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OPINIÃO
Canábis é uma nova opção para o tratamento da dor crónica

*Médico

Dr Raul Pereira*

A dor crónica e o seu tratamento 
com terapêutica à base da planta de 
canábis são assuntos que têm estado 
na ordem do dia e que têm merecido 
atenção por parte da população em 
geral, mas sobretudo pelos profis-
sionais de saúde. 
Em Portugal, a dor crónica afeta 1 
em cada 3 portugueses adultos, ten-
do um impacto muito significativo, 
tanto na qualidade de vida, como 
no absentismo laboral, com conse-
quências muito marcadas para a 
sociedade. 
Classicamente, a dor crónica dura 
pelo menos três meses, mesmo que 
não seja diária. Este tipo de dor tem 
de ser tratado com fármacos mais 
robustos e com métodos diferentes 
dos que são utilizados para a dor 
aguda. Trata-se de uma abordagem, 
normalmente, multifatorial, que 
passa não só pela medicação, mas 
também por fisioterapia, por reabi-
litação, por correção postural, entre 
outros.
As terapêuticas clássicas nem sem-
pre são eficazes para darem um alí-
vio significativo, uma vez que mui-
tos doentes continuam com dor, por 
vezes, incapacitante e com grande 
limitação a nível do seu bem-estar.
É nestes casos que se coloca 
a questão das novas classes 

terapêuticas que têm vindo a surgir, 
sendo os canabinoides uma das mais 
importantes. Em Portugal, neste 
momento, há uma substância à base 
da planta de canábis, aprovada para 
a dor crónica, assim como para outras 
indicações. É uma terapêutica muito 
interessante, pelo facto de ser diferente 
de todas as outras. 
Apesar de nova em Portugal, esta classe 
terapêutica já tem muitos anos em ou-
tros países, tendo os seus profissionais 
de saúde bastante experiência no que 
respeita à sua prescrição. Também, os 
estudos indicam que há lugar para esta 
classe terapêutica no caso das pessoas 
com dor crónica, que não respondem 
às terapêuticas clássicas. Ou seja, os 
canabinoides vêm oferecer uma nova 
esperança às pessoas com dor crónica, 
que não têm tido os resultados deseja-
dos com os tratamentos convencionais. 
Os canabinoides têm um mecanismo de 
ação totalmente diferente, com indica-
ções muito especificas. Naturalmente, 
não devem ser utilizados em todas as 
pessoas com dor, mas têm um lugar 
especial e importante para os doentes 
com dor refratária. 
Vejo com bons olhos o facto de termos 
à disposição mais uma classe terapêu-
tica, que nos permite alargar o leque 
de opções terapêuticas para os nossos 
doentes. 

Muitos foram os medos que, inicial-
mente, se colocaram no que respeita 
à prescrição de produtos de canábis 
medicinal para tratamento da dor. 
Contudo, é de salientar que o fármaco 
aprovado pelo Infarmed, de prescrição 
médica, é seguro. Contudo, a utilização 
destes fármacos exige uma monitori-
zação apertada, que só pode ser feita 
através de acompanhamento médico, 
minimizando assim possíveis efeitos 
secundários. Também é de salientar, 
relativamente ao tópico da dependên-
cia, que parece ser muito improvável, 
embora não possa ser completamente 
descartada. 
No entanto, alerto para o perigo das 
substâncias não reguladas, compradas 
por exemplo online, em que não há 
como garantir nem a qualidade, nem a 
segurança, nem a eficácia do produto. 
Neste momento, em Portugal, todos 
os médicos podem prescrever canabi-
noides para a dor crónica. No entanto, 
tendo em conta a particularidade do 
seu tratamento, o doente deverá ser 
sempre acompanhado pelo seu médico 
de família, ou pelo especialista em dor 
pelo qual está a ser seguido. 
Deixo aqui um alerta importante: se 
sente uma dor que não passa por al-
gum tempo - sobretudo durante três 
meses ou mais -, que está a tornar-se 
persistente e, muitas vezes, até, mais 

intensa, deve procurar o seu médi-
co de família.   Provavelmente, es-
taremos perante uma dor crónica 
que tem de ser avaliada. Poderá ser 
necessário tratar com outro tipo de 
fármacos e de estratégias. 
Esteja atento e procure o seu médico 
de família. 

Cascais tem um novo MuseuCascais tem um novo Museu
A vila de Cascais passou a contar com 
um novo equipamento cultural. Trata-
se do Museu da Misericórdia, instalado 
ao lado da Igreja da Misericórdia, que 
também foi alvo de grandes obras de 
requalificação. O novo espaço museo-
lógico, que expõe ao público inúmeras 
e importantes peças que recordam os 
quase 500 anos de História comum da 
instituição e do concelho cascalense, foi 
inaugurado no passado dia 10 de Abril.
Os visitantes do Museu vão poder 
apreciar inúmeras pinturas realizadas 
ao longo de quatro séculos e objec-
tos de culto com grande simbolismo 
histórico, muitos deles utilizados em 
procissões, que atestam a riqueza da 
colecção e ilustram a ligação privile-
giada entre a Arte e a Religião ao longo 
dos séculos, uma relação que no caso 
da Miserircórdia de Cascais remonta a 
1551, ano em que a instituição foi fun-
dada.
Como realça a Câmara Municipal de 
Cascais (CMC) na sua página na inter-
net, “a história de Cascais funde-se com 
a própria história da Misercórdia no 
concelho, ou não fosse esta uma das as-
sociações mais antigas do Município”, 
sendo que o espaço museológico inau-
gurado “apresenta 500 anos de parte da 
história do concelho”, que pode agora 
ser conhecida e revisitada pelos casca-
lenses e não só.
Instituída a 11 de Junho de 1551, a 
Santa Casa da Misericórdia de Cascais 
foi elevada e ordenada com licença do 
rei D. João III (1502-1557). A instituição 
tem como base a prática das catorze 
obras de misericórdia do catecismo da 
Igreja Católica, tendo-se transforma-

do rapidamente numa instituição de 
referência no concelho, com uma vas-
ta obra dedicada à solidariedade para 
com os mais desfavorecidos.

“MOMENTO DE GRANDE ALEGRIA”

“Aquilo que era um pequeno privilégio 
para muito poucos, porque acompa-
nhávamos aquilo que estava a ser aqui 
realizado, ficou aberto a todos. É um 
momento de grande alegria nós termos 
esta perspectiva de recuperarmos não 
só mais um património, mas, acima de 
tudo, de respeitarmos aquilo que é o 
nosso passado, e de com isso termos a 
força para no presente podermos pro-
jectar Cascais também para o futuro”, 
referiu o Presidente da CMC, Carlos 
Carreiras.
O autarca recordou que “tem sido mui-
to o investimento feito a nível da recu-
peração do Património”, realçando as 
muitas iniciativas realizadas. “Isso faz 
parte da salvaguarda da nossa identi-
dade, daquilo que justifica sermos o 
que somos e que explica porque é que 
o somos. Isso projecta-nos também 
para as próximas gerações”, assina-
lou, recordando que a Santa Casa da 
Misericórdia é a instituição mais anti-
ga de Cascais, “um parceiro de todas 
as horas” que “esteve sempre presente 
para a população”.
“É um dia muito especial. Uma coisa 
velha, uma coisa abandonada, que esta-
va decadente, e de repente toda a gente 
chega aqui e gosta. A igreja tornou-se 
um monumento. Ter tido esta oportu-
nidade é uma coisa fantástica. Isto é 
mais uma prova que é possível quan-

do nós queremos fazer acontecer, neste 
caso com a ajuda da Câmara, caso con-
trário era impossível. Mas a verdade é 
que foi possível e está feito, está bonito 
e é para a comunidade vir aqui e gos-
tar de estar”, comentou a Provedora da 
Santa Casa da Misericórdia de Cascais, 
Isabel Miguens Bouças 

ESPÓLIO INCLUI 
VÁRIOS TESOUROS

Localizado bem no centro histórico de 
Cascais, no Largo da Misericórdia, o 
novo museu apresenta um importante 
espólio histórico-religioso a ter em con-
ta, produzido entre o final do século 
XVI e o século XIX, que inclui vários 
tesouros, entre os quais se destacam 
imagens de Nossa Senhora e de outros 
santos, diversos crucifixos, alguns de 
produção indo-portuguesa dos sécu-
los XVII e XVIII, custódias e cálices em 
prata dourada, entre muitas outras pe-
ças distribuídas por várias salas.

Fazem parte dos espaços abertos ao pú-
blico: uma Antecâmara com a apresen-
tação do museu (Rumo aos 500 Anos de 
História); a antiga sacristia da Igreja; a 
Sala dos Tesouros; a Sala dos Quadros, 
onde estão representados quatro sécu-
los de Pintura; a Sala dos Têxteis, que 
guarda paramentos, utensílios e alfaias 
litúrgicas, e um pátio ocupado com 
as Obras Corporais e Espirituais da 
Misericórdia. O Museu dispõe ainda de 
loja e cafetaria. Por sua vez, na Igreja 
destacam-se um coro alto, o baptistério, 
a torre sineira e um miradouro.
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Tratolixo inauguraTratolixo inaugura
estação de tratamentoestação de tratamento

Amadora tem Amadora tem 
OP temáticoOP temático

No âmbito do profundo processo de 
remodelação de que o Aquário Vasco 
da Gama (AVG) – propriedade da 
Marinha Portuguesa - tem sido alvo, 
surge agora uma plataforma digital 
denominada “Tesouros do Rei”. Este 
novo espaço museológico dedicado ao 
Rei D. Carlos I, considerado o pai da 
oceanografia em Portugal, resulta de 
uma parceria com a BP Portugal. Os 
seus objetivos passam por incentivar 
o conhecimento do mar e promover o 
acesso digital a registos de elevado va-
lor histórico e científico. A plataforma 
consiste numa mesa digital interativa 
de 75 polegadas, em alta-definição (4K) 
na qual os visitantes poderão observar 
centenas de exemplares animais, reco-
lhidos nas 12 expedições oceanográfi-
cas que o Rei D. Carlos realizou entre 
1896 e 1907, apresentados numa galeria 
fotográfica 360º. 
O novo espaço conta também com 
uma biblioteca online na qual podem 
ser consultados inúmeros documen-
tos históricos, nomeadamente livros 
publicados pelo 
próprio rei, diá-
rios de bordo 
dos Iates Amélia, 
cartas que rece-
beu do Príncipe 
Alberto do 
Mónaco, manus-
critos e fotografias 
das Campanhas 
Oceanográficas, 
entre outros docu-
mentos.
Na apresentação 

desta plataforma estiveram 
presentes, entre outros, o 
Almirante Gouveia e Melo, 
Chefe do Estado-Maior da 
Armada e Sílvia Barata, 
presidente do Conselho 
de Administração da BP 
Portugal. “A marinha tem três 
vetores essenciais: o militar, a 
componente de segurança e 
a cultura, que são essenciais 
para este das Forças Armadas. 
Neste sentido, somos uma 
Marinha holística que concilia a acade-
mia e as empresas, sendo este projeto 
“Tesouros do Rei” um bom exemplo 
dessas parcerias”, referiu o Almirante. 
Por sua vez, Sílvia Barata destacou a 
importância da promoção da educação 
no âmbito da estratégia de cidadania 
empresarial da BP. “Acreditamos que 
só através da partilha de conhecimen-
tos é possível que a sociedade evolua. 
É desta forma que procuramos dar o 
nosso contributo junto das comunida-
des que nos são próximas e, por isso, 

juntamo-nos a este projeto que consi-
deramos ser de um valor inestimável 
e que, seguramente, ajuda a preservar 
um património único”, declara.
A criação desta plataforma, implicou a 
digitalização de grande parte do acervo 
histórico e científico do Rei D. Carlos I - 
tendo sido incluídas neste projeto 7200 
fotografias 360º e 2000 digitalizações 
- que está à guarda do Aquário Vasco 
da Gama e estará disponível não só aos 
visitantes do Aquário, mas também on-
line.
Com 123 anos de existência, o AVG  é 
um dos aquários-museus mais antigos 
do mundo. Ao longo dos últimos me-
ses foi alvo de várias intervenções num 
processo de mudança de paradigma na 
sua forma de comunicar com o público, 
apostando essencialmente numa tran-
sição para o digital. Com efeito, man-
tendo os espaços mais emblemáticos, o 
Aquário aposta agora nas tecnologias 
interativas para transmitir às crianças 
– e não só – um olhar sobre o futuro: 
proteger o mar é preservar a biodiver-
sidade marinha. 

