácio Nacional de Queluz recebeu 
o Conselho Estratégico Empresarial de 
Sintra, para discutir a situação socioe-
conómica do concelho e abordar temas 
como a competitividade, igualdade e 
sustentabilidade.
A sessão de abertura ficou marcada 
pela apresentação do novo presidente 
deste conselho, António Pires de Lima, 
economista e gestor que exerce, desde 
2020, o cargo de CEO na Brisa Auto Es-
tradas. É também Administrador não 
executivo da Fundação de Serralves e 
“Senior Advisor” do Bank of America, 
tendo sido anteriormente Presidente 
Executivo da Compal, Presidente Exe-
cutivo da Unicer/ Superbock Group 
e“Chief Transformation Officer” da 
Parfois.
O presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, salientou “a com-
petência demonstrada ao longo da sua 
carreira e o grande conhecimento da 
economia do país”, acrescentando ser 
“um privilégio para Sintra, receber al-
guém com tais méritos firmados, como 
presidente deste conselho”.
Por sua vez, António Pires de Lima 
mencionou que é uma honra presidir a 
este conselho “pelo serviço que possa 
prestar ao Município e, desta forma, ao 
país, dada a relevância enorme que tem 
o concelho de Sintra“, referindo ainda 
o papel importante das empresas para 
“servir a comunidade”, contribuindo 
desta forma para a “qualidade de vida 
das pessoas”.
Durante a reunião foi apresentada a 
caracterização socioeconómica atual 
de Sintra, com referência a indicado-

A Câmara Municipal de Oeiras apro-
vou a minuta de Protocolo de Coope-
ração que, irá celebrar com cada um 
dos Agrupamentos de Escolas do con-
celho que aderiram, este ano letivo de 
2021/2022, ao projeto de Clubes Ciên-
cia Viva na Escola, nomeadamente: 
Agrupamentos de Escolas de Carnaxi-
de, Agrupamento de Escolas de Santa 
Catarina, Agrupamento de Escolas de 
Aquilino Ribeiro, Agrupamento de Es-
colas de Miraflores e Agrupamento de 
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res que permitem medir o potencial 
do concelho. Neste sentido, verificou-
-se que Sintra mantêm o segundo lu-
gar como município mais populoso do 
país, com cerca de 385 mil habitantes, 
apresentando uma evolução positiva.
Quanto à classificação etária da popu-
lação, Sintra destaca-se pela juventude, 
sendo o segundo município do país no 
setor etário abaixo dos 25 anos, com um 
total de 103 mil habitantes. Em termos 
relativos, são 26,9% de jovens, o que re-
presenta um concelho jovem, ultrapas-
sando concelhos como Lisboa. Destaca-
-se ainda a percentagem relativamente 
baixa de população idosa em Sintra de 
17,9%, quando comparada em termos 
nacionais, de áreas metropolitanas ou 
de municípios como Lisboa, Vila Nova 
de Gaia e Porto.
Os desafios da competitividade, da 
igualdade e da sustentabilidade, foram 
apresentados posteriormente, no qual 
foi reforçada a importância destes te-
mas para qualquer empresa.
Ao analisar a competitividade do país, 
António Pires de Lima refere que “hou-
ve um decréscimo, contudo Portugal 
está no eixo dos países desenvolvidos”, 
salientando ainda que “nos últimos 10 
anos houve algum progresso.” Acres-
centou ainda que “para isso contri-
buem fatores como as qualificações e 
competências que evoluíram nos últi-
mos 15 anos, para 55% dos portugueses 
entre os 25 e 65 anos, com ensino secun-
dário completo.”
Quanto à igualdade e à diversidade 
nas empresas, António Pires de Lima, 
reforça que “as empresas onde existe 
diversidade de género, têm uma ren-
tabilidade acima dos pares com me-

nor diversidade.” 
E que quanto à 
sustentabilidade, 
“houve uma gran-
de aceleração em 
termos de preocu-
pação das empre-
sas, chegando à 
agenda financeira 
das mesmas.”
Basílio Horta, fi-
nalizou a reunião 
com o voto de so-
lidariedade para 
com a comuni-
dade ucraniana, 
“Sintra é uma terra 
de solidariedade 
e de paz, pronta 
para dar um apoio 
efetivo, que requer preparação para o 
dia de hoje e fundamentalmente para o 
dia de amanhã. Estas pessoas têm toda 
a nossa dedicação e ajuda.”
O Conselho Estratégico Empresarial de 
Sintra funciona como um interlocutor 
privilegiado entre empresários e inves-

tidores de dimensão nacional e local 
estando focado em melhorar as condi-
ções e oportunidades de negócio e in-
vestimento em Sintra que dinamizem a 
economia e promovam o emprego. Este 
conselho integra empresários, associa-
ções empresariais e entidades sindicais.

Escolas de Conde Oeiras. Este Protoco-
lo de Cooperação, que não tem qual-
quer encargo financeiro, pretende defi-
nir deveres para os Agrupamentos de 
Escolas e para o Município, vinculan-
do-os a garantir o bom funcionamento 
dos Clubes Ciência Viva.
Estes Clubes Ciência Viva vêm juntar-
-se aos já existentes na Escola Secundá-
ria Quinta do Marquês e nos Agrupa-
mentos de Escolas de Paço de Arcos, 
São Bruno e S. Julião da Barra, aumen-

tando para, assim, para um total de 
nove Clubes no território 
de Oeiras.  
Os Clubes de Ciência Viva, 
promovidos pela Direção 
Geral da Educação (DGE) 
e pela Ciência Viva – Agên-
cia Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica, di-
namizados a nível nacional 
em vários Agrupamentos 
de Escolas (AE) e apoiados 
pelas autarquias, constituem-se como 
espaços de conhecimento interativo, 
abertos e dirigidos a toda a comuni-
dade educativa, abertos às famílias e à 
comunidade local, tendo como grande 
objetivo a promoção e o acesso a práti-
cas científicas inovadoras.
Estes Clubes orientam-se por critérios 
de qualidade científica e pedagógi-
ca, através da exploração prática das 
ciências em diferentes áreas temáticas, 
fomentando o espírito crítico, colabora-
tivo, inventivo e empreendedor, sendo 
por isso importantes motores motiva-
cionais, enquadrando-se na visão do 
Município para a área da Educação.
Será da responsabilidade dos Agrupa-
mentos de Escolas a organização de um 
espaço adequado às funções inerentes 
aos Clubes, que deverá ser coordenado 
por professores da área e estar devida-
mente identificado. Os recursos aloca-
dos aos Clubes serão da responsabi-
lidade da escola e deverão dinamizar 
projetos com carácter inovador na área 
das ciências, que possam ser posterior-

mente partilhados com a comunidade, 
através da organização de workshops. 
O desenvolvimento do projeto Clube 
de Ciência Viva pressupõe ainda a mo-
nitorização e avaliação do seu impacto, 
através da elaboração de relatório final 
de avaliação dos resultados, coinciden-
te com o final de cada ano letivo, com 
indicação das atividades realizadas no 
final do projeto, a divulgar pelos par-
ceiros.
Ao Município de Oeiras compete facul-
tar o acesso a equipamentos e espaços 
públicos, nomeadamente disponibili-
zação de recursos educativos e de ati-
vidades de interesse para a população, 
disponibilizar autocarros da rede de 
transportes municipais, sempre que 
possível, e envolver os participante 
do Clube nos projetos educativos pro-
movidos pelo pelouro da Educação e 
demais órgãos municipais, bem como 
partilhar recursos, experiências e co-
nhecimentos, divulgando as atividades 
e projetos dos Clubes nos meios de co-
municação disponíveis para o efeito.

Escolas do concelho de Oeiras vão ter Clubes Ciência VivaEscolas do concelho de Oeiras vão ter Clubes Ciência Viva
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Oeiras inaugura QuintalãoOeiras inaugura Quintalão

Um pedido Um pedido 
de desculpasde desculpas

A “Quinta do Bicho da Seda”, em Algés, 
denominado também, Quintalão, foi 
inaugurada no dia 21 março, pelo 
Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais.
Este espaço, localizado na margem di-
reita da Ribeira de Algés, com uma área 
de 3.500 metros quadrados, faz parte de 
um projeto mais abrangente, o futuro 
Parque Urbano de Algés, previsto para 
ocupar cerca de 17 mil metros quadra-
dos.
Para além da criação de uma zona de 
recreio e de horta urbana, com 12 ta-
lhões autónomos, foi preservado um 
poço e tanque com nora.
Depois de ser descerrada a placa 
comemorativa desta inauguração o 
presidente da Câmara dirigiu-se aos 
presentes para dizer que este é um 
lugar agradável para as pessoas pas-
searem, que os arquitetos da Câmara 
souberam adaptar, mantendo os ele-
mentos antigos como a nora.
Pretende-se, segundo o presidente, 
que toda aquela zona da ribeira de 
Algés desde a praça D. Manuel I ao 
concelho da Amadora, seja devida-
mente arranjada, além disso há o um 
projeto designado “Portas de Algés” 
que pretende ser uma entrada mar-
cante em Algés, ocupando a 
zona da antiga praça de tou-
ros e a faixa onde existiam 
edifícios degradados que já 
foram demolidos. A cons-
trução deste “Quintalão” 
teve um investimento mu-
nicipal de 955 mil euros.
Neste dia foram também 
inaugurados o renovado 
Estaleiro Municipal Sul de 
Porto Salvo, destinado a tra-
balhadores do Município, 
e o novo parque de esta-
cionamento da Avenida 
Duque de Loulé, em Linda-
a-Velha. 
No estaleiro, foi renovada 

toda a parcela do Estaleiro Sul, com 
instalações sanitárias, zonas para arma-
zenamento e funcionamento de alguns 
dos serviços, refeitório, novas zonas de 
lavagem e reparação de contentores 
de resíduos urbanos e ainda foi repa-
vimentado todo o espaço exterior e foi 
substituída toda a vedação.
O novo parque de estacionamento de 
Linda-a-Velha, conta agora com mais 
170 novos lugares de estacionamento, 
seis dos quais destinados a pessoas com 
mobilidade reduzida, correspondendo 
a um investimento de cerca de 472 mil 
euros.