Pela primeira vez, a Câmara municipal 
da Amadora (CMA) decidiu conferir 
ao seu projeto Orçamento Participativo 
(OP) um cariz temático. Assim, o OP 
2023 incide sobre questões ambientais. 
Os cidadãos foram convidados a apre-
sentar propostas que se enquadrassem 
nas seguintes áreas: energia renovável; 
mobilidade sustentável; limpeza ur-
bana mais inteligente e sustentável e 
valorização da biodiversidade e ecos-
sistema. Das várias sugestões apresen-
tadas pelo munícipes, foram escolhidas 
três, que se encontram em votação até 
31 de maio. A saber: “A Requalificação 
e Manutenção do Espaço Público”, “A 
Remoção de Graffitis e Renovação de 
Sinalizações em Passadeiras e Estacio-
namentos” e “Agrofloresta de Alfra-
gide”. Cada cidadão maior de 18 anos 
pode votar em duas propostas distin-
tas, utilizando dois métodos: a página 
da internet do OP 2023 ou através do 
envio de uma mensagem gratuita para 
o n.º4343. A escolha do Ambiente como 
o primeiro OP temático vem reforçar a 
importância que a CMA dá à questão 
ambiental, trazendo para a esfera do 
OP a preocupação com o clima e os 
impactos das alterações climáticas e 
estimular os cidadãos a pensarem este 
problema global e apresentarem as 
suas ideias para que a Amadora con-
tinue o seu caminho em prol de uma 
cidade ambientalmente sustentável. 
As propostas vencedoras integrarão as 
Grandes Opções do Plano 2023 / Anos 
Seguintes, estando a sua execução pre-
vista para os anos de 2023 e 2024.

No dia 4 de maio, a TRATOLIXO, 
empresa intermunicipal certificada 
para o tratamento de resíduos ur-
banos, inaugurou uma nova unida-
de no Ecoparque de Trajouce, em 
Cascais, representando um inves-
timento de 5,2 milhões de euros. 
Este espaço permitirá à empresa 
reforçar a sua capacidade anual 
de tratamento de resíduos verdes 
e produzir composto orgânico de 
elevada qualidade.
Esta unidade foi contruída através 
da requalificação dos antigos parques 
de compostagem da Central Industrial 
de Tratamento de Resíduos Urbanos 
de Trajouce. Assente nos princípios 
da economia circular, a requalificação, 
para além dos benefícios económicos 
evidentes comparativamente à cons-
trução de um novo edifício, traz claros 
benefícios ambientais, pelo menor uso 
de recursos naturais de uma requalifi-
cação, face à demolição e construção de 
um novo edifício.
No âmbito desta requalificação hou-
ve também uma preocupação no que 
concerne à sustentabilidade e à efi-
ciência energética da instalação e à 
racionalização do consumo de água. 
Considerando que o processo conso-
me energia, foi instalada uma unidade 
de autoconsumo, baseada em painéis 
solares fotovoltaicos e, uma vez que 
este processo de tratamento requer um 
quantitativo substancial de água para 
manutenção do teor ideal de humidade 
para o processo de compostagem, ir-se-
-ão recuperar as águas pluviais para a 

rega das pilhas de composto.
O Presidente do Conselho de 
Administração da TRATOLIXO, João 
Pereira Teixeira, afirma que esta é uma 
forma de dar continuidade “à missão 
de assegurar o tratamento e a valoriza-
ção de resíduos, tendo sempre em con-
sideração os princípios da sustentabili-
dade, através da utilização das técnicas 
mais avançadas, seguras e ambiental-
mente adequadas”.

'Tesouros do Rei' no Aquário'Tesouros do Rei' no Aquário
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Sintra assinala Sintra assinala 
Dia Internacional do BombeiroDia Internacional do Bombeiro
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Município de Oeiras
Câmara Municipal

Consulta pública referente a Pedido de alteração a Alvará de Loteamento
AVISO

ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito; Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras. FAZ PÚBLICO que, nos termos do nº. 2 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto - Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro conjugado 
com o art.º 112.º do Código do Procedimento Administrativo e n.º 2 do art.º 119.º do Regulamento 
de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas do Município de Oeiras, se encontrará a 
decorrer a partir do dia 17 de maio de 2022 e pelo prazo de 15 dias, a consulta pública referente 
ao Pedido de alteração ao Alvará de Loteamento 8/2003, Pº. 511/2002, requerido por OCM – ECP 
XXIV, UNIPESSOAL, Ld.ª e outro, referente aos lotes 1 e 16, sito no Casal das Romeiras em 
Miraflores, da União das Freguesia de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo.
A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou sugestões por parte do público 
em geral, poderá naquele prazo ser efetivada, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no período 
compreendido entre as 9:00 - 16:00 horas, na Unidade de Atendimento e Apoio Administrativo, 
localizada no Edifício dos Paços do Concelho em Oeiras, ou remetida por correio, dirigido 
ao Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e ainda através de correio eletrónico para 
esclarecimentos.urbanismo@oeiras.pt .

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.

Paços do Concelho, 11 de maio de 2022   

O Presidente da Câmara
Isaltino Morais

Sintra assinalou o Dia Internacional 
do Bombeiro, no dia 4 de maio, com a 
entrega de Medalha de Mérito de Pro-
teção e Socorro à Escola Nacional de 
Bombeiros, sediada em Sintra, que co-
memora o seu 27.º aniversário.
A cerimónia contou com a presença do 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, do ministro da 
Administração Interna, José Luís Car-
neiro, da secretária de Estado da Pro-
teção Civil, Patrícia Gaspar e do presi-
dente da Direção da Escola Nacional de 
Bombeiros, Vitor Reis.
Basílio Horta recordou as prioridades 
da autarquia pautadas pela “proteção 
e segurança dos nossos munícipes, de 
forma a garantir o exercício dos seus di-
reitos pessoais”. “A segurança divide-
-se em dois aspetos essenciais, na pre-
venção e na capacidade de intervir em 
caso de acidente. E é aqui que a Escola 
de Bombeiros tem o papel determinan-
te de criar formadores e formar bom-

beiros. O seu trabalho garante a capaci-
dade de intervir e de dar segurança aos 
homens e mulheres que muitas vezes se 
sacrificam em prol de todos nós”.
A Medalha de Mérito de Proteção e So-
corro, no grau ouro entregue à Escola 
Nacional de Bombeiros pelo Ministério 
da Administração Interna deve-se ao 
seu contributo fundamental em prol 
da formação dos bombeiros e de outros 
agentes de proteção civil, concretizan-
do diariamente uma parceria entre o 
Estado e a sociedade civil.
A Escola Nacional de Bombeiros é a 
autoridade pedagógica na formação 
técnica dos bombeiros portugueses e 
de outros agentes de proteção civil. 
Sediada em Sintra, possui ainda dois 
centros de formação na Lousã e em São 
João da Madeira, com uma vasta ofer-
ta formativa composta por conteúdos 
programáticos e duração que poderem 
ser adaptados em função das necessi-
dades dos destinatários.
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Oeiras Fórum 
Rua Dr. José da Cunha, nº33B 2780-187 Oeiras Tel.:214 415 916

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

Oeiras Vila 
Rua João Teixeira Simões nº3

2780-254 Oeiras Tel.:214 425 100

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

www.ofetal.pt

Alunas da EDAMAlunas da EDAM
participam em concursoparticipam em concurso

A EDAM – Escola de Dança Ana 
Mangericão, um conhecido estabele-
cimento de ensino particular inserido 
na Rede Escolar de Lisboa e Vale do 
Tejo desde 1986, instalado na freguesia 
de São Domingos de Rana (Cascais), 
qualificou-se para a Final Mundial do 
concurso internacional Dance World 
Cup 2022, que vai decorrer, entre 24 
de Junho e 2 de Julho, no Auditório 
Kursaal, na cidade espanhola de San 
Sebastian.
Este popular e reconhecido concurso 
internacional de Dança regista a parti-
cipação de mais de 120 mil crianças e 
jovens oriundos de todo o Mundo, com 
idades compreendidas entre os 4 e os 
25 anos. A competição é organizada em 
duas fases: a Fase de Qualificação, rea-
lizada no país de origem dos candida-
tos, e a Fase Final Mundial, disputada, 
anualmente, em diferentes locais.
Os jovens candidatos que partici-
pam na Dance World Cup, com altos 
graus de exigência, são avaliados por 
um júri de renome internacional em 
nove categorias distintas: Clássico, 
Moderno, Contemporâneo, Lírico, Jazz, 
Sapateado, Canção e Dança, Street/
Hip Hop e Nacional. A fase de quali-
ficação nacional, disputada entre 8 e 12 
de Abril, decorreu na Exponor (Porto) e 
a EDAM conquistou seis prémios.

COREOGRAFIAS VENCEDORAS

Na categoria de Dança Clássica, escalão 
Children, a coreografia ‘Minuetto’ asse-
gurou o primeiro lugar e a conquista da 
respectiva medalha de ouro, enquanto 
a coreografia ‘Serenamente’ ficou na 
segunda posição, correspondente à me-
dalha de prata. Ambas as coreografias 
foram interpretadas por alunos do 2.º e 
3.º anos do Ensino Artístico 
Especializado, com base 
em coreografias assinadas 
pela Professora Susana 
Rodrigues.
Ainda na categoria de 
Dança Clássica, mas no es-
tilo neoclássico, a EDAM 
conseguiu a medalha de 
bronze para o terceiro lu-
gar, com a apresentação 
da coreografia ‘Requiem’, 
da autoria da professora 
Maria João Filipe. Na ca-
tegoria de Dança Jazz, a 
coreografia ‘Stravaganza’, 
criada pela mesma profes-

sora e interpretada por alunos do 2.º 
ano da EDAM, ficou também no tercei-
ro lugar, assegurando mais uma meda-
lha de bronze.
Na categoria de Lírico, escalão 
Children, a coreografia ‘O Tempo...’ 
conquistou mais uma medalha de prata 
referente à segunda posição. Também 
a coreografia ‘Prece’, no escalão Júnior, 
obteve um segundo lugar e nova meda-
lha de prata. As coreografias a concurso 
na categoria de Lírico foram criadas pe-
las professoras Patrícia Cayatte e Inês 
Afflalo e interpretadas por alunas do 3.º 
ano do Ensino Artístico Especializado.
No total, participaram três dezenas de 
alunos da EDAM na fase de qualifica-
ção nacional da Dance World Cup 2022, 
provenientes das turmas do 2.º e 3.º 
anos do Ensino Artístico Especializado 
e do Projeto Companhia de Dança 
Jovem. A EDAM é um estabelecimento 
de ensino particular, de natureza pri-
vada e de fins culturais, fundado pela 
Professora Ana Mangericão no ano lec-
tivo de 1977/78.
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Tem 101 anos e moraTem 101 anos e mora
no Bairro do Chinelono Bairro do Chinelo
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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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Não há dia em que Alberto Carvalho 
Antas, de 101 anos, não passeie pe-
las ruas de Queluz entre o Bairro do 
Chinelo - onde vive - e o Parque Urbano 
Felício Loureiro. Com a bengala numa 
mão e a canadiana noutra, aqui e ali vai 
encontrando gente com quem conversa 
para se manter ocupado. Gosta de acor-
dar e deitar-se cedo e de comer tudo o 
que lhe apetece, mas sobretudo carne 
“pois o peixe tem espinhas e como já 
vejo mal ainda me engasgo com uma”, 
conta. Nascido a 31 de Março de 1921, 
Alberto, mais conhecido por “Saltão”, é 
o mais antigo habitante do bairro. “O 
meu avô era João Saltão, tal como o 
meu pai, e eu acabei por herdar a alcu-
nha. Antigamente, por onde quer que 
passasse, ouvia-se sempre “Olha, lá vai 
o Saltão”, explica. 
A sua infância foi passada entre o 
Casal dos Afonsos – onde viviam os 
seus avós - e o Bairro do Chinelo. Vivia 
com o seu pai, a sua mãe, Juliana, e o 
seu irmão, Jaime. Algo que o marcou 

e que recorda, quase ao pormenor, foi 
o falecimento do seu pai quando tinha 
apenas 10 anos. “Morreu envenenado 
aquando da matança de um porco, com 
um grupo de amigos, na zona da Mina. 
O animal estava contaminado e como 
o meu pai tinha uma ferida aberta na 
mão, atacou-o de imediato. Há uns 
anos estive com o médico que o aten-
deu na altura, que me disse que, se o 
mesmo se passasse hoje em dia, tal não 
teria acontecido”. De enorme relevân-
cia na sua vida foram também os seus 
avós, de quem fala regularmente en-
quanto vai narrando a sua história. 
Aos 25 anos casou com Gracinda- um 
ano mais nova que ele - que seria a sua 
companheira de vida, tendo falecido há 
cerca de 2 anos. Desta relação nasceu 
um filho e atualmente conta já com um 
neto, com quem vai partilhando as suas 
aventuras. “O meu filho e a minha nora 
moram aqui perto e ajudam-me muito, 
nomeadamente com as refeições, mas a 
minha mulher faz-me muita falta”, re-

corda saudosista. 
“Comecei a trabalhar muito 
cedo a guardar o gado da mi-
nha avó. Também vendia pão. 
Lembro-me bem de ir com o 
filho do dono de uma padaria 
vender pão a Carenque e a 
Massamá de carroça. Quando 
era jovem fazia um bocado 
de tudo. Trabalhei também 
numa uma fábrica de tapetes, 
no Casal do Choupo, e daí 

passei para Linda-a-Pastora 
onde dava serventia a pe-
dreiros. Entretanto, decidi 
ir para Lisboa, para a Rua 
do Salitre, aprender o ofício 
de serralheiro. Trabalhei lá 
durante 25 anos e depois 
fui para uma empresa na 
Abrunheira, onde permane-
ci até aos meus 73 anos”. 
Após vários anos como efe-
tivo, reformou-se, mas nem 
por isso deixou de exercer a 
sua profissão, dedicando-se 
a fazer alguns biscates, como 
ferramentas para pedreiros. “Fazia do 
ferro velho, novo. Trabalhava a forja e 
a  soldadura...teria continuado até hoje 
se a minha vista o permitisse”. Entre a 
animada conversa e a sua memória afi-
nada, lembra-se num ápice de que foi 
por um triz que não foi chamado para 
a II Guerra Mundial em 1943/44. “Eu 

era tropa na zona da Ajuda, chamaram-
-me para transportar uns cavalos até 
Reguengos e eu fi-lo. Sempre com a 
ideia de que depois me iriam mandar 
para a guerra, como era costume....se 
assim tivesse sido eu tinha deixado lá 
os cavalos e fugia”, conta a rir. 

O BAIRRO DE ANTIGAMENTE

Quando fala do bairro que o viu 
nascer, recorda as duas mercea-
rias que existiam, as três tabernas, 
as duas padarias e a barbearia. 
Reza a história, que a denomina-
ção de Bairro do Chinelo, se deve 
ao facto de, em tempos, existirem 
ali muitos sapateiros que con-
certavam sapatos, mas deitavam 
os chinelos para a rua. “Antes 
estava tudo escangalhado mas 
havia muita vida e animação nas 
ruas. Era um reboliço. Agora não 
há nada. Há um café aqui e ali. 
Também  as pessoas já não são o 
que eram. Os tempos foram mu-
dando e o sentimento de família 
que existia no bairro foi desapa-
recendo”. “Saltão” não esquece 
também as festas rijas que ani-
mavam o bairro. “As festas aqui 
eram boas. Nas festas do Santo 

No aniversário aos 100 anos

O Saltão com o Biquini Chafariz das Quatro Bicas

O Número 10 do Bairro do Chinelo
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António faziam-se fogueiras no largo. 
Penduravam-se bonecos e largava-se- 
-lhes fogo. Todos na paródia. Agora há 
falta de convívio”. 
Desses tempos, relembra a existência 
da Escola Agrícola nos terrenos anexos 
ao Palácio de Queluz, que contava com 
as vacarias para os alunos estudarem 
e onde havia todo o tipo de animais. 
“Haviam muitos animais de quinta 
nesta zona e utilizavam-se os vários 
chafarizes existentes – perto de qua-
tro - para lhes dar água ou até mesmo 
para lavá-los. Onde está agora a está-
tua da Rainha Dona Maria I, havia o 
Chafariz das Quatro Bicas, onde o gado 
do Quartel ia beber água. Já o  Chafariz 
da Carranca não era no local onde se 
encontra atualmente...era uma pouco 
mais ao lado. Cheguei a ir lá muitas ve-
zes com os nossos animais. Prendia-os 
à grade e lavava-os ali”.
Quanto ao local atualmente conhecido 
como Quinta Nova, “Saltão”, explica 
que “aquela é a Quinta do Araújo por-
que ali era o Palácio do Conde Almeida 
de Araújo, onde o meu avô era casei-
ro. Ele não era conde mas como tinha 
dinheiro comprou o título”. Com efei-
to, o Bairro do Chinelo, zona de casas 
baixas, típicas de uma aldeia 
pitoresca, foi durante muito 
tempo conhecido como Bairro 
Almeida Araújo. 
“Ti Alberto” recorda também 
o violento incêndio que defla-
grou a 4 de Outubro de 1934 
no Palácio Nacional de Queluz 
e que destruiu parcialmente o 
monumento. “Tinha 12 anos 
e foi um corrupio. Gente por 
todo o lado. Até hoje estou 
convencido que foi fogo posto. 
Naquele tempo havia pouco 
trabalho e então, como revolta 
largaram fogo àquilo”. 

PAIXÃO PELOS 
CAVALOS

Apesar da vida da sua vida profissional 
ter sido dedicada à metalurgia, a sua 
grande paixão sempre foram os ani-
mais, sobretudo os cavalos. “Tive bur-
ros, cabras, vacas, cavalos...aquilo de 
que eu gostava mesmo era de comprar 
e vender animais. Lembro-me bem das 
inúmeras vezes que passeei montado a 
cavalo na estrada à frente do Palácio. 
Isto com 8 anos. O meu pai era muito 
delicado com os animais e passou isso 
para mim. Pedia-me muitas vezes que 
fosse dar-lhes água e lá ia eu montado, 
todo satisfeito até ao chafariz”, recorda. 
Dos vários cavalos que teve, evoca com 
especial carinho o seu “Biquíni” que 
o acompanhou ao longo de 18 anos. 
“Naquela altura custou-me 18 contos. 
Era uma cavalo lindo. Várias foram as 

vezes que me ofereceram 100 contos 
por ele, mas nunca o vendi. Tínhamos 
uma ligação: mais do que gostar dos 
animais, temos de saber lidar com eles. 
Fiz-lhe umas três ou quatro carroças e 
tinha-o em casa junta à minha oficina”. 
Entre os seus hobbies contavam-se a 
natação, jogar ao “bilas” – vulgarmen-

te conhecido como berlinde - com os 
filhos do Conde no largo em frente ao 
Palácio e caçar. “Costumava caçar na 
zona onde se encontra agora o Hospital 
Fernando Fonseca, já perto da Serra de 
Carnaxide. Haviam por lá muitos coe-
lhos, que eram o único animal que eu 
gostava de caçar. Também costumava 
ir caçar com um grupo de amigos  para 
o Alentejo às quintas e aos domingos. 
Íamos numa camioneta de carga e vol-
távamos no mesmo dia. Lembro-me, 
que certa vez, veio uma arruada de 
chuva de tal forma que um dos meus 
companheiros caiu ao rio e fui eu que 
tive de o ir socorrer”.
Questionado sobre o que ainda gos-
tava de fazer na sua vida a resposta é 
perentória: “gostava de ter um cavalo 
e uma charrete para andar de um lado 
para o outro. Se tivesse isso já não es-
tava aqui”. Quem sabe, se não voltaria 
ao Algarve, local onde chegou a ir duas 
vezes. 

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues e  R.N.
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Igreja de São Romão abre portasIgreja de São Romão abre portas
depois de remodelaçãodepois de remodelação
A Igreja de São Romão, em Carnaxide, 
foi alvo de um processo de recuperação 
-  financiado pela Câmara Municipal de 
Oeiras (CMO) - ao longo dos últimos 
dois anos. No âmbito do projeto Open 
Works, dinamizado pela autarquia, 
realizaram-se ao longo do mês de Abril 
e Maio visitas guiadas a este monumen-
to. A iniciativa realiza-se anualmente e 
tem como objetivo levar a população a 
visitar um elemento patrimonial que 
esteja a ser alvo de obras de restauro. O 
Correio da Linha participou numa des-
sas visitas que contou com a condução 
de Rui Godinho, responsável da área 
de património histórico da CMO, e da 
guia Mariana Ramos. 