A Olegário Fernandes Artes Gráficas 
SA, com gerência de Cristina Baeta e 
CEO João Baeta, está a comemorar 100 
anos de existência, e realizou no espaço 
museológico Lugar da Memória, uma 
exposição, no dia 3 de março, dedicada 
ao “designer”, Stuart Carvalhais onde 
se encontram patentes documentos, li-
vros e desenhos do artista, igualmente 
neste espaço, podemos observar diver-
sos objetos, imagens e equipamentos 
que fazem parte da história desta em-
presa, ligada às artes gráficas.
Realizamos na anterior edição, do nos-
so jornal, uma reportagem, mais alar-
gada, sobre a exposição patente nesta 
empresa gráfica, que está a comemorar 
o centenário, com diversas iniciativas 
durante o ano, mas por uma troca de 
letras, os nomes dos responsáveis saiu 
truncado, aos visados o nosso pedido 
de desculpas.
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Ninguém diria que tem 81 anos. Ativo, 
bem-posto, gaba-se de fazer uma boa 
paella, tem até fogareiro e paelheira 
próprios. Conduz, trabalha e passeia. 
Nas paredes, como se nada fosse, tem 
algumas das taças e fotos da época em 
que Joaquim Palmeiro Antunes era 
conhecido como o extremo-direito do 
Benca. 
Nasceu em Chança, perto de Alter do 
Chão, em 1936, e foi com cinco anos 
para Ponte de Sôr, onde o pai tinha 
uma salsicharia. 
Com três irmãs e um irmão, tinha uma 
vida boa. Começou a jogar no Elétrico 
Futebol Clube (EFC), quando o clube 
“tinha uma grande equipa e jogava na 
2ª divisão”, mas “tinha que tirar os 
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sapatos para jogar, senão o 
meu pai dava-me uma 
tareia”. 
Aos 16 anos, foi para o 
Portalegrense onde foi 
campeão nacional de 
zonas: “O Portalegrense 
foi-me comprar ao EFC. 
Viemos seis vezes jogar à 
Tapadinha e o outro 
nalista era o Académica. 
Empatámos, não havia 
prolongamentos, acabámos 
por ganhar a penaltis 2-1 e 
eu marquei o golo da 
vitória”. 
O seu desempenho chegou 
aos ouvidos do presidente 

do Benca. “Três meses depois, o 
presidente do Benca, o senhor 
Joaquim Ferreira Bugalho, foi para as 
termas de Cabeço de Vide e alguém lhe 
deu uma dica: 'Está ali um miúdo, o 
Palmeiro Antunes e tal', e o senhor 
Bugalho foi-me buscar. Trouxe-me 
para Lisboa, vim no carro com ele, e 
estive dois meses na casa dele. Os jogos 
eram no Campo Grande. Joguei nos 
juniores, nos aspirantes e na reserva”.
No nal do ano de 1954, é inaugurado 
o Estádio da Luz e Palmeiro, como 
capitão da equipa de juniores, foi o 
porta-bandeira da cerimónia. “Foi uma 
coisa maravilhosa”. 
A partir dali, marcavam-se as linhas da 
sua vida: “Matricularam-me no Ateneu 

Comercial de 
Lisboa, porque 
em Portalegre 
estava a tirar o 
curso comercial, 
e z grandes 
amigos”. Depois 
do curso, o 
Benca apertou 
com ele: “Ou 
jogas e 
a r r a n j a m o s - t e 
um emprego ou 
vais arranjar 
emprego”. A 
resposta foi fácil: 
“Eu não quero 
deixar de jogar. 
É uma coisa que 
adoro”. 
Ficou e arranjaram-lhe emprego na 
Mercauto de Sete Rios. Jogou e, em 
1954, foi internacional, altura em que 
chegou ao Benca o treinador 
brasileiro Otto Glória que o pôs a jogar 
na primeira categoria. Treinava e 
cumpria “os horários todos!”. Bom, 

nem sempre, como conta sobre a noite 
da procissão do Senhor dos Passos, no 
Martim Moniz: “Eu, o Isidro, o Hélder, 
o Coluna e o Ramalho fomos jantar 
fora, fomos à procissão, e chegámos às 
duas e meia da manhã. Já não abriram 
a porta! Então, fomos agarrados a subir 
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Na garagem guarda um espólio de troféus que ganhou ao longo da vida
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Tony Carreira esgotaTony Carreira esgota
concertos no Casino Estorilconcertos no Casino Estoril
Tony Carreira realizou uma série iné-
dita de seis concertos no Salão Preto e 
Prata do Casino Estoril, entre os dias 22 
e 27 de Março, que tiveram como deno-
minador comum o facto de terem regis-
tado bilheteiras esgotadas, com o can-
tor de Armadouro-Cabril (Pampilhosa 
da Serra, Coimbra) a ser aplaudido de 
pé pelo público que encheu a sala para 
ouvir muitos dos seus êxitos e também 
alguns temas inéditos.
Esta série de concertos, inicialmente 
cinco espectáculos, que ficaram rapida-
mente todos esgotados, acabou por ter 
mais um dia extra (27 de Março), igual-
mente com a sala cheia. Um excelente 
arranque e um bom prenúncio para a 
Tour Recomeçar, que vai permitir ao 
artista reencontrar-se com os seus fãs 
numa série de ‘encontros’ marcados de 
Norte a Sul do País, e também no es-
trangeiro, sobretudo em França.
Nos seis espectáculos realizados no Ca-
sino Estoril, Tony Carreira e a sua ban-
da fizeram uma viagem musical pelos 
grandes êxitos de uma carreira que já 
soma 34 anos de incontáveis aplausos 
aquém e além-fronteiras, com uma vas-

ta legião de fãs conquistada. Tratou-se 
do regresso a um palco onde o cantor 
da Pampilhosa da Serra já tinha sido 
feliz em 2017, 2018 e 2021.    
Com uma banda formada por 15 mú-
sicos, o intérprete de ‘Sonhos de Meni-
no’, ‘A Vida que eu Escolhi’, ‘Coração 
Perdido’, ‘Mesmo Que Seja Mentira’, 
‘A Saudade de Ti’, ‘A Minha Guitarra’ 
e ‘Hoje Menina, Amanhã Uma Mu-
lher’, entre muitas outras canções dis-
tribuídas por mais de duas dezenas de 
álbuns de estúdio editados entre 1991 e 
2021, voltou a conquistar o coração dos 
fãs num espectáculo que durou cerca 
de hora e meia e que mereceu, mais 
uma vez, total aceitação do público.

CARINHO DO PÚBLICO

“Olá a todo(a)s! Chegou o dia em que 
vos anuncio o arranque da Tour 2022 
em Portugal. Estou muito feliz por co-
meçar numa sala que me acarinha des-
de sempre. Espero reencontrar-vos…”, 
escreveu, no dia 18 de Fevereiro, Tony 
Carreira, nome artístico de António 
Manuel Mateus Antunes, na sua pági-
na do Facebook, a mesma que tem ser-

vido ao cantor para anunciar 
todos os seus espectáculos e 
iniciativas.
Foi também através das re-
des sociais que, no passado 
dia 5 de Março, divulgou 
uma importante iniciativa 
prevista para o próximo 
ano: “Hoje, estou a festejar 
34 anos de Canções e quero 
partilhar convosco uma notí-
cia especial... Em 2023, para 
comemorar os meus 35 anos 
de Canções, terão oportuni-
dade de embarcar comigo 
num cruzeiro especial com 
concertos meus a bordo. 

Conto convosco para festejar 35 anos 
de carreira em alto mar.”

No final dos espectáculos realizados 
no Casino Estoril, Tony Carreira falou 
sobre a forte adesão registada junto do 
público que encheu por completo a pla-
teia e do carinho que tem recebido dos 
fãs: “Artisticamente, foi das experiên-
cias em que eu fui mais feliz em palco. 
Não é fácil, ao fim de tantos anos, as 
pessoas continuarem a estar presentes. 
Foram seis noites completamente esgo-
tadas. Só não fizemos mais datas por-
que não podíamos”. 
“Eu preciso de sair de casa, preciso 
disto, alimenta-me. As boas energias 
fazem-nos sentir bem. As pessoas só 

me têm dado coisas boas, 
por isso eu preparei uma 
tournée longa”, explicou 
o cantor, adiantando que 
este ano pretende dar 
muitos concertos, porque, 
segundo confessa, isso “é 
vital” para ele. “Eu quan-
do estou em palco é muito 
bom. As pessoas não têm a 
noção do quanto me dão”, 
comentou.