CARNAXIDE
É uma das freguesias mais antigas de 
Portugal que teve sempre uma forte li-
gação a Lisboa, fornecendo-lhe alimen-
tos sobretudo cereais, como o trigo. 
Era também aqui que a corte de Lisboa 
– como D. José I - mandava edificar ca-
sas para quando desejava  afastar-se do 
reboliço da cidade. Em Carnaxide, os 
cortesãos encontravam ar puro e fres-
co, dada a abundante vegetação e as 
fontes existentes. Efetivamente, foi D. 
José I quem mandou construir, no sé-
culo XVIII, o chafariz que se encontra 
na parte traseira do “novo” chafariz 
virado para o largo do centro histórico 
e que foi também ele alvo de restauro. 
Este é alimentando por um aqueduto 
que se encontra na Serra de Carnaxide 
e que tem como “vizinho” - a cerca de 
50 metros – outra nascente que alimen-
ta um aqueduto que vai desembocar no 
Aqueduto das Águas Livres. Aquele 
local é denominado por ramal das fran-
cesas porque naquela altura a área era 
denominada por zona das francesas. 

PADROEIRO SÃO ROMÃO
No que respeita a São Romão há que 
ter em conta que existem vários “São 
Romãos”. O mais conhecido respei-
ta a um dos primeiros mártires da 
igreja, denominado de São Romão de 
Antioquia, a quem os romanos cor-
taram a língua para que deixasse de 
pregar contudo, tal não o impediu de 
continuar a sua missão. São Romão, 
padroeiro de Carnaxide, corresponde 
a um bispo francês, daí as suas vestes 
sumptuosas e o facto de estar a segu-
rar um báculo. São Romão era padre 
na localidade de Rouen, em França e, 
reza a história que, aquando de umas 
inundações na região, saiu do rio uma 
serpente gigante que matava e ator-
mentava os camponeses. Coube a São 

Romão e a um condenado à morte que 
teve a coragem de se juntar a ele, a glo-
riosa honra de caçar a serpente, atirá-la 
ao rio e fazê-la seguir o seu caminho. 
Desde então, concedido a São Romão 
o direito de indultar, anualmente, um 
criminoso condenado à morte. 

O EXTERIOR
A Igreja foi edificada como uma primei-
ra ermida no reinado de D. Fernando 
em 1384 e é dedicada a São Romão, pa-
droeiro dos lavradores. Em 1662, dado 
o avançado estado de deterioração do 
pequeno templo, o mesmo foi demoli-
do e iniciou-se a construção da igreja 
com a forma que vemos atualmente. 
A única diferença é a torre sineira de 
betão que se encontra no topo do mo-
numento, construída em 1970, e que foi 
feita à semelhança da que se encontra 
no seu lado oposto. Esta foi, aliás, uma 
das principais causas dos problemas 
de degradação da igreja. O seu peso 
exercia grande pressão conduzindo à 
deformação do telhado e a problemas 
de infiltração. 
Na porta – que ainda será alvo de inter-
venção – encontram-se inscritas duas 
datas que correspondem aos restauros 
efetuados. A primeira, 1782, deve-se à 
destruição da Igreja após o terramoto 
de 1755, a segunda 1970 quando tam-
bém foram feitos alguns melhoramen-
tos.
Quem por ali passa encontra represen-
tados São Romão - santo padroeiro de 
Carnaxide - e nos nichos laterais, São 
Vicente de Paulo e Santo António. É 
também possível observar um relógio 
de sol, datado que 1588 que, junta-
mente com a pia batismal – no interior 
da igreja – representam as referências 
mais antigas da Igreja.

ENTRADA E NAVE CENTRAL
Assim que se entra repara-se no chão 
constituído por pedras tumulares. 
Com efeito, até sensivelmente meados 

do séc. XIX , as igrejas eram 
cemitérios. A Igreja de São 
Romão serviu esse propósito 
até 1834. Ao longo das várias 
intervenções, aquando do le-
vantamento do chão encon-
traram-se várias camadas de 
ossos pois as pessoas eram 
enterradas umas em cima das 
outras uma vez que o espa-
ço era reduzido. Quem tinha 
dinheiro e, principalmen-
te, estatuto, comprava uma 
pedra e gravava as devidas 
inscrições. Quando se mexeu 
no chão optou-se por guardar 
algumas dessas pedras tumulares e 
colocar-se na entrada, pelo que esta é 
uma representação daquilo que seria o 
chão original da igreja no seu interior. 
Aquando do ínicio das obras, os con-
servadores depararam-se com uma 
igreja muito enegrecida, fruto dos 
problemas de infiltração e ao fumo 
das velas utilizadas. Esta foi uma pa-
róquia bastante utilizada até finais do 
século XX. Contudo, com a criação de 
uma nova igreja, no Centro Cívico de 
Carnaxide, a missa começou a celebrar-
-se ali pois era um local de maior aglo-
meração populacional. Assim, a Igreja 
de São Romão passou a ter menos uso 

e, consequentemente, 
menos manutenção. Foi 
então necessário limpar 
à mão todo o espaço re-
correndo a uma esponja, 
água e detergentes neu-
tros. “Este é um trabalho 
muito moroso e minucio-
so porque nunca se sabe 
o que vamos encontrar. 
Daí que, muitas vezes, es-
tas obras acabem por ser 
mais morosas ou repre-
sentem um maior investi-
mento do que o calculado 

inicialmente”, explica Rui Godinho, 
continuando “as pinturas da zona de 
entrada, por exemplo, mal se viam e 
todo o floreado que se pode observar 
atualmente era impercetível na altura. 
Nestes casos o que conservadores cos-
tumam fazer o chamado requinte, ou 
seja o avivamento das cores”. 
Na nave encontra-se um imponente 
trabalho de azulejaria típico do século 
XVII: monocromo azul com vários pa-
drões. ”Parte deste painel teve de ser 
retirado pois descobriram-se situações 
em que os azulejos estavam trocados. 
Além disso, podem observar-se azule-
jos mais escuros mas isso é próprio da 
pasta do azulejo e não de uma limpeza 
menos eficaz”, esclarece o técnico. Algo 
característico desta igreja é o facto de 
apresentar um pano de azulejos até ao 
teto, o mais comum é encontrar-se um 
pano até meio da parede ou um pouco 
mais acima, seguindo-se-lhe imagens 
ou pinturas. Uma possível justificação 
para nesta igreja isso não acontecer, 
prende-se com uma eventual falta de 
dinheiro para a compra de pinturas ou 
santos. 
“Os rodapés em madeira, são um ele-
mento novo pois sabe-se que o chão de 
madeira – com que a igreja conta atual-
mente - oscila com as temperaturas e 
portanto tem de haver um espaçamen-
to entre ambos”, elucida Rui Godinho. 
Por cima dos rodapés encontra-se uma 
primeira barra de azulejos que é total-
mente nova mas que nem por isso des-
toa do restante trabalho. Atualmente os 
conservadores conseguem reproduzir 
os azulejos com as pastas próprias da 
altura, sendo posteriormente feita a sua 
a pintura. 
Da nave central é possível observar a 
representação de dois apóstolos na en-
trada: São Pedro com as chaves na mão 
e as ornamentações típicas do período 
rococó; e São Paulo a empunhar a es-
pada. Além destes é ainda possível ver 
a  representação de Nossa Senhora das 
Dores e Nossa Senhora do Amparo. Na 
zona do coro alto será  colocado pos-
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teriormente um órgão do século XVIII 
que se encontra em recuperação e cuja 
intenção é que volte a tocar. 
“Um dos fatores preponderantes para 
a CMO avançar primeiramente com a 
recuperação desta igreja em detrimento 
de outras, prendeu-se com o estado dos 
sinos que se encontravam em risco de 
queda...estavam extremamente dete-
riorados, e faltavam-lhes partes”, relata 
o guia. Ao contrário do que se possa 
pensar, os sinos que estão atualmen-
te no topo da igreja são os originais. 
Através de uma empresa especializada 
fez-se uma solda especial em bronze de 
modo a encaixar nos espaços “vazios”. 
Posteriormente, através de uma grua 
os sinos, um com 600 kg e o outro com 
mais de 500kg foram colocados nova-
mente no seu local e afinados para que 
soem de forma perfeita. 
A caminho do altar, do lado direito, 
pode ainda ver-se, dentro de uma redo-
ma de vidro a figura de cristo deitado 
após ter sido tirado da cruz. Este objeto 
não foi alvo de restauro e data, pensa-
-se, do século XVIII. 

ALTAR
Construído em madeira e em pedra, 
sendo impercetível distinguir onde 
acaba um e começa o outro. Esta era 
uma técnica bastante comum no século 
XVII: a pintura em madeira ou estuque 
imitando o mármore. Tal acontecia não 
só porque a pedra era muito cara mas 
também porque, por volta do século 
XVIII, a pedra em Lisboa praticamente 
desapareceu tendo sido alocada à cons-
trução do Convento de Mafra. 
A talha dourada faz também parte da 
ornamentação do altar. “A conhecida 

expressão “ouro sobre azul” advêm 
deste tipo de igrejas, características do 
século XVIII, que combinam o azul dos 
azulejos com a talha dourada”, elucida 
Rui Godinho. Este estilo surge essen-
cialmente no seculo XVIII fruto das re-
messas de ouro vindas do Brasil.
No altar, ao olhar-se para cima vislum-
bra-se uma pomba que não era vista 
há 40 anos devido ao fumo das velas. 
Também no topo encontram-se as es-
culturas de dois anjos, um dos quais es-
tava sem cabeça, tendo a mesma de ser 
refeita. Do lado direito do altar encon-
tra-se a figura de São Sebastião, símbo-
lo recorrente nas igrejas portuguesas, 
devido à sua história de luta contra o 
Diabo. Do lado oposto, figura Santo 
António. Aqui é ainda possível encon-
trar uma cruz sobre o sacrário que re-
monta ao século XVI e que apenas foi 
ali colocada pelo pároco para a visita, 
uma vez que, devido ao seu valor patri-
monial tem de estar devidamente res-
guardada. A cruz apresenta um estilo 
hindo-português definido pela utiliza-
ção do marfim e do seu rendilhado, ca-

racterísticas do Oriente. Do 
altar pode ainda observar-
-se na nave central a pintura 
do arcanjo São Miguel, que 
data do século XVI, e que se 
encontra num altar junto à 
figura de Nossa Senhora 
dos Anjos também conheci-
da como Nossa Senhora da 
Uva. 
O altar-mor foi interven-
cionado no século XIX 
pela mão do pintor Pedro 
Alexandrino e do carpin-
teiro António Pedroso. 
Pedro Alexandrino era um 
dos principais pintores do 

século XVIII e muito requisitado pelo 
Marquês de Pombal, tendo sido ele o 
responsável pelas pinturas dos tetos do 
seu palácio, em Oeiras. 