PERCURSO RECHEADO 
DE ÊXITOS

Actualmente com 58 anos, 
assinalados no passado dia 30 de De-
zembro, Tony Carreira cedo conquis-
tou a admiração dos fãs. Corria o ano 
de 1988, quando o nome artístico que 
o cantor usa foi escolhido pelo seu pro-
dutor, o francês Patrick Oliver, durante 
uma sessão de gravação do seu primei-
ro disco de estúdio, que marcou o início 
de uma vasta lista de êxitos e de uma 
relação privilegiada com o público que 
sempre o tem acompanhado.
Os primeiros passos do seu profícuo 
percurso artístico ficaram marcados 
pela participação no Prémio Nacional 
de Música, realizado na Figueira da 
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Foz, com ‘Uma Noite a Teu Lado’, uma 
das oito canções seleccionadas para 
disputar um acesso ao Festival RTP da 
Canção de 1988. O tema interpretado 
por Tony Carreira acabou por ficar de 
fora do Festival. Seguiu-se um novo 
single, no ano seguinte, com as faixas 
‘Uma Flor Vai Ficar’ e ‘Aprender a Vi-
ver Não Custa. O que Custa é Saber 
Viver’.
O primeiro álbum de estúdio, ‘É Verão 
Portugal’, foi lançado em 1991. Nos 
oito anos seguintes, o cantor conquis-
tou o feito de lançar um álbum de es-
túdio em cada ano. Uma cadência que 
pouco abrandou nas décadas seguintes. 
Actualmente, conta com 21 álbuns de 
estúdio no seu currículo discográfico, 
o mais recente dos quais data do final 
do ano passado, com o título ‘Recome-
çar’, lançado depois de um interregno 
de quatro anos.
Em 2017, Tony Carreira foi acusado do 
plágio de 11 músicas pelo Ministério 

Público, acabando 
por fazer um acordo 
que permitiu sus-
pender o processo 
nos tribunais em 
2018. Muito popular 
em Portugal e no es-
trangeiro junto das 
comunidades por-
tuguesas, sobretudo 
os emigrantes em 
França, o cantor viu 
a sua vida sofrer um 
novo e rude golpe 
com a morte trágica 
da filha mais nova, 
Sara Carreira.
A jovem cantora, de 
21 anos, foi vítima 

de um violento acidente de automóvel 
registado na A1, no sentido Norte-Sul, 
junto à localidade de Póvoa da Isenta, 
em Santarém, na noite de 5 de Dezem-
bro de 2020, quando o veículo condu-
zido pelo namorado, o actor Ivo Lucas, 
entrou em despiste, colidindo com ou-
tras duas viaturas e capotando várias 
vezes, na sequência de um acidente 
ocorrido momentos antes.
O álbum (apresentado no final de No-
vembro de 2021 na Altice Arena, em 
Lisboa) e o Tour ‘Recomeçar’ marcam 
o regresso de Tony Carreira aos palcos 
depois da morte de Sara Carreira. O 
novo disco do cantor é composto por 
14 músicas, entre as quais ‘Eu Dava a 
Vida (Só Por Um Dia)’, ‘Diz-me’, ‘Volta 
(E Traz-me de Volta’, ‘O Olhar de Uma 
Mulher’, ‘Vou-te Amar P’ra Sempre’ e 
‘Ajuda-me a Recomeçar’.

Texto: Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues

CL-Abril-2022
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Bedeteca da Amadora temBedeteca da Amadora tem
mais de 40 mil publicaçõesmais de 40 mil publicações
A Biblioteca Municipal da Amadora 
abriu as suas portas em 19 de junho 
de 2009 e recebeu o nome de Fernando 
Piteira Santos, em homenagem a este 
homem das letras e defensor da liber-
dade, nascido na Amadora a 23 de ja-
neiro de 1918. Atualmente é um dos 
principais equipamentos culturais do 
concelho reunindo um vasto patrimó-
nio documental. A sua missão passa 
por facilitar o acesso à documenta-
ção e informação existentes nos mais 
variados suportes e promover conti-
nuamente, através das mais variadas 
atividades, o gosto pela leitura, sobre-
tudo junto dos mais jovens. Possui 179 
lugares sentados para leitura, consul-
ta e utilização das novas tecnologias. 

Dividida em 3 pisos, é no último que 
encontramos a Bedeteca, que faz lem-
brar uma página de Banda Desenhada, 
num espaço cheio de cor e com mui-
tos apontamentos humorísticos. Aqui, 
encontra-se uma extensa coleção de 
Banda Desenhada – mais de 40 mil 
publicações de BD em livros, álbuns, 
revistas ou fanzines. Entre os meses 
de abril e maio são muitos os pretextos 
para visitar este local. 
A 28 de Abril – com repetição a 26 
de maio – realiza-se pelas 18h30, o 
Clube de Leitura “Mangá”, em que 
Sandy Gageiro - jornalista da Antena 
1, Antena 2 e uma das fundadoras da 
Terra do Som – Mostra Internacional de 
Rádio - convida os participantes a em-

barcarem numa experiência que traz 
à discussão algumas séries de mangá 
mais conhecidas, como Gon Naruto ou 
Astro Boy, mas também outras histó-
rias de diversos temas, mais pessoais 
ou políticos. Este visa ser um encon-
tro interativo, cuja ideia é que os par-
ticipantes partilhem as suas sugestões 
de leitura e séries que mais apreciam, 
criando-se, no final, um podcast sobre 
o universo mangá.
No dia 30 de abril, pelas 10h00, Raul 
Batista – responsável pela criação 
de um dos capacetes dos Daft Punk 
no Iberanime 2014 - promove um 
Workshop de Cosplay, cujo objetivo é 
criar cosplay a partir de material reci-
clado, desde cartão e plásticos até peças 
de eletrodomésticos.
O dia 12 de maio fica marcado por 
duas atividades. Pelas 18h30, o atelier 
“Vamos Fazer um Fanzine”, tem como 
objetivo apresentar fanzines muito di-
ferentes entre si, da BD à música, do 
cinema à ficção científica, para que os 
participantes criem o seu próprio fan-
zine, desde a planificação dos conteú-
dos à sua distribuição. Este atelier tem 
como dinamizadora Sara Figueiredo, 
uma especialista em BD e ilustração, 
que assina críticas literárias no sema-
nário Expresso, na revista Blimunda, 

entre outras publicações. É ainda edi-
tora do suplemento literário Parágrafo, 
publicado mensalmente pelo jornal 
macaense Ponto Final, e colabora com 
o Festival de BD da Amadora ou com 
a Bienal de Ilustração de Guimarães. O 
segundo evento do dia ocorre às 19h30 
e trata-se do “Serão às Tiras”, com João 
Miguel Lameiras - Mestre em História 
de Arte e especialista em Banda 
Desenhada e Ilustração, com vasta obra 
publicada em jornais, revistas, livros e 
catálogos – que promove uma tertúlia 
de Banda Desenhada num registo in-
formal e descontraído, com petiscos à 
mistura para aguçar o apetite e também 
a imaginação.  Todas as atividades são 
gratuitas, necessitando apenas de ins-
crição prévia por e-mail (bibliotecas@
cm-amadora.pt) ou por telefone (214 
369 054). 

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

33 anos a informar
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A Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens (CPCJ) de Oeiras associa-se 
ao Mês da Prevenção dos Maus Tratos 
na Infância/2022, a decorrer durante o 
mês de abril em todo o país, à semelhan-
ça do que acontece em diversos países 
europeus. Pretende-se com esta inicia-
tiva, apoiada pelo Município de Oeiras, 
tornar visível o interesse comum das 
entidades e instituições do concelho 
relativamente à problemática dos maus 
tratos na infância, consciencializando a 
comunidade para o seu papel na pre-
venção do abuso infantil, bem como 
promover nas famílias o exercício de 
uma parentalidade positiva, sem recur-
so à violência verbal, física e psicológi-
ca. O símbolo associado a esta causa é 
o Laço Azul e todas as ações tendentes 
a lançar a sensibilização para este tema 
pretendem despertar a consciência dos 
cidadãos, sob o lema “Serei o que me 

Nova empresa no TagusparkNova empresa no Taguspark

Abril - Mês da PrevençãoAbril - Mês da Prevenção
dos Maus Tratosdos Maus Tratos

deres … Que seja Amor”.
Do programa, destaque para a cerimó-
nia de encerramento, no dia 30 de abril, 
que consistirá na realização de um Laço 
Humano, em que participarão cerca de 
3 mil pessoa, às 9H30, no Estádio Na-
cional. Este evento, aberto à participa-
ção das famílias, é realizado em cola-
boração com a Polícia de Segurança 
Pública (PSP) de Oeiras.
Também no dia 30, às 9H30, decorre-
rá a corrida “5 km pelas crianças”, no 
Estádio Nacional, no Jamor. Refira-se 
também a realização do Ciclo de Confe-
rências “Olhares sobre a Infância” sob 
o tema “Boas práticas da Comunidade 
Educativa na Prevenção dos Maus Tra-
tos na 1ª Infância “, PARA professores/
educadores do pré-escolar e 1º ciclo, 
que terá lugar no dia 26 de abril, das 
14h às17H, no Templo da Poesia (Par-
que dos Poetas).