SACRISTIA
Antes de se chegar à sacristia, num dos 
corredores da igreja, a guia Mariana 
Ramos chama a atenção para um por-
menor: “é normal que quando se faz 
uma restauração os conservadores dei-
xem uma marca do tempo em questão. 
Desta feita, pode observar-se - junto a 
azulejos do século XVII - um azulejo tí-
pico do século XXI com a representação 
de um anjo de máscara”. 
O corredor que conduz à sacristia, 
bem como a própria, acredita-se terem 
pertencido à ermida antiga, uma vez 
que esta continuou em funcionamento 
quando já se encontrava em constru-
ção a igreja, portanto a certa altura elas 
coexistiram. “Uma das curiosidades 
desta igreja é o facto de o corredor que 
conduz à sacristia estar decorado com 
painéis com motivos clássicos, ou seja, 
representam histórias ligadas à mitolo-
gia da Antiguidade Clássica, nomeada-
mente a história de “Teseu e Ariana”, 
“Narciso a mirar-se na água” e “Apollo 

a chorar a morte de Jacinto”. Isto é algo 
pouco comum nas igrejas católicas. 
Com efeito, a Igreja emitia ordens nas 
quais estabelecia o que podia ou não 
estar representado nas paróquias. A 
única coisa que foi eliminada do painel 
foram os nus típicos da mitologia gre-
ga”, explicam os guias. Já na sacristia 
encontra-se uma painel de azulejos que 
representativo de uma cena campestre. 
Neste espaço encontram-se também li-
vros de registos e missais dos séculos 
XVII e XVIII, uma representação de 
Nossa Senhora do Amparo e outra de 
Santa Filomena. Há ainda a figura de 
um cristo, figura que está sempre pre-
sente nas igrejas. “Este é um cristo es-
panhol distinguindo-se do típico cristo 
português que geralmente é represen-
tado com uma cara mais sorridente 
– apesar do sofrimento – de forma a 
procurar elevar o sentido de dor, ou 
seja, de quem padece em prol dos ou-
tros. Por sua vez, os cristos espanhóis 
são mais dramáticos, mais pesarosos. 
Inclusive as feridas são feitas em pano 
amarrotado parecendo muito vivas. 
Também a cara é mais magra e mais os-
suda que a dos nossos cristos”, elucida 
o técnico. 
Nesta sala, podem ainda ver-se, em al-
gumas zonas dos tetos pinturas a fres-
co meramente decorativas, datadas do 
século XVIII. “Dados os problemas de 
infiltração desta zona, os tetos foram to-
dos picados e foram feitos estuques no-
vos recorrendo-se às técnicas utilizadas 
no séc. XVIII e XIX. Os espaços onde se 
encontram aquelas pinturas foram os 
únicos que restaram”, conta. 
Brevemente as missas regressarão a 
este espaço, havendo, portanto serviço 
missal tanto na Igreja do Centro Cívico 
como nesta. 

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues

A visita a esta igreja foi acompanha-
da pelos elementos do Café Memória, 
“um projeto que resulta de uma par-
ceria entre o município de Oeiras e a 
Associação Alzheimer Portugal e que 
conta com o apoio de alguns parcei-
ros locais, como o café Astúrias – que 
apoia através da oferenda de merendas 
- a Associação Rotary de Algés – que 
apoia com voluntários – e a Associação 
de Solidariedade Social Apoio que nos 
cede o espaço onde reunimos”, ex-
plica Patrícia Pires, uma das respon-
sáveis pelo projeto, juntamente com 

Carla Carvalhal. Este projeto decorre 
todos os quartos sábados de cada mês 
e visa criar um espaço de convívio e 
de partilha de informação não só para 
pessoas com problemas de memória 
mas também para os seus familiares. 
“Raramente saímos do nosso espaço, 
mas como hoje – dia 23 de abril – assi-
nalamos o nosso 7.º aniversário decidi-
mos fazer algo diferente”, conta. Com 
efeito, normalmente, o Café Memória 
reúne-se na sua sede e desenvolve-se 
sob duas formas: ou são atividades que 
são desenvolvidas com as pessoas que 
estão presentes; ou palestras sobre o 
sono ou a questão da nova lei do apoio 
ao cuidador, por exemplo. “O objetivo 
é passar informação para que as pes-
soas consigam gerir melhor as suas vi-
das e saber os recursos que têm à sua 
disposição face às problemáticas dos 
familiares”, elucida a responsável. Este 
é um espaço aberto a quem quiser par-
ticipar bastando apenas aparecer. 
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Já conhece a nossa loja?Já conhece a nossa loja?

Após dois anos de interregno devido 
à crise sanitária causada pela pande-
mia COVID-19, o Centro Recreativo 
e Cultural da Quinta dos Lombos 
(CRCQL) volta a organizar, este ano, 
as festas dos Santos Populares Lombos, 
uma das iniciativas que a instituição 
fundada em 2 de Junho de 1975 reali-
za em Carcavelos, desde o ano do seu 
‘nascimento’. Um evento que conta 
com os apoios da União das Freguesias 
de Carcavelos e Parede e da Câmara 
Municipal de Cascais.
Com 46 anos de existência, perto de ce-
lebrar o 47.º aniversário, o CRCQL tem 
promovido ao longo deste quase meio 
século de vida a prática regular de acti-
vidades nas áreas do Desporto, Cultura, 
Lazer e Social. No que ao Desporto diz 
respeito, destacam-se várias modali-
dades, com particular destaque para 
o Basquetebol Feminino, Corfebol, 
Danças, Desporto Adaptado/Boccia, 
Desportos Náuticos, Futsal Masculino 
e Feminino, Karaté e Ténis de Mesa.
Tendo a sua génese associada ao esfor-
ço desenvolvido por um grupo de jo-
vens apostados em promover a prática 
da actividade desportiva regular como 
forma saudável de ocupar os tempos 
livres, a Direcção do CRCQL sempre 
defendeu que “a prática desportiva, 
em especial nas camadas mais jovens, 
assume um papel fundamental na for-
mação e educação para os grandes va-
lores humanos: Lealdade, Igualdade, 
Dignidade, Justiça e Fraternidade”.

No âmbito da Cultura e Lazer, mere-
cem referência especial as Festas dos 
Santos Populares, que vão decorrer 
entre os dias 9 e 12 de Junho. Uma ini-
ciativa em que a instituição presidida 
por Jorge Manuel Vieira volta a apostar 
forte em 2022, recuperando uma tradi-
ção que esteve na origem da criação do 
CRCQL, em 1975. Na altura, as Festas 
de Santo António realizaram-se no lar-
go junto à zona comercial do bairro. 

“ANOS DE REFLEXÃO 
E DE APRENDIZAGEM”

O jornal ‘O Correio da Linha’ foi saber 
junto da Vice-Presidente da Direcção 
do CRCQL, Ana Cristina Visanjou 
Ananíadas, mais pormenores sobre a 
presente edição do evento, que prome-
te recuperar uma tradição interrompi-
da nos dois últimos anos devido aos 

condicionamentos impostos pela crise 
sanitária. 
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - 
Depois de dois anos de interregno 
devido à pandemia COVID-19, o que 

significa para si, enquanto 
organizadora do evento, 
a realização das Festas 
dos Santos Populares da 
Quinta dos Lombos 2022?
Ana Cristina Ananíadas 
(ACA) - Penso que, tal 
como aconteceu com a 
maioria das pessoas/ins-
tituições, os dois anos que 
já passaram da pandemia 
foram anos de reflexão 
e, também, de aprendi-
zagem, porque ninguém 
previa o que se ia passar.

CL - Como está estruturado o programa 
das Festas? Quantos dias vão durar?
ACA – Este ano, estão programa-
dos quatro dias de festa. Costumam 
ser sempre três, mas este ano os dias 
alinharam-se com o fim-de-semana e 
calhou bem. Como tal, as Festas vão 
decorrer entre os dias 9 e 12 de Junho.
CL - Quais vão ser os artistas que vão 
actuar nas Festas?
ACA – O cartaz vai ser preenchido com 
os artistas Ténis Bar (9 Junho, quinta-
-feira), Café Creme (10 Junho, sexta-
-feira), Filipe Alves (11 Junho, sábado) 
e o que chamamos a prata da casa (12 
Junho, domingo), com actuações/de-
monstrações de actividades do próprio 
clube, como Danças de Salão e Danças 
de Crianças. Este ano, neste dia, va-
mos contar também com a participa-
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ACECOA dá aulas de PortuguêsACECOA dá aulas de Português

Solfraterno precisa de ajudaSolfraterno precisa de ajuda
para apoiar famíliaspara apoiar famílias

A Associação Comercial e Empresarial 
dos Concelhos de Oeiras e Amadora, 
(ACECOA), deu início no dia 13 de 
abril, nas suas instalações em Algés, a 
aulas de português para os cidadãos re-
fugiados da Ucrânia. 
Este projeto, que conta com o apoio de 
várias entidades, entre as quais a União 
das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha 
e Cruz Quebrada-Dafundo, pretende 
contribuir para uma melhor integração 
destes cidadãos na comunidade. 
As aulas, ministradas por professores 
voluntários que se 
disponibi l izaram 
para apoiar os refu-
giados deste territó-
rio do leste europeu, 
estão direcionadas 
para adultos e crian-
ças a partir dos 8 
anos. 
Neste momento, 
estão constituídas 

duas turmas, com um total de 40 alu-
nos, estando previsto o alargamento da 
oferta consoante o número de inscri-
ções. Informações e inscrições, obtidas 
através do tel. 914 092 000, ou do email, 
joaomauritanez@gmail.com.
O presidente da União de Freguesias, 
João Antunes, a vogal da autarquia 
com o pelouro da ação social, Patrícia 
Camarinho e a diretora de serviços da 
ACECOA, Lucileide Santos, estiveram 
presentes no arranque desta iniciativa 
solidária. 

ção de um rancho da Lage, 
que vem dançar Músicas 
Populares.
CL - Que novidades pode-
mos esperar nesta edição 
das Festas?
ACA – Uma das principais 
novidades deste ano vai ser 
a instalação no recinto das 
Festas de algumas barra-
quinhas com venda de arte-
sanato e flores alusivas aos 
Santos Populares.
CL - Com que apoios conta 
a comissão organizadora 
das Festas? 
ACA – Costumamos contar sempre 
com o apoio da União das Freguesias 
de Carcavelos e Parede e da Câmara 
Municipal de Cascais.
CL - Além do Programa Cultural já 
referido, o que está previsto a nível da 
oferta gastronómica disponível no re-
cinto das Festas? 
ACA - A oferta gastronómica é o cos-
tume: sardinhada, frangos, bifanas (a 
nossa especialidade), chouriço assado e 
doçaria vária confeccionada por senho-
ras residentes no bairro.

“UM NÚCLEO DURO APOIADO 
POR MUITOS VOLUNTÁRIOS”

CL - Quantas pessoas colaboraram na 
organização das Festas?
ACA - Somos bastantes. Temos um nú-
cleo duro composto por cerca de uma 
dezena de pessoas, que é apoiado por 
muitos mais elementos. Todo este tra-
balho é realizado voluntariamente, sem 

implicar qualquer remuneração.
CL - Onde vai ser instalado o recinto 
das Festas?
ACA - As Festas dos Santos Populares 
da Quinta dos Lombos são realiza-
das sempre no mesmo local, ou seja, 
na sede do CRCQL (Rua da Feitoria, 
Lombos Sul / 2775-568 Carcavelos).
CL - É preciso pagar bilhete para aceder 
ao recinto das Festas? 
ACA - Não é preciso pagar bilhete, é 
um recinto aberto à população dentro 
do bairro.
CL - Qual o destino das verbas conse-
guidas com a organização deste even-
to?
ACA - As verbas conseguidas com es-
tas Festas revertem sempre a favor dos 
atletas do clube, para apoiar as várias 
modalidades. 
CL - Com quantos sócios conta actual-
mente o CRCQL?
ACA - Os sócios com as quotas em dia 
devem ser cerca de 500.

A História do Centro Recreativo 
e Cultural da Quinta dos Lombos 
(CRCQL) começou a ser contada no 
ano seguinte à Revolução dos Cravos, 
quando o clube foi fundado em 2 de 
Junho de 1975 por um grupo de jovens 
moradores neste bairro de Carcavelos, 
constituído na sua maioria por pes-
soas oriundas das antigas colónias. 
Materializaram assim a ideia de criar 
uma associação recreativa, cultural e 
desportiva que lhes permitisse ocupar 
os tempos livres.
A primeira sede do CRCQL foi uma 
instalação pré-fabricada que existia no 
logradouro central do bairro, no mes-
mo local onde hoje se mantém a Sede 
Social do clube, e onde tinham funcio-
nado os escritórios da empresa constru-
tora do empreendimento. O sucesso do 
projecto contou com o apoio dos mais 
velhos, sobretudo dos pais dos jovens 
envolvidos na criação do clube, que vi-
ria a revelar-se importante, não só para 
o bairro, mas também para toda a co-
munidade de Carcavelos.
O percurso realizado pelo clube, no-
meadamente o trabalho desenvolvido 
junto das camadas mais jovens da po-
pulação, acabou por ser reconhecido 
pela Câmara Municipal de Cascais, que 
em 1997 atribuiu ao CRCQL a Medalha 

HISTÓRIA DE UMA IDEIA CONCRETIZADA POR JOVENS

de Solidariedade. Desde 
a criação da associação, 
têm sido vários os troféus 
e galardões, individuais 
e colectivos, conquista-
dos por atletas, equipas e 
dirigentes do clube, que 
mantém em actividade 
diversas modalidades que 
competem a nível oficial.
O Futsal, masculino e 
feminino, é uma das mo-
dalidades mais importan-
tes do clube, que conta 
com equipas a competir 
nos escalões de Infantis, 
Iniciados, Juvenis, 

Juniores e Seniores, desenvolvendo 
ainda um importante trabalho ao ní-
vel da formação dos jovens de ambos 
os sexos, entre os 4 e os 11 anos, com 
a “missão de transmitir uma cultura 
desportiva essencial ao ser humano, es-
perando que venham a ser os futuros 
atletas seniores”.
Outra modalidade em destaque no 
CRCQL é o Basquetebol, com grandes 
tradições no sector feminino, sendo que 
o clube carcavelense mantém equipas a 
competir em todos os escalões, incluin-
do o minibasquetebol. O nível de topo 
atingido nesta modalidade desportiva 
permitiu que fossem alcançados resul-
tados significativos no plano nacional e 
europeu, com várias participações dig-
nas de nota protagonizadas em compe-
tições europeias.
Também os Desportos Náuticos, com 
destaque para o Surf e o Bodyboard, 
mobilizam um número considerável de 
praticantes, que têm competido ao mais 
alto nível, com a obtenção de bons re-
sultados aquém e além-fronteiras. Nota 
ainda para a inclusão na oferta despor-
tiva do clube do Boccia, uma modalida-
de do desporto adaptado para pessoas 
com deficiência e/ou mobilidade redu-
zida, que regista um histórico de boas 
prestações entre os portugueses.

A Solfraterno, Associação de 
Solidariedade Social, a juntar 
ao trabalho que vai fazendo, ao 
longo de todo o ano, para ajudar 
quem tem dificuldades, sobre-
tudo no Concelho de Oeiras, foi 
sensível à pergunta da Câmara 
de Oeiras sobre a sua disponi-
bilidade para ajudar as pessoas 
que vinham de fora do país, res-
ponderam positivamente.
Neste momento estão a apoiar 
12 famílias ucranianas, sendo 
três de Cascais e as outras de 
Oeiras, entregando cabazes de 
produtos alimentares mas também 
roupas e vão mobilar dois apartamen-
tos para duas famílias.
Ainda neste âmbito, juntaram bens 
para enviar para os refugiados da guer-
ra na Ucrânia, conseguindo reunir seis 
toneladas de roupa, uma tonelada de 
alimentos, duas cadeiras de rodas, seis 
canadianas, 10 carrinhos de bebés, uma 
grande quantidade de produtos de hi-
giene, que a Unilever doou, e também 
fraldas de adulto e de bebés e outros 
produtos doados pelo Banco Alimentar, 
que juntaram aos contentores enviados 
pela Remax e pelos Estúdios Nirvana.
A vida das pessoas que foram mais 
afetadas pela pandemia, segundo “Tia 
Céu”, não mudou muito, é preciso con-
tinuar a dar apoio, sobretudo no campo 
alimentar, e a Solfraterno precisa de vo-
luntários, mas de “voluntários sérios” 
que estejam dispostos a ajudar e não 

a usar esta tarefa como passatempo, 
ressalva que tem havido muita cola-
boração, até de ucranianos, mas este é 
um trabalho que não pode parar, quem 
precisa não pode esperar e os pedidos 
de ajuda continuam a chegar diaria-
mente.
Teve que fazer a reorganização das 
instalações para poder, com mais efi-
cácia, responder aos pedidos de ajuda, 
porque, refere, as pessoas que precisam 
têm que ser ajudadas rapidamente e 
“não queremos gente com fome em 
Oeiras”. 
Sendo a sua área de atuação o Concelho 
de Oeiras a Solfraterno tem satisfeito 
pedidos de ajuda de fora Concelho, 
com casos nas zonas do norte e centro 
do país, no Alentejo e Algarve, fazendo 
chegar ajuda, ou em alguns casos, sen-
sibilizando as instituições locais para os 
problemas.
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Rotários Cascais EstorilRotários Cascais Estoril
celebram 51 anoscelebram 51 anos

AmadoraAmadora
tem estaçãotem estação

meteorológicameteorológica
No dia 3 de maio, o Rotary Cascais 
Estoril assinalou o seu 51º aniver-
sário com um jantar comemorati-
vo que contou com a presença de 
Miguel Pinto Luz, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Cascais, Pedro 
Morais Soares, Presidente da União de 
Freguesias de Cascais e Estoril, o com-
panheiro Vítor Cordeiro, Governador 
Eleito para o Distrito 1960, sócios do 
clube Cascais Estoril, e de outros clubes 
rotários, num total de 34 presenças. 
No evento, Pedro Morais Soares ofe-
receu ao Clube uma serigrafia do qua-
dro “Cascais e os Estoris” da autoria 
do Tiem Madeira e o companheiro 
Roberto Carvalho, em representação do 
Governador do Distrito 1960 -  entre-
gou ao companheiro Augusto Ezequiel, 
Presidente do 
Clube aniversa-
riante, o Diploma 
de Reconhecimento 
Rotário atribuí-
do pela “celebra-
ção do seu 51º 
Aniversário, bem 
como pelas ativi-
dades desenvol-
vidas sempre com 
o objetivo Rotary, 
ajudando a causar 
mudanças durado-
ras na sociedade e 
no mundo e  ser-
vindo para trans-
formar vidas”.
O Companheiro 

Augusto Ezequiel, prestou homena-
gem aos Sócios Fundadores e a todos 
os sócios que ao longo de 51 anos fi-
zeram jus ao tema “Dar de si antes de 
Pensar em si” ao desenvolverem proje-
tos diversificados junto da comunida-
de de Cascais e Estoril, sempre com o 
objetivo de apoiar os mais necessitados 
e agradeceu o apoio, disponibilidade e 
colaboração que a Câmara Municipal e 
a Junta de Freguesia sempre deram ao 
Clube.
Criado a 5 de maio de 1971, o Rotary 
Club Cascais Estoril foi fruto do esfor-
ço de um grupo de cidadãos de Cascais 
que, ao compreenderem a razão e a 
filosofia cívica e social do movimento 
Rotary se propuseram a criar um clube 
rotário na Costa do Sol.

O Comandante Álvaro Carvalho e 
Almeida foi o Primeiro Presidente 
do Rotary Club Cascais Estoril, no 
Ano Rotário 1971/1972. O grupo 
congratula-se por, ainda hoje, contar 
no seu quadro associativo com três 
dos sócios fundadores do Clube, os 
Companheiros Alberto Maia e Costa e 
António Muchaxo, sócios representati-
vos e o Companheiro Mário Cruz, sócio 
honorário.
Ao longo da sua existência, o  Rotary 
Club Cascais Estoril tem promovido 
junto da comunidade na qual se insere 
diversos projetos de apoio à comuni-
dade, sobretudo, de cariz humanitário. 
Tal, vai de encontro à visão do Rotary: 
“Juntos, vemos um mundo onde as 
pessoas se unem e entram em ação 
para causar mudanças duradouras 
em si mesmas, nas suas comunidades 
e no mundo”, estabelecendo parcerias 
com as autarquias locais, bem como 
com outras instituições, no sentido de 
canalizar os seus esforços para apoiar 
suplementarmente quem mais precisa 
na comunidade.