A Miniclip, líder mundial em jogos 
digitais, inaugurou as suas novas ins-
talações, no Taguspark Cidade do 
Conhecimento. A cerimónia contou 
com a presença do vice-presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras, Francisco 
Rocha Gonçalves.
As novas instalações da Miniclip no 
Taguspark são um dos raros edifícios 
em Portugal a alcançar os certificados 
WELL e LEED, que estabelecem requi-
sitos de desempenho em sete categorias 
relevantes para a saúde e bem-estar dos 
ocupantes, como a qualidade do ar, 
água ou luz, ajudando a criar um am-
biente que melhora a condição física, o 
humor, os padrões de sono, e o desem-
penho de seus ocupantes, promovendo 
um local de trabalho de excelência. 
O edifício vai funcionar com eletricida-
de 100% proveniente de fontes susten-
táveis e vai dispor de pontos de água 
filtrada disponíveis a cada 30 metros. 
Para além disso, as instalações incluem 
também um ginásio, um estúdio de 
bem-estar, uma sala de massagens e, 
brevemente, irão dispor de uma horta 
urbana.
Depois do descerramento da placa evo-
cativa da inauguração deste edifício, 
seguiu-se um período de intervenções. 
O vice-presidente da Câmara de Oeiras, 
no uso da palavra, disse que a maior ri-
queza de um País é a força dos cérebros 
e a criatividade dos seus cidadãos e é 
isso a maior riqueza da Miniclip e do 
Taguspark.
Referiu que o dever individual de ex-
plorarmos ao máximo as nossas ca-
pacidades tem reflexo em Oeiras, nas 

políticas públicas que o Município leva 
a cabo, criando condições para que as 
crianças explorem ao limite as suas 
capacidades, dando condições para os 
filhos dos mais pobres como dos mais 
ricos, poderem explorar esse potencial 
e definirem o seu lugar na sociedade no 
futuro. Afirmando que, “é por isso gos-
tamos de empresas como a Miniclip”, 
porque são empresas que vivem do 
poder intelectual dos estudantes que 
saem dos bancos das universidades. 
Eduardo Baptista Correia, CEO do 
Taguspark, afirmou-se muito contente 
neste dia, por marcar mais uma ação 
do trajeto que foi iniciado em 2018, que 
pretendia trazer o Taguspark para o 
patamar de referência 
nacional, de onde não 
devia ter sido permiti-
do que saísse e esta e 
outras empresas per-
mitem aumentar o grau 
da ambição. 
Marius Manolache, 
Chief Operating Office 
da Miniclip, disse que 
estas novas instalações 
demonstram o cres-
cimento contínuo e o 
compromisso em man-
ter ali investimento e 
esperam com ansie-
dade acolher todos os 
“miniclippers” portu-
gueses, nesta sua nova 
casa.
António Saraiva, presidente do 
Conselho de Administração da 
Taguspark manifestou o agrado por 

inaugurarem estas novas instalações 
da Miniclip, pois ter no tempo em que 
vivemos realidades empresariais que 
vão fazendo desenvolver a economia, é 

salutar, porque, referiu, “não podemos 
mudar o vento mas podemos ajustar as 
velas para mais facilmente chegarmos 
onde pretendemos”.

CL-Abril-2022
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Expedição Lusitânia celebra centenárioExpedição Lusitânia celebra centenário
da I Travessia Aérea do Atlântico Sulda I Travessia Aérea do Atlântico Sul
A Associação David Melgueiro (ADM), 
em parceria com a Associação Nacional 
de Cruzeiros (ANC) e com o patrocínio 
da Estoril Sol Casinos (ESC) Online, 
está a organizar a Expedição Lusitânia, 
que vai ligar por mar as cidades de 
Lisboa e do Rio de Janeiro, com o ob-
jectivo de celebrar o centenário da 
Primeira Travessia Aérea do Atlântico 
Sul, entre a Europa e a América do Sul, 
um feito extraordinário protagonizado 
há 100 anos pelos aeronautas portugue-
ses Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
A expedição, que partiu de Lisboa no 
passado dia 3 de Abril, é subordina-
da ao lema ‘Salve os Oceanos – Salve 
a Humanidade’ e pretende alertar 
também para os problemas ambien-
tais causados pela poluição que tem 
assolado, sobretudo nas últimas déca-
das, os Oceanos em todo o Mundo. O 
‘tiro de partida’ para o evento foi dado 
pelo Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, junto à Torre de 
Belém e ao Monumento do Hidroavião 
‘Lusitânia’, a aeronave que iniciou a 
mesma travessia entre Portugal e o 

Brasil, em 30 de Março de 1922.
A cerimónia que assinalou o Centenário 
da Primeira Travessia Aérea do 
Atlântico Sul foi presidida pelo 
Presidente da República e Comandante 
Supremo das Forças Armadas, e con-
tou com as presenças da Ministra da 
Defesa Nacional, Helena Carreiras, do 
chefe do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, almirante António 
Silva Ribeiro, do chefe do Estado-
Maior da Armada, almirante Henrique 
Gouveia e Melo, e do chefe do Estado-
Maior da Força Aérea, general João 
Cartaxo Alves.
Marcaram ainda presença na celebração 
ocorrida em Belém, que culminou com 
a partida de uma flotilha de dez veleiros 
participantes na Expedição Lusitânia, 
Luís Vieira-Baptista, Presidente da 
Associação David Melgueiro, António 
Bessa de Carvalho, Presidente da 
Associação Nacional de Cruzeiros, e 
António Vieira Coelho, Administrador 
Executivo da Estoril Sol, entre outras 
individualidades. A cerimónia foi 
acompanhada por milhares de pessoas, 

que se desloca-
ram a Belém para 
assistir em directo 
à celebração. 

“RETIRAR 
LIÇÕES PARA O 

FUTURO”

Durante a sua 
i n t e r v e n ç ã o , 
Marcelo Rebelo 
de Sousa fez 
questão de refe-
rir que, 100 anos 
depois do feito 
alcançado por 
Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral, 

“vale a pena celebrar” 
esse passado, salien-
tando, contudo, que 
isso “só vale a pena se 
retirarmos lições para 
o futuro”. Realçou 
ainda o Presidente da 
República que só vale 
a pena celebrar esse 
passado se, para além 
dos milhares de por-
tugueses e dos “bra-
vos jovens militares”, 
que acompanharam a 
cerimónia militar em 
Belém, “Portugal en-

tender o que foi feito, 
como foi feito, o que 
significou, o que quis 
dizer, se isso passar de 
geração em geração”, 
porque, sublinhou, “é 
com a memória do pas-
sado que construímos a 
glória do futuro.”
Nesse sentido, Marcelo 
Rebelo de Sousa re-
forçou a importân-
cia de “apostarmos 
mais na Ciência, na 
Tecnologia e nas Forças 
Armadas”, destacando 
que assim “estaremos 
a honrar o passado 
que hoje celebramos.” 
Para o Presidente da 
República, a celebração 
também só vale a pena 
se levarmos mais longe 
“a fraternidade que nos une a países tão 
próximos por onde passaram os dois 
heróis” portugueses, como a Espanha 
e Cabo Verde, mas sobretudo “se neste 
ano, do Bicentenário da Independência 
do Brasil, reafirmamos esses laços de 
fraternidade. Se o Brasil sentir este feito 
como sentiu há 100 anos, se nós sentir-
mos a fraternidade entre portugueses 
e brasileiros como sentimos há 100 
anos”, aquando da chegada dos aero-
nautas portugueses ao Rio de Janeiro.
“Precisamos de sair daqui hoje, e por 
isso é tão importante a Expedição 
Lusitânia que irá partir para terras do 
Brasil, com a certeza que valeu a pena 
aquilo que fizeram Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral. Valeu a pena e vale 
a pena termos as Forças Armadas 
que temos. Valeu a pena e vale a 
pena apostarmos na Educação, na 
Formação, na Qualificação, na Ciência, 
na Tecnologia. Valeu a pena e vale a 

pena olharmos para o passado para 
construirmos o futuro”, defendeu o 
Presidente da República, terminando 
o seu discurso com uma sucessão de 
votos: “Glória hoje e sempre a Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral. Glória 
hoje e sempre às nossas bravas Forças 
Armadas. Glória hoje e sempre à frater-
nidade entre Portugal e o Brasil. Glória 
hoje e sempre ao nosso Portugal”.
A cerimónia comemorativa presidida 
por Marcelo Rebelo de Sousa incluiu 
um desfile militar dos três ramos das 
Forças Armadas e um desfile aerona-
val que registou a participação de 16 
aeronaves, entre as quais caças F16 
e helicópteros militares, cerca de 60 
embarcações e seis navios. Foi ainda 
descerrada uma placa alusiva ao cen-
tenário da Primeira Travessia Aérea do 
Atlântico Sul no monumento alusivo à 
proeza realizada por Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral em 1922, sendo que o 

‘tiro de partida’ para a 
Expedição Lusitânia 
foi dado ao som de 
uma buzina acciona-
da pelo Presidente da 
República.  

ASPECTOS DA 
VIAGEM NO 

ATLÂNTICO SUL

Integrados no Festival 
Aeronaval, os dez ve-
leiros participantes na 
travessia atlântica, en-
tre os 10 e os 12 metros 
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Três selosTrês selos
três hidroaviõestrês hidroaviões

Os três selos comemorativos lançados 
pelos CTT no passado dia 30 de Março 
representam os três hidroaviões mono-
motor utilizados por Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral na extraordinária 
aventura que foi a Primeira Travessia 
Aérea do Atlântico Sul. O primeiro 
aparelho, que partiu de Lisboa a 30 de 
Março de 1922, foi o Fairey IIID versão 
Mark II F 400, equipado com um motor 
Rolls-Royce, identificado pelo constru-
tor como Transatlantic Load Carrier e 
baptizado com o nome de ‘Lusitânia’ 
por decreto governamental. Devido 
a avarias e danos sofridos, a viagem 
acabou por ser bastante atribulada, 
tendo sido usadas três aeronaves para 
cumprir o percurso entre Portugal e o 
Brasil. 
Os problemas técnicos registados 
na escala efectuada em Fernando 

Noronha, Brasil, obrigaram a utilizar 
um segundo hidroavião, o Fairey IIID 
F 401, matrícula 16, baptizado com o 
nome ‘Pátria’, que ficou à deriva em 
11 de Maio de 1922, após ter sofri-
do uma amaragem de emergência na 
sequência de uma avaria no motor. 
Finalmente, a Travessia foi finaliza-
da no Rio de Janeiro, após escalas em 
Salvador, Porto Seguro e Vitória, por 
um terceiro aparelho, o Fairey IIID 
F 402, matrícula 17, a 17 de Junho de 
1922. Este hidroavião, que amarou na 
baía de Guanabara, foi baptizado como 
‘Santa Cruz’ aquando da sua chegada 
ao Brasil.
Depois de terem percorrido 4.527 mi-
lhas náuticas com um total acumulado 
de voo de 62 horas e 26 minutos sobre 
o Oceano Atlântico, Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral foram recebidos em 

festa pela população do Rio de Janeiro, 
cumprindo uma heroica façanha nunca 
antes alcançada. A aventura permitiu 
também a Gago Coutinho provar que 
era possível efectuar voos de grande 
distância sobre o Oceano com precisão 
recorrendo a um novo tipo de sextante 
que o próprio desenvolveu. 
A TAP associou-se também às come-
morações do centenário da Primeira 
Travessia Aérea do Atlântico Sul, ten-
do baptizado um dos seus aviões, um 
Airbus A330-900, com o nome ‘Santa 
Cruz’, em homenagem ao terceiro hi-
droavião usado por Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral para cumprirem a úl-
tima etapa da sua aventura, correspon-
dente à chegada ao Brasil. Este Airbus 
vai ser usado numa viagem comemo-
rativa da TAP, a realizar em Julho, en-
tre Lisboa e o Rio de Janeiro.

de comprimento, cujos proprietários 
são membros da ADM e da ANC, ini-
ciaram a viagem Lisboa – Rio de Janeiro 
acompanhados por navios da Marinha 
e aviões da Força Aérea, bem como de 
embarcações do Tejo e outros veleiros. 
Os Navios da República Portuguesa 
(NRP) ‘Zarco’ e ‘Polar’, dois veleiros da 
Escola Naval, acompanharam a etapa 
inaugural da travessia transatlântica, 
entre Lisboa e o Funchal, na Madeira.
A flotilha de veleiros que participam 
na Expedição Lusitânia 
deverá chegar, no fi-
nal do próximo mês de 
Junho, à cidade brasi-
leira do Rio de Janeiro. 
Próximo do final do 
ano, mais concretamen-
te em Novembro, após 
a época de ciclones no 
Atlântico, inicia-se o re-
gresso das embarcações 
até Portugal, estando 
previsto que a chegada 
a Lisboa possa ocorrer 
entre os meses de Julho 
e Setembro de 2023. 
A Expedição Lusitânia 
vai procurar realizar o 

mesmo percurso cumprido por Gago 
Coutinho e Sacadura Cabral, repetindo 
as datas de partida de Lisboa e chegada 
ao Rio de Janeiro. A travessia inclui pa-
ragens nos portos de Las Palmas (Ilhas 
Canárias, Espanha), Mindelo (Cabo 
Verde), Fernando de Noronha, Recife, 
Salvador da Baia, Porto Seguro, Vitoria 
e Rio de Janeiro (Brasil). Na viagem de 
regresso será percorrida a região das 
Caraíbas, com passagem por Cuba, 
Bermudas e pelo arquipélago dos 

Açores, antes da chegada a Lisboa. 

PROGRAMA CULTURAL NOS 
PONTOS DE PARAGEM 

Estão previstas várias iniciativas cul-
turais a realizar nos vários pontos de 
paragem da Expedição Lusitânia, sen-
do que foi também cumprido um vas-

to programa de índole lúdica e cultu-
ral antes da partida da flotilha para o 
Brasil. Os veleiros que participam no 
evento puderam ser visitados no Cais 
de Espera da Marina de Oeiras e foram 
organizados apontamentos de anima-
ção musical no dia da bênção dos ve-
leiros, ocorrida durante uma cerimónia 
celebrada pelo Capelão da Marinha.

O programa incluiu tam-
bém, no dia 30 de Março, 
precisamente no dia em que 
teve início, há 100 anos, a 
Primeira Travessia Aérea 
do Atlântico Sul prota-
gonizada pelo Almirante 
Gago Coutinho e pelo 
Comandante Sacadura 
Cabral a bordo do hidroa-
vião Fairey III (baptizado 
Lusitânia), uma largada 
simbólica junto à Torre de 
Belém e ao Monumento do 
Hidroavião ‘Lusitânia’. Foi 
também realizado, nesse 
mesmo dia, um concerto 
pela Banda de Música da 

Força Aérea no Centro Cultural de 
Belém.
Ainda no dia 30 de Março, os CTT – 
Correios de Portugal lançaram uma 
emissão filatélica especial para assina-
lar o centenário da Primeira Travessia 
Aérea do Atlântico Sul, composta por 
três selos correspondentes ao valor fa-
cial de 1,05 euros, com uma tiragem de 
75 mil exemplares cada. Foi ainda lan-
çado um livro institucional sobre o fei-
to protagonizado por Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral.
No dia seguinte, 31 de Março, decor-
reu no Museu do Ar, em Pêro Pinheiro 
(Sintra), uma cerimónia especial duran-
te a qual foi entregue aos capitães dos 
veleiros participantes na Expedição 
Lusitânia uma moeda comemorati-
va, cunhada pela Imprensa Nacional 
- Casa da Moeda, uma das institui-
ções que apoia o projecto, juntamen-
te com o Estado Maior da Armada, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e Movimento Internacional Lusófono, 
entre outras.
A Expedição Lusitânia distingue-se 
ainda pela sua importante componente 
ambientalista, lançando um importan-
te alerta para a protecção dos Oceanos, 
que convida a sociedade a reflectir so-
bre o impacto do desenvolvimento não 
sustentável, que tanto tem afectado os 
Oceanos em todo o Mundo, impondo 
a urgência de tomar medidas que pos-
sam salvar o Planeta dos excessos co-
metidos. Todos os veleiros que partici-
pam no evento transportam um dístico 
com a frase ‘Salve os Oceanos – Salve a 
Humanidade’.

Texto: Luis Curado
Fotos: P.R. e Paulo Rodrigues
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Aquário recebe tubarãoAquário recebe tubarão
raroraro

Sintra aprova protocolosSintra aprova protocolos

Parques Tejo temParques Tejo tem
nova administraçãonova administração

25 de Abril na Amadora25 de Abril na Amadora

O Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Mo-
rais, deu  posse no dia 
30 de março aos novos 
órgãos administrativos 
da empresa municipal 
Parques Tejo – Par-
queamentos de Oeiras, 
E.M., S.A.
Rui Ribeiro Rei é o 
novo presidente execu-
tivo da empresa, Mara 
Duarte a primeira vogal e Nuno Patrão 
o segundo vogal.
Para o Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, "abre-se um novo caminho" 
com a nova administração, eleita pelo 
"reconhecimento do trabalho feito".
"Tenho esperança que a Parques Tejo 
venha agora a ter uma presença ainda 
mais importante em Oeiras e na Área 
Metropolitana de Lisboa", sublinhou.
Rui Ribeiro Rei destacou a importância 
de se conciliar a gestão dos transpor-