O município da Amadora conta ago-
ra com uma estação meteorológica no 
edifício dos Paços do Concelho. A ins-
talação do aparelho insere-se no âmbi-
to do projeto metropolitano “CLIMA.
AML” – Rede de Monitorização e 
Alerta Meteorológico Metropolitano. 
Financiado pelos EEA Grants, este pro-
jeto decorre da fase de implementação 
do PMAAC-AML (Plano Metropolitano 
de Adaptação às Alterações Climáticas, 
da Área Metropolitana de Lisboa) e 
visa a criação de uma solução integrada 
para a monitorização meteorológica em 
contexto urbano, a concretizar através 
de uma rede de 18 estações meteoro-
lógicas dos municípios da AML e uma 
plataforma online, que analisará os da-
dos e informações meteorológicas.
O “CLIMA.AML” permitirá avaliar os 
fenómenos meteorológicos extremos 
(precipitação intensa, ondas de calor, 
ondas de frio, suscetibilidades climá-
ticas, vento forte) e apoiar ações pre-
ventivas por parte das autoridades de 
proteção civil, segurança e saúde.
De igual modo, assume-se como uma 
ferramenta imprescindível no suporte 
de medidas na adaptação às alterações 
climáticas nos municípios da AML, 
nomeadamente na elaboração em cur-
so, do Plano Local de Adaptação às 
Alterações Climáticas (PLAAC), em 
Palmela.
A estação meteorológica instalada na 
Amadora disponibiliza os dados de 
forma gratuita e pode ser visualizada 
no site do “CLIMA.AML”. 
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VTS é observatórioVTS é observatório
de Golfinhos no Tejode Golfinhos no Tejo

A limpeza das margens do Rio Jamor, 
na zona do Parque Urbano Felício Lou-
reiro, em Queluz, é o desafio da Câ-
mara Municipal de Sintra e do Grupo 
Comunitário do Pendão, em parceria 
com os Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Sintra (SMAS 
de Sintra), que se realizou no dia 9 de 
abril. A atividade insere-se no âmbito 
do Projeto Bairros Saudáveis, em cur-
so no Pendão, com o envolvimento de 
vários parceiros locais e do Município 
de Sintra.
A iniciativa contou com a participação 
de 16 elemento, 11 de Pendão em Movi-
mento, 3 dos SMAS de Sintra, 1 da CM 
Sintra e 1 voluntária externa às entida-
des participantes.
O resultado depois de 3 horas de "tra-
balho" saldou-se em 25 kg de resíduos 
indeferidos, 5 kg de vidro, 5 kg de em-
balagens e 1600 beatas
Esta atividade pretende alertar a comu-
nidade para o impacto do descarte do 
lixo no espaço público, nomeadamente 
em relação à biodiversidade nos cursos 
de água. “O que cai ao chão, cai ao mar” 
é, aliás, o mote para um projeto desen-
volvido pelo Município de Sintra, que 
alerta que os resíduos que são lançados 
para o chão, como embalagens descar-
táveis, pontas de cigarro ou copos de 
plástico, acabam por ser encaminhados 
para as linhas de água, como ribeiras e 
rios, e vão confluir no mar, provocando 
a sua contaminação e entrando na ca-
deia alimentar dos animais marinhos.
Uma preocupação bem presente no 
Rio Jamor, um dos principais cursos 
de água do concelho, que, aliás, osten-
ta um peixe único no mundo: a boga-
-portuguesa, uma espécie endémica do 
território português, que se encontra 
em perigo crítico de extinção. Este rio 
alberga uma das populações desta es-
pécie, também existente nos rios Tejo 
e Sado e em algumas ribeiras costeiras 
da zona de Lisboa e Sintra, para além 
de outras duas espécies de água doce: o 
escalo-do-sul e a verdemã.
A sobrevivência destas espécies, que 
chegaram a Portugal há mais de 14 mi-
lhões de anos, depende da preservação 
dos vários cursos de água doce. Para 
avaliar a qualidade da água do Jamor, 

Ação de Ação de 
limpezalimpeza
no no 
Rio JamorRio Jamor

os SMAS de Sintra vão promover a re-
colha de água para posterior análise no 
seu Laboratório, unidade responsável 
pela avaliação da qualidade da água de 
abastecimento do concelho de Sintra, 
mas que está acreditado para um total 
de 63 métodos analíticos, entre as quais 
a análise das águas naturais doces. Para 
16 de julho, está prevista uma outra ini-
ciativa, com visita à linha de água, para 
avaliar a evolução do estado de limpe-
za, com realização de nova recolha de 
água para análise laboratorial.
O Rio Jamor é, aliás, um dos cursos 
de água que integram o Projeto Peixes 
Nativos, de monitorização e educação 
ambiental, coordenado pelo ISPA-Ins-
tituto Universitário de Ciências Psico-
lógicas, Sociais e da Vida em parceria 
com a Águas do Tejo Atlântico, e que, 
neste caso, está sobre monitorização de 
alunos das EB1 Mário Cunha Brito (Be-
las) e EB1 n.º 2 de Queluz. Para além 
do Município de Sintra, o projeto conta 
com o apoio institucional do MARE-
-Centro de Ciências Marinhas e Am-
bientais (MARE-ISPA), Aquário Vasco 
da Gama e Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas e já envolveu, 
globalmente, a participação de mais de 
750 alunos de escolas do 1.º Ciclo dos 
concelhos de Sintra, Mafra, Oeiras, Tor-
res Vedras, Alenquer, Caldas da Rai-
nha e Óbidos.

Um observatório de 
golfinhos no estuário 
do Tejo, “Golfinhos no 
Tejo”, está instalado no 
Centro de Coordenação 
e Controlo de Tráfego 
Marítimo e Segurança, 
do Porto de Lisboa 
(Torre VTS), em Algés, 
sendo o primeiro pro-
grama de monitoriza-
ção, a partir de terra, das 
ocorrências de cetáceos 
neste estuário.
Na apresentação do, 
Golfinhos no Tejo, realizada no dia 21 
de abril, foram dados a conhecer os ob-
jetivos deste projeto que pretende ob-
servar, em contínuo, esta zona do Tejo, 
registando a utilização do estuário por 
cetáceos, como o golfinho comum, per-
ceber padrões especiais e sazonais e 
também registar as atividades huma-
nas e as condições atmosféricas.
Estas informações recolhidas deverão 
permitir perceber a atividade dos cetá-
ceos no estuário e o que os motiva para 
ali se deslocarem, bem como saber de 
que espécie são, e se é sempre o mesmo 
grupo ou se se trata de vários grupos 
diferentes.
Por outro lado este conhecimento deve, 
por um lado dar a conhecer ao público 
esta atividade e por outro alertar para 
os cuidados a ter na preservação do 
ambiente marinho. 
O comandante Rui Nunes, em represen-
tação da APL, nesta apresentação, justi-
ficou a presença deste “Observatório” 
numa “estrutura crítica em termos de 
proteção civil e importante em termos 
operacionais para o Porto de Lisboa”, 
começando por referir que há alguns 
meses recebeu “três meninas”, que 
lhe apresentaram um projeto inédito 
no Porto de Lisboa, que é o estudo do 
aparecimento dos golfinhos no estuá-
rio, cujo entusiasmo, que transparecia 
de cada uma delas, nessa apresentação, 
não o podiam deixar indiferente. 
Desta reunião saiu a sugestão de que 
apresentassem a proposta detalhada 
para este Observatório, o que fizeram 
e que teve o aval dos responsáveis da 
APL, estando, desde o princípio de 
março, a funcionar.
Referiu ainda, Rui Nunes, que é uma 
das preocupações da APL a conserva-
ção da natureza e a sustentabilidade do 
estuário, pelo que isso justifica o apoio 
a este projeto. 
O trabalho de observação é realizado 
por 12 voluntários, mas além destas ob-
servações possuem um sensor acústico 
colocado na água, que regista todos os 
sons e vai permitir identificar, através 
do som caraterístico emitido por cada 
golfinho, a frequência com que visitam 
o Tejo. 
Os dados de que já dispõem, ao fim 
de 140 horas de observação, permitem 
perceber que os golfinhos estiveram no 
estuário 40% dos dias de observação, 
sendo todos eles golfinhos comuns, à 
exceção de um golfinho roaz.
Pretendem no mês de julho, publicar 
um relatório com todas as informações 
obtidas até essa data. 
Este projeto, pioneiro em Portugal, tem 
como responsáveis, as “três meninas” 
carinhosamente referidas Rui Nunes, 
Ana Rita Luís, investigadora do polo 
ISPA do MARE, Centro de Ciências 
do Mar e do Ambiente, formada pelo 

ISPA, ISPA e Instituto Universitário 
de Ciências Psicológicas, Sociais e da 
Vida, com doutoramento em Biologia 
do Comportamento. Responsável pelo 
projeto, CetaSee, ciência cidadã, como 
aliada na investigação e na conservação 
de cetáceos em Portugal.
Ana Henriques, técnica de oceanos 
e pescas da ANP|WWF, licenciada 
em Biologia pela FCUL e mestre em 
Gestão e Conservação de Recursos 
Naturais pelo ISA&UE.  Desde 2020 
integra a equipa Oceanos e Pescas da 
ANP|WWF, nas áreas de pesca susten-
tável, políticas ambientais e conserva-
ção de espécies marinhas bandeira.
Rita Sá, é coordenadora de Oceanos e 
Pescas da ANP|WWF, bióloga ma-
rinha, com especialização em pescas, 
mestre em Ecologia Aquática e dou-
torada em Ciências do Mar. Em 2014, 
integrou a equipa WWF, sendo res-
ponsável por questões de políticas 
marinhas e de pescas e pelos projetos 
sobre Cogestão em Pescas, Consumo 
Responsável de Pescado e Conservação 
Marinha 
São parceiros deste projeto, a WWF, 
uma das maiores e mais respeitadas 
organizações independentes de conser-
vação do mundo, cuja missão é travar 
a degradação da natureza e construir 
um futuro no qual os seres humanos 
vivam em harmonia com essa natureza. 
A ANP|WWF, uma ONG portuguesa 
que trabalha em Portugal em associa-
ção com a WWF, com vista a conservar 
a diversidade biológica e dos recursos 
nacionais. A Administração do Porto 
de Lisboa, no âmbito da sua política de 
responsabilidade ambiental, da qual 
decorrem medidas e procedimentos 
que preservam o ambiente, em espe-
cial a água do Tejo, inseridas nas boas 
práticas de sustentabilidade da APL-
Administração do Porto de Lisboa. O 
MARE, Centro de Ciências do Mar e 
do Ambiente com o ISPA, Instituto 
Universitário de Ciências Psicológicas, 
Sociais e da Vida.
Nesta apresentação estiveram presen-
tes também, Ângela Morgado, diretora 
executiva da ANP|WWF, e Manuel 
Eduardo dos Santos, professor associa-
do e investigador do MARE-ISPA.