A Câmara Municipal de Sintra aprovou 
em reunião do executivo a celebração 
de protocolos, no valor total de 55 mil 
euros, com associações que prestam 
apoio na área da solidariedade.
Os protocolos agora aprovados são 
celebrados com a Fundação Aga Khan 
Portugal, o Instituto das Irmãs Hospi-
taleiras do Sagrado Coração de Jesus 
– Casa de Saúde da Idanha e o Projeto 
Cuidar Melhor – Apoio aos Cuidadores 
de Pessoas com Demência.
Para o presidente da autarquia, Basí-
lio Horta, estes protocolos “são parte 
integrante da estratégia da autarquia, 
dando prioridade à solidariedade e ao 
desenvolvimento inclusivo, garantindo 
ferramentas para uma política de saúde 
estruturada e consistente.”
“É a pensar nos seniores do nosso con-
celho que celebramos estes protocolos. 
Sabemos que este é mais um passo em 
prol da melhoria da sua qualidade de 
vida, ajustando os apoios às necessida-
des”, sublinhou o autarca.
A Fundação Aga Khan Portugal, de-
dicada à área do envelhecimento, é 
detentora de projetos de intervenção 
comunitária como o fortalecimento de 

competências dos cuidadores formais 
e informais. Com o objetivo de propor-
cionar e valorizar um envelhecimento 
com qualidade, este é o caminho para 
apoiar pessoas em situação de vulnera-
bilidade.
O Instituto das Irmãs Hospitaleiras do 
Sagrado Coração de Jesus, que atua na 
área da saúde mental, apresenta uma 
resposta especializada e inovadora. 
Com este protocolo, dá-se continui-
dade ao desenvolvimento do projeto 
Ginásio Cerebral Sénior Comunitário, 
que trabalha para a prevenção ou retar-
damento de doenças relativas à saúde 
mental em pessoas identificadas como 
de risco. O projeto Cuidar Melhor, que 
apoia cuidadores de pessoas com de-
mência, surgiu da necessidade de en-
contrar respostas ao problema social 
e de saúde pública das demências. No 
Gabinete Cuidar Melhor, são prestados 
serviços clínicos não só a doentes de 
demência, mas também aos seus cui-
dadores. São ainda promovidas ações 
de informação e sensibilização junto de 
cuidadores, ações que em conjunto se 
traduzem num apoio fulcral para quem 
vive esta realidade.

tes com o estacionamento, numa ótica 
complementar.
O novo eleito prometeu "empenho e 
disponibilidade" para atingir os objeti-
vos traçados pelo Município na área da 
Mobilidade.
A Parques Tejo, E.M., tem como objeti-
vo principal a construção, instalação e 
gestão de sistemas de estacionamento 
público pago, à superfície ou em estru-
turas executadas no solo ou no subsolo, 
no território do Concelho de Oeiras.

O município da Amadora assinala o 
48.º Aniversário do 25 de Abril com um 
conjunto de iniciativas de índole lúdi-
co-cultural como concertos, exposições, 
atividades desportivas e infantis, entre 
outras.
Entre os eventos destaca-se o concerto 
de Carolina Deslandes, que no dia 23 
de abril, sobe ao palco do Cineteatro D. 
João V. Este mesmo espaço municipal 
recebe, no dia 30 de abril, o Quorum 
Ballet, que celebra o poder da música 
com o espetáculo “Mais Alto!”. No mes-
mo dia, o Museu Municipal de Arqueo-
logia promove a atividade Sábados em 
Família, com a oficina “Cravos e mais 
cravos”. Nos dias 22 e 23, a prioridade 
são os mais novos que podem desfrutar 
da “Hora do Conto” com o “Tesouro”, 
de Manuel António Pina, seguido do 
Atelier “Cravo de Abril”, na Biblioteca 

Municipal Fernando Piteira Santos. No 
que respeita ao desporto, no dia 23, tem 
lugar o Duatlo da Amadora, no Regi-
mento de Lanceiros N.º2. 
No dia 25 de Abril, as comemorações 
iniciam-se às 10h30 com o hastear da 
Bandeira, no exterior dos Paços do 
Concelho, que contará a participação 
da banda da Sociedade Filarmónica 
Comércio Indústria da Amadora. Pelas 
11h00, os Recreios da Amadora aco-
lhem a Sessão Solene relativa à come-
moração da efeméride. A tarde deste 
dia fica marcada pelo Concerto 25 de 
Abril, pela Orquestra Geração Amado-
ra, que terá lugar nos Recreios da Ama-
dora a partir das 18h00.
Até ao dia 8 de Maio, está ainda paten-
te, na Galeria Municipal Artur Bual, 
a exposição de fotografia de Alfredo 
Cunha, “Tempo das Mulheres”. 

O Aquário Vasco da 
Gama, gerido pela 
Marinha Portuguesa, 
recebeu recentemente uma oferta muito 
especial entregue por um pescador. 
Manuel Prates encontrava-se a pescar 
na Praia da Fonte da Telha, no passado 
dia 18 de Março, quando encontrou um 
Tubarão-anão (Squaliolus laticaudus), 
uma espécie rara em Portugal, que 
decidiu doar ao aquário, um dos mais 
antigos do Mundo, inaugurado em 20 
de Maio de 1898.
O espécime entregue ao popular 
aquário instalado no Dafundo (Oeiras), 
que está quase a comemorar o seu 124.º 
aniversário, foi identificado por um 
dos biólogos residentes, que partilhou 
fotografias do exemplar em causa 
com investigadores especializados no 
estudo de tubarões, sendo que estes 
nunca haviam tido oportunidade 
de observar um animal destes, 
confirmando assim a sua raridade.
O Tubarão-anão (Squaliolus laticaudus) 
é um pequeno esqualo (peixe com 
esqueleto cartilaginoso) que pode 
atingir um máximo de 20 centímetros 
de comprimento e que vive em águas 
profundas, entre os 200 e os 1200 
metros da superfície. Tem por hábito 
realizar migrações verticais diárias à 
noite, durante as quais pode subir até 
aos 200 metros, para voltar a mergulhar 
para o fundo durante o dia. Alimenta-
se sobretudo de pequenos camarões, 
lulas e peixes de águas profundas.
De referir que o Tubarão-anão 

(Squaliolus laticaudus) foi considerado 
durante muito tempo como a menor 
espécie de tubarão conhecida, tendo 
perdido recentemente este título após a 
descoberta de um espécime ainda mais 
pequeno, conhecido como Etmopterus 
Perryi, ou Dwarf Lantern Shark 
(Tubarão-lanterna-anão), um nome 
resultante do facto deste peixe possuir 
órgãos frontais emissores de luz.

AGRADECIMENTO PÚBLICO

No comunicado que difundiu, o 
Aquário Vasco da Gama realçou o 
facto de, ao longo da sua história, 
ter sido sempre uma referência para 
todos aqueles que se interessam por 
animais marinhos, recordando que 
muitos exemplares das colecções 
do seu Museu foram oferecidos por 
pescadores que encontraram “um 
peixe estranho, que desconheciam, ou 
por pessoas que avistaram um animal 
fora do comum arrojado na praia”. Foi 
precisamente a situação ocorrida com o 
Tubarão-anão (Squaliolus laticaudus) 
agora oferecido, que vai enriquecer 
a colecção de espécimes exóticos 
guardados no Museu do Aquário, que 
aproveitou ainda para agradecer, de 
forma pública, ao Sr. Manuel Prates a 
sua generosa oferta, congratulando-se 
pela ligação especial que continua a 
manter com a população.

CL-Abril-2022



20 Abril 2022 O CORREIO DA LINHA 11

SIMAS celebraSIMAS celebra
Dia Mundial da ÁguaDia Mundial da Água

CCD realiza CCD realiza 
Semana da SaúdeSemana da Saúde

Sintra comemora DiaSintra comemora Dia
Mundial da ÁrvoreMundial da Árvore

A Câmara Municipal de Sintra assina-
lou o Dia Mundial da Árvore, com a 
plantação de cerca de 350 árvores, em 
vários locais do concelho.
A iniciativa que decorreu ao longo de 
todo o dia contou com a presença do 
presidente da autarquia de Sintra, Ba-
sílio Horta, que acompanhou as planta-
ções no Parque Urbano Casal da Barota 
na União de Freguesias de Queluz e 
Belas, no Parque Florestal da Piedade 
da Serra na União das Freguesias de 
Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e 
Montelavar e na Escola Professor Agos-
tinho da Silva na Freguesia de Casal de 
Cambra.
Basílio Horta sublinhou que “no sen-
tido de aumentar a qualidade de vida 
e o bem estar dos munícipes, a autar-
quia continua a apostar na criação de 
espaços verdes, seguros e acessíveis 
a todos” acrescentando ainda que “é 
importante sensibilizar a comunidade 
para a preservação do ambiente, refor-
çando o contributo que todos podem 
dar para um planeta mais sustentável.”
No Parque Urbano Casal da Barota, 

serão plantadas mais 125 árvores, nú-
mero significativo num local que re-
presenta uma vasta área habitacional. 
Estas árvores implicam não só um im-
portante complemento ao crescimento 
deste parque, mas também significam 
a introdução de benefícios ambientais 
sobretudo para quem usufrui deste es-
paço.
O Parque Florestal da Piedade da Serra 
possui uma área de 11,33 hecta-
res e tem sido alvo de ações de 
conservação da natureza e fo-
mento da biodiversidade, que 
muito transformaram o lugar, 
sendo cada vez mais procurado 
por visitantes para diversas ati-
vidades.
Com a participação dos alunos 
das escolas EB1/JI de Fitares e 
EB1/JI da Rinchoa, para além 
das plantações de árvores, pro-
cedeu-se à instalação de ninhos 
e bebedouros para a avifauna e 
ao lançamento de sementes de prado 
florido.
Na Escola Professor Agostinho da Sil-

va, em Casal de Cambra, para além 
da plantação de árvores, os alunos 
apresentaram pequenas iniciativas de 

música, poesia e teatro dedicadas à efe-
méride.
Estas plantações enquadram-se no 
Plano de Arborização 2022, que prevê 
a plantação de cerca de 1.200 espécies 
arbóreas no concelho. Com estas ações, 
pretende-se criar condições para que os 
munícipes tenham acesso a um maior 
contato com a natureza, o que implica 
múltiplos benefícios à saúde física e 
mental.
Ao assinalar do Dia da Árvore desta 
forma, a autarquia deu vida ao tema 
das árvores e do ambiente, envolvendo 
a comunidade nesta temática tão im-
portante.

Os SIMAS de Oeiras e Amadora cele-
braram o Dia Mundial da Água com 
um evento dedicado às famílias, no 
dia 26 de março, no Parque Urbano de 
Miraflores. 
Este evento, com entrada livre, tinha ao 
longo do parque várias atividades para 
as crianças, com ateliers de modelagem 
de balões, insufláveis, uma quinta pe-
dagógica, jogos didáticos em torno da 
Economia Circular e do uso racional 
da água e ainda animação, com o espe-
táculo da Fada Juju, e o espetáculo de 
Magia com a palhaça Mimi.
Para os SIMAS, neste momento em que 

Portugal enfrenta um cenário de seca 
em todo o país, torna-se ainda mais im-
portante promover iniciativas que sen-
sibilizem para o uso eficiente da água e 
para mudança de comportamentos no 
que se refere ao seu consumo.
O Dia Mundial da Água foi instituído 
pela ONU, em 1993, pretende promo-
ver a reflexão sobre os problemas que 
ameaçam este recurso essencial. Neste 
dia pretende-se também homenagear 
todos os que estão na linha da frente a 
assegurar os serviços públicos essen-
ciais de abastecimento de água e de tra-
tamento de águas residuais. 
No âmbito da transição climática e am-
biental, os SIMAS têm vindo, a trans-
formar a sua frota automóvel numa 
frota mais verde, tendo neste momento 
mais nove carros totalmente elétricos, 
a juntar à viatura mista elétrica já exis-
tente. Estas novas viaturas ligeiras de 
passageiros, têm a autonomia de, apro-
ximadamente, 350 quilómetros, com 
0% de emissões de gases poluentes e 
reduzem a poluição sonora.

O Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores da Câmara de Oeiras 
e dos SIMAS, (CCD), no âmbito das 
comemorações dos seus 60 anos, com-
pletados no dia 12 de dezembro de 
2021, mas que se assinalam ao longo de 
2022, realizou nos dias 4 a 10 de abril, a 
“Semana da Saúde e Bem-Estar”.
Segundo o presidente da Direção, 
António Moura, esta foi uma iniciativa 
inovadora do CCD, que foi realizada 
pela primeira vez, no âmbito do Dia 
Mundial da Saúde, tendo a intenção de 
tratar de temas da saúde que tivessem 
interesse para todos os sócios e para a 
comunidade em geral.
Realizaram-se ao longo da semana ses-
sões informativas e palestras, com te-
mas como Saúde Mental Infantil, “como 
prevenir e tratar doenças crónicas sem 
uso de medicamentos, um tema relacio-
nada com a boa alimentação”, ou sobre 
“Inteligência Emocional”, também se 
realizaram aulas práticas, ginástica e 

rastreios como à glicémia, colesterol e 
visuais.   
No que se refere à participação das pes-
soas, rondaram a centena, em algumas 
sessões, o que António Moura conside-
ra bom, tendo em conta que esta foi a 
primeira edição.



20 Abril 2022O CORREIO DA LINHA 12

Oeiras recebe Feira do Fumeiro de VinhaisOeiras recebe Feira do Fumeiro de Vinhais
A Feira Gastronómica e Mostra de 
Artesanato, do concelho de Vinhais, 
voltou ao Mercado Municipal de 
Oeiras, depois da interrupção devido à 
pandemia, nos dias 18 a 20 de março.
Organizada pela Casa do Concelho de 
Vinhais, com o apoio das câmaras mu-
nicipais de Oeiras e de Vinhais, esta 
Feira é uma mostra de produtos tra-
dicionais, com venda de fumeiro, pão, 
folar e pastelaria, mel, artesanato, ani-
mação com Caretos e Gaiteiros, restau-
ração com pratos típicos e tasquinha da 
Casa Vinhais.
A vereadora da Câmara de Oeiras, 
Suzana Duarte, responsável por esta 
área, sobre a organização deste even-
to, depois de dois anos de interregno, 

disse que ele foi organizado em tempo 
recorde, já que as restrições da pande-
mia só surgiram há pouco mais de um 
mês. A realização da feira é justifica por 
ser conhecida e apreciada pelo público, 
que logo que a Feira foi aberta os visi-
tantes comecaram a fazer compras. 
Destacou como novidades desta edi-
ção, a colocação de seis bancas fora 
do Mercado Municipal, no Largo 5 de 
Outubro, e a realização de duas arrua-
das com caretos e gaiteiros, uma na vila 
de Oeiras e outra em Algés, junto ao 
Palácio Anjos. 
O presidente da Casa do Concelho 
de Vinhais, Rui Gonçalves, sobre este 
evento salientou o facto de já ter 22 
edições, o que considera uma marca 

histórica, na mostra do 
produto de “excelência” 
do Concelho de Vinhais. 
Referiu que a Câmara 
de Oeiras tem recebido 
com agrado este certame 
que permite promover 
os produtos e trazer esta 
oportunidade a Oeiras, 
constituindo também, 
esta edição, o reavivar da 
esperança no futuro.
No que respeita à adesão 
dos feirantes foi a que era 
habitual no passado, em-
bora alguns não tivessem 
vindo, ainda devido à pandemia. 
“O Correio da Linha”, conversou com 
alguns feirantes, como Gorge Diegues, 
ligado ao fumeiro, para quem esta Feira 
apareceu depois de uma verdadeira 
“travessia no deserto”, em que foi pre-
ciso muito esforço para não despedir 
empregados e manter os animais, sen-
do por isso esta Feira um renascer da 

esperança num melhor futuro.
Artur Pereira, produtor de mel, pela 
primeira vez a participar nesta feira, 
veio mostrar o seu produto, que consi-
dera muito apreciado, dizendo mesmo 
que, quem o prova não quer outro mel, 
o que justifica com a região de Vinhais, 
onde estão as suas colmeias, um micro-
clima com uma floração muito carate-

rística.
Tozé Val, com uma banca em 
que as máscaras expostas não 
passam despercebidas, sobre 
a realização desta Feira, disse 
que vale a pena, esta deslo-
cação de Vinhais, que foi a 
primeira que fez depois da 
pandemia, que mais não seja 
pela amizade que já têm pela 
população de Oeiras e pelos 
vinhaenses que aqui vivem. 
Participa nesta feira há já 20 
anos e espera que a partir de 
agora tudo regresse ao nor-
mal.

CL-Abril-2022
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COMEMORATIVO 
DO 25 DE ABRIL

25 ABRIL. 16h00

ORQUESTRA MUNICIPAL DE SINTRA
D. FERNANDO II

CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL

ENTRADA LIVRE
MEDIANTE RESERVA 

RICARDO PARREIRA, GUITARRA PORTUGUESA
CESÁRIO COSTA, DIREÇÃO MUSICAL 

MÚSICA
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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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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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Oeiras recebe Gala do DesportoOeiras recebe Gala do DesportoOeiras agraciou 219 atletas, oriundos 
de 21 clubes, com prémios de “Mérito 
Desportivo”, pelos seus resultados des-
portivos, mas também os treinadores 
e dirigentes, que se destacaram pelo 
trabalho em prol do desporto, na Gala 
do Desporto de Oeiras 2022, realizada 
no dia 6 de abril, no Lagoas Park Hotel, 
em Oeiras, com apresentação de Jorge 
Gabriel. 
Dos prémios atribuídos destacamos o 
prémio de “Excelência Desportiva”, 
atribuído a Daniela Sardinha, da 
Associação Desportiva de Oeiras 
e a Euclides Gomes Vaz, do Clube 
Recreativo Leões de Porto Salvo.
O prémio “Prestígio Associativo”, 
a Joaquim Venâncio, da União 
Desportiva e Recreativa de Algés.
O prémio “Carreira Desportiva” atri-
buído a Jaime Pereira, do Centro 
de Educação Física e Desportos de 
Combate.
O vice-presidente da Câmara de 
Oeiras, Francisco Gonçalves, em repre-
sentação do presidente da Câmara, no 
uso da palavra, começou por agradecer 
o esforço que tem sido feito por atle-
tas, treinadores, dirigentes e técnicos, 
de toda a comunidade desportiva de 
Oeiras, e salientou a presença na Gala 
de José Manuel Constantino, presiden-
te do Comité Olímpico Português, di-
zendo que todas as homenagens que o 
Município lhe possa fazer, são poucas, 
para agradecer o que a ele deu ao con-
celho.
“O desporto é uma escola de virtudes”, 
e se esta frase só por si já diz muito 
do que o despor-
to significa, referiu 
Francisco Gonçalves, 
ele é uma escola de 
virtudes porque for-
ma caráteres, ensina 
aos praticantes o que 
é a capacidade de 
trabalho, de resistên-
cia, de resiliência, de 
dedicação, e os atle-
tas sabem bem o que 
significaram os anos 

de dedicação à causa desportiva, dando 
por isso os parabéns a todos os atletas. 
Para os técnicos dirigiu também algu-
mas palavras, por considerar que nun-
ca são demais os elogios para os bons 
professores e técnicos, porque, disse, 
“são eles que nos mudam a vida”, e 
agradeceu o seu trabalho. 
Também os dirigentes dos clubes ti-
veram a atenção, do vice-presidente, 
porque não havendo em Oeiras aque-
les grande clubes, como os do Futebol, 
Oeiras tem muitos clubes que se des-
tacam noutras modalidades e com um 
trabalho “extraordinário” no campo na 
formação dos jovens, e o trabalho que 
estes dirigentes fazem, “muitas vezes 
de forma generosa”, mereceu também 
o seu agradecimento.
Tem sido uma 
preocupação do 
Município fo-
mentar a prática 
desportiva, ten-
do em conta que 
isso é condição 
para uma vida 
saudável, social-
mente ativa, e 
para cimentar a 
nossa sociedade 
com pessoas que 
sabem respeitar 
os outros, acres-

centando, Francisco Gonçalves, que o 
desporto é um veículo de construção de 
paz, que tanto precisamos atualmente. 
Esta Gala contou, para além da entre-
ga dos prémios, com o espetáculo do 
malabarista Dmitry Alexandrov, com 
a atuação de Sónia Soprano e Fábio 
Beja e a exibição dos atletas do Club de 
Kung Fu Hong Long, de que fez parte a 
Dança do Leão, uma dança tradicional 
chinesa. 
Além dos premiados, estiveram pre-
sentes vereadores da Câmara de 
Oeiras, o presidente da Confederação 
do Desporto de Portugal, presidentes 
de juntas de freguesias e uniões de fre-
guesias. A Gala terminou com um jan-
tar volante.
Oeiras tem cerca de 80 coletividades 

desportivas, com a prática de 60 moda-
lidades, que envolvem semanalmente 
cerca de 20 mil praticantes de todas as 
idades, 1.500 dirigentes e técnicos. 

Texto:Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Nova Morada continuaNova Morada continua
num caminho prósperonum caminho próspero

A Cooperativa de Habitação Nova 
Morada, sedeada em Paço de Arcos, no 
Concelho de Oeiras, fundada a 15 de 
Outubro de 1976, tem como objetivos, 
através da cooperação entre os seus 
membros, proporcionar habitação, fo-
mentar a cultura, o desporto e a solida-
riedade social.
Tendo iniciado a sua atividade com 130 
cooperadores, é referência do início do 
seu trabalho, a construção no Alto do 
Mocho, em Paço de Arcos, de 431 fogos 
de diversas tipologias, tendo os primei-
ros 102 fogos sido disponibilizados aos 
cooperadores em 1986. Criaram tam-
bém a sede social, com café, restaurante 
e salão polivalente, campos de ténis, 
um polidesportivo e um parque infan-
til.
Através de uma conversa com o pre-
sidente da Direção da Nova Morada, 
Paulo Jorge Madureira Ceia, o “Correio 
da Linha” quis saber a situação atual 
e a forma como está a recuperar a sua 
atividade depois do período difícil que 
se viveu com a pandemia, segundo o 
presidente da Direção, a cooperativa 
sofreu muito com a pandemia, as ati-
vidade de grupo deixaram de ser pos-
síveis, e por exemplo, foram suspensas 
as danças de salão, durante um ano e 
recomeçaram de uma foram reduzida 
em setembro do 2021. As atividades 
com crianças encerraram por comple-
to, com a necessidade de reformular o 
quadro de pessoal que estava ligado a 
essa atividade, o Teatro teve a ativida-
de suspensa, o desporto como o Ténis e 
o Futsal também foram interrompidos 
e até as receitas da Cooperativa tiveram 
um grande corte, pelo que foi necessá-
rio reduzir os custos.
Neste momento estão a reabrir todas 
as atividades com alguma redução dos 
números, porque as pessoas, parece, 
ainda não adquiriram a confiança sufi-
ciente para voltarem ao convívio.
O teatro, que teve muitos êxitos ao lon-
go dos anos, continua o seu trabalho 
e conta apresentar no 25 de abril uma 
peça que era para ser levada à cena an-
tes da pandemia. 
Ao longo da sua atividade, o grupo de 
teatro teve mais de 50 peças encena-
das, como, “Noiva no Dafundo”, de 
Almeida Garrett, “A Vizinha do Lado”, 
de André Brun, ou “Climax”, de Nuno 
Loureiro, levados à cena em 43 espetá-
culos, distribuídos por 15 palcos, em 
diversos pontos do país.
No Futsal já tiveram vários escalões, 
quando não havia a obrigatoriedade 
de ser praticado em pavilhões cobertos, 
com a necessidade de ter que alugar re-
cintos para a sua prática, tiveram que 
reduzir os escalões ficando apenas com 
uma equipa feminina e uma masculi-
na de seniores, acabando por ficar só a 
masculina devido ao covid19.
Têm karaté com vários es-
calões, o Ténis de que é res-
ponsável André Ferreira, 
que explora os campos de 
ténis, é uma modalidade 
que tem tido bons resulta-
dos ao longo dos anos.
O problema do polides-
portivo, continua, há mui-
tos anos, à espera de uma 
solução para poder funcio-
nar, por necessitar de ser 
um recinto coberto. Não 
tendo a cooperativa capa-
cidade para financiar a to-

talidade dessa obra, recorreu ao apoio 
da Câmara de Oeiras. Já com o projeto 
aprovado desde 2021, estão em nego-
ciações com a Câmara para o avanço 
desta obra.
No que se refere à sua atividade rela-
tivamente à habitação, têm um terreno 
a norte de Porto Salvo, onde projetam 
construir 9 moradias, mas esperam a 
abertura de acessos que permitam fa-
zer as infraestruturas, apontando para 
que, em 2024, possam iniciar a constru-
ção das moradias, que poderão gerar 
verbas para po-
derem avançar 
para outros pro-
gramas de habi-
tação.
No campo social 
têm perspetivas 
de colaboração 
com a rede esco-
lar no apoio ao 
estudo, já tiveram 
apoio no campo 
da distribuição 
de alimentos com 
a colaboração do Banco Alimentar, 
apoio que passou a ser feito em espaços 
da União de Freguesias de Oeiras Paço 
de Arcos e Caxias, que, Paulo Ceia, con-
sidera ser uma forma mais adequada de 
resolver o problema de quem precisa 
de ajuda. Com a situação de guerra na 
Ucrânia a cooperativa tem vindo a an-
gariar os bens que são mais necessários, 
e a entrega-los à Autarquia, que os tem 
enviado em contentores para os países 
que estão a receber os refugiados.
O restaurante, que funciona na sede, 
está a ser explorado por Eduardo 
Lopes, desde 2009, que Paulo Ceia con-
sidera estar a fazer um “excelente” tra-
balho, tendo uns preços “simpáticos”, a 
que não será alheio o facto de ser muito 
procurado. Este restaurante está encer-
rado ao domingo.
A Nova Morada está disposta a colabo-
rar com o projeto de apadrinhamento 
de famílias de refugiados que cheguem 
ao nosso País, o que significa dar ajuda 
a essa família em tudo o que é preciso 
fazer para ultrapassar os processos bu-
rocráticos necessários a sua legalização. 
É portando vontade de a Nova Morada 
continuar a desenvolver estes pilares 
da sua atividade o Social, o Cultural e 
o Desportivo, já que tendo o estatuto de 
Utilidade Pública deve manter e refor-
çar esta áreas, sempre no sentido de ir 
ao encontro das necessidade da comu-
nidade.
Paulo Ceia está à frente da Direção da 
cooperativa desde 2020, tem um man-
dato de 4 anos, já trabalha na coopera-
tiva desde 1988, tendo entrado para a 
Direção em 2009, e recorda que na crise 
que se iniciou nesses anos, muitas coo-
perativas sofreram imenso, e os “maus 

negócios e deficiências de gestão fica-
ram a nu nessa altura”, a Nova Morada 
passou por dificuldades mas conseguiu 
sobreviver e estava a fazer crescer as 
suas atividades quando a pandemia al-
terou tudo.
Considera que a Nova Morada tem con-
dições para continuar o seu caminho, já 
teve períodos de muita folga em termos 
financeiros e também dificuldades, mas 
neste momento se for bem gerida pode 

continuar a exercer a sua atividade por 
muitos anos, não tem muito dinheiro 
mas não deve nada a ninguém.
Referiu ainda que estão a ver a possibi-
lidade de criar uma fundação, que teria 
a vantagem de segurar todo o valioso 
património da Nova Morada, evitando 
que isso possa ser destruído.

Texto:Alexandre Gonçalves
Fotos: Cooperativa e P.R.