ANÚNCIO
Para os efeitos tido por convenientes informa-se que, 
no prédio urbano sito na Rua dos Pinheiros, lote 95, 
Conceição da Abóboda, freguesia de S. Domingos 
de Rana, concelho de Cascais, se encontram vários 
bens móveis, dando-se o prazo de 30 (trinta) dias 
desde a publicação deste anúncio para reclamação 
dos mesmos, através do envio de carta registada com 
aviso de receção, para a morada sita na Rua Manuel 
Pinhanços, n.º 9 A – 2770-115 Paço de Arcos, com o 
comprovativo da sua propriedade, findo o qual serão 
considerados os mesmos perdidos/abandonados.
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Parede FC escolhe órgãos sociaisParede FC escolhe órgãos sociais

Estoril Praia campeão de SUB-23Estoril Praia campeão de SUB-23
pelo segundo ano consecutivopelo segundo ano consecutivo

Uma lista liderada por João Salgado foi 
eleita, no passado dia 4 de Março, para 
dirigir os destinos do Parede Foot Ball 
Clube (Parede FC) no próximo manda-
to bienal de 2022-2024. Os resultados 
eleitorais vieram confirmar a aposta 
dos sócios na continuidade do projecto 
desenvolvido pela equipa dirigida pelo 
actual presidente, que já tinha assumi-
do a Direcção do clube paredense no 
biénio 2020-2022.
De acordo com fonte ligada ao proces-
so, as eleições realizaram-se um pouco 
mais cedo do que estava previsto “por 
uma necessidade de repôr e refrescar a 
equipa”, sendo que tudo decorreu den-
tro dos prazos normais, respeitando 
os estatutos do Parede FC, que deter-
minam a realização de actos eleitorais 
para escolha dos órgãos sociais de dois 
em dois anos. As últimas eleições ti-
nham decorrido em Maio de 2020.   
Os órgãos sociais eleitos para o biénio 
2022-2024 tomaram posse no passa-
do dia 11 de Março, tendo resultado 
de uma lista única liderada por João 
Salgado que se apresentou ao escru-
tínio dos sócios. O Presidente eleito 
referiu que se recandidatou ao cargo 
acompanhado por algumas pessoas 

que transitaram da anterior Direcção, 
acrescentando que a nova equipa tam-
bém tem caras novas.
Um dos elementos que transitou da 
anterior Direcção, composta por 12 
titulares, foi o Engenheiro Emanuel 
Nunes, que desempenha o cargo de 
Vice-presidente Administrativo. As 
caras novas do novo executivo são 
pessoas ligadas ao Desporto, “pessoas 
da Parede que convém terem ligação à 
comunidade e, sobretudo, pessoas que 
tenham alguma paixão pelo Desporto e 
pelo Hóquei em Patins”, assinalou João 
Salgado.
Segundo realçou o Presidente do 
Parede FC, entre as caras novas que 
integram a equipa agora eleita pelos 
sócios, encontram-se “pessoas com 
formação, competências e experiência 
profissional para ajudar a gerir o clube” 
paredense, um emblema quase cente-
nário, fundado em Fevereiro de 1928. 
Um desses recém-chegados, ligado à 
área do Desporto, é o jornalista despor-
tivo Fernando António.
O programa apresentado aos sócios por 
João Salgado para o biénio 2022-2024 
aposta basicamente na continuidade 
do projecto que foi desenvolvido pela 

Direcção anterior, ou seja, 
consolidar o Parede FC 
como equipa no Panorama 
Nacional do Hóquei em 
Patins, depois de o clube 
ter subido na época pas-
sada à Primeira Divisão, 
após 29 anos afastado des-
te patamar competitivo da 
modalidade.
O Presidente reeleito re-
feriu que um dos propó-
sitos da sua presidência 
é manter a equipa na 
Primeira Divisão, sendo 
que esse objectivo não surgirá isolado 
nem implicará “hipotecar o futuro do 
clube em nome de sonhos irrealistas”. 
“Continuaremos, seguramente, a tra-
balhar para dar ao nosso clube e aos 
seus agentes desportivos as condições 
que necessitam e que já provaram saber 
merecer”, garantiu. 
“Essa é a nossa missão, o nosso com-
promisso”, afirmou João Salgado no 
discurso que proferiu na tomada de 
posse, destacando que uma das linhas 
fortes do seu programa é continuar a 
apostar no trabalho de formação que 
tem vindo a ser desenvolvido junto dos 

jovens e crianças que praticam despor-
to na instituição. Algo que “faz parte do 
património da história do clube, e que é 
importante manter”, sublinhou.
“As famílias e a comunidade habitua-
ram-se a ver no Parede FC um sítio 
onde os seus filhos podem comple-
mentar a sua formação como Homens e 
Mulheres, portanto o grande objectivo 
do clube é prosseguir o trabalho que 
tem sido desenvolvido na formação 
com os jovens e crianças”, assinalou o 
dirigente desportivo, garantindo aos 
sócios que tem intenção de cumprir o 
seu mandato até ao fim.

Os SUB-23 do Estoril Praia revalidaram 
o título de Campeão Nacional de 
Futebol neste escalão pelo segundo ano 
consecutivo, sagrando-se bicampeões, 
um feito histórico para a equipa da 
Costa do Estoril, que foi homenageada 
no passado dia 6 de Abril pela Câmara 
Municipal de Cascais (CMC).
Durante a cerimónia, que decorreu 
em frente ao edifício dos Paços do 
Concelho, com a presença do Presidente 
do Município, Carlos Carreiras, e do 
executivo municipal, os Bicampeões 
da chamada Liga Revelação e equipa 
técnica responsável pelo feito foram 
agraciados com medalhas de mérito 
desportivo. 
O Presidente do Estoril Praia 
Futebol SAD, Ignacio Borra, recebeu 
também das mãos do presidente da 
autarquia uma placa foral alusiva à 
conquista alcançada pelo clube, que 
conseguiu impor-se, pelo segundo ano 
consecutivo, no escalão de SUB-23, 
festejando a segunda vitória num troféu 
com apenas quatro edições realizadas.
Esta segunda vitória na Liga Revelação 
começou a ser festejada há cerca de um 
mês, em 8 de Março, quando os jovens 
canarinhos assistiram à vitória do Rio 
Ave sobre o Portimonense, por 3-2, 
tornando matematicamente impossível 
a qualquer outra equipa chegar ao 
primeiro lugar da classificação, ainda 
com duas jornadas por cumprir.
Com as faixas de bicampeão já 

encomendadas, os SUB-23 do 
Estoril Praia golearam no último 
jogo, realizado dia 5 de Abril no 
Estádio António Coimbra da Mota, o 
Portimonense por 5-1, chegando ao 
fim da fase de apuramento de campeão 
com 21 pontos (7 vitórias e 3 derrotas), 
à frente do gigante Benfica, com menos 
quatro pontos.
No final deste último encontro, a 
equipa treinada por Vasco Botelho 
da Costa festejou no relvado a nova 
conquista alcançada, tendo recebido 
a Taça e as medalhas de Campeão da 
Liga Revelação. Um feito que se repetiu, 
depois da primeira vitória registada na 
mesma prova na época 2020-2021.
De referir que nessa mesma temporada, 
os SUB-23 do Estoril Praia conseguiram 
a ‘dobradinha’ ao conquistarem 
também o troféu respeitante à Taça 
Revelação, derrotando na final, 
disputada no Estádio Dr. Magalhães 
Pessoa, em Leiria, no dia 11 de Maio 
de 2021, o Sporting de Braga, por duas 
bolas a uma.

“ESTORIL PRAIA LEVA 
CASCAIS AO PEITO” 

“Ganhar uma vez é difícil. Ganhar 
duas vezes e revalidar o título é ainda 
mais desafiante, uma vez que todos os 
olhos estão colocados na equipa para 
perceber se vai ser capaz de responder 
ao desafio”, comentou Francisco Kreye, 

vereador do Desporto da 
CMC, a propósito do feito 
alcançado pelos SUB-23 do 
Estoril Praia.
De acordo com o vereador 
do CDS-PP presente no 
executivo da CMC, o clube 
presidido por Ignacio 
Borra “deu uma resposta 
exemplar numa Liga que é 
de formação e profissional”, 
tratando-se de um emblema 
“que representa e leva 

Cascais ao peito”. Nesse 
sentido, refere o vereador, “foi 
uma grande honra para nós”. 

“O SEGREDO É MUITO 
TRABALHO”

No final da homenagem, o 
treinador Vasco Botelho da 
Costa comentou, a propósito 
do êxito alcançado pela 
equipa que comanda: “O 
segredo é muito trabalho. 
Como eu tive oportunidade 
de dizer, por várias vezes, 
seria muito fácil nós encostarmo-nos 
ao sucesso do ano passado tendo em 
conta que conseguimos todos os nossos 
objectivos.”
“E quando eu falo de objectivos, não 
falo apenas dos títulos, falo também 
de termos promovido jogadores à 
equipa principal, termos promovido 
jogadores para campeonatos mais 
competitivos, termos valorizado 
activos financeiramente, que também 
é um dos objectivos da Estoril Praia 
SAD”, sublinhou o técnico, de 33 anos.
“Seria muito fácil nós, este ano, 
chegarmos todos os dias ao clube 
acreditando que somos melhores, que 
o trabalho já estava feito, e não foi esse 
o caso. Eu acho que o segredo desta 
segunda conquista, muito mais difícil 
do que a primeira, passa exactamente 
por uma palavra muito importante 

para nós, que é a resiliência”, realçou.
O treinador Vasco Botelho da Costa 
justificou que a chave do sucesso 
alcançado pela equipa de futebol SUB-
23 do Estoril Praia que teve sob seu 
comando “está bem à vista”. “Resultou 
do facto de sermos inconformados, de 
querermos mais, de termos a ambição 
de chegar mais longe”, assinalou. 
“Pessoalmente, é um sentimento de 
orgulho tremendo poder prestigiar um 
clube que é o meu clube, o Estoril Praia, 
e prestigiar também Cascais, que é a 
minha terra. É um orgulho tremendo 
poder juntar aquilo que é o útil ao 
agradável, como se costuma dizer”, 
comentou o técnico, que assumiu o 
comando da equipa em Janeiro de 2020. 

Texto: Luís Curado
Fotos: CMC
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Os 49 anos de existência da Juventude 
Operária de Monte Abraão, (JOMA), 
foram comemorados, no dia 22 de 

abril, com uma 
Sessão Solene, no 
Centro Lúdico de 
Massamá, com um 
programa que in-
cluiu a tomada de 
posse dos órgãos 
sociais para o bié-
nio 2022-2024, e vá-
rias homenagens, 
nomeadamente a 
sócios com 25 anos 
de filiação, à atleta Cláudia 
Santos, pela presença nos 
Jogos Paralímpicos de Tóquio, 
às atletas campeãs nacionais 
da equipa feminina, ao atleta 
Duarte Silva campeão nacional 
de Karaté, à atleta vice-campeã 
olímpica, Patrícia Mamona e 
ao seu treinador José Uva. 
Homenageados também pa-
trocinadores e personalidades 
como, Pedro Brás, presiden-
te da UF Massamá Monte 
Abraão, ou Rui Pereira ex-
-vice-presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, que agra-
deceu a homenagem e disse 
ter feito apenas o que era seu 
dever, dando o seu melhor, e elogiou o 
trabalho dos dirigentes do JOMA.
O vice-presidente da Câmara Municipal 
de Sintra, Bruno Pereira, no seu discur-
so, começou por agradecer a todos os 
que ao longo dos anos têm apoiado os 
clubes na sua atividade. No que se refe-
re ao trabalho da JOMA, o que mais o 
“comove” é a sua sede, pelo acolhimen-
to que faz a todos. 
Afirmou que com a JOMA a Câmara de 
Sintra tem a certeza que é possível in-
tegrar os jovens para criar 
uma sociedade em que é 
possível viver, que o seu 
trabalho deve ser realça-
do e merece todo o apoio 
da Câmara Municipal. 
Os novos corpos sociais 
contam com a continui-
dade, como presidente 
da Direção, de João Pedro 
Morais Cardoso, que, no 
uso da palavra, disse que 
o seu objetivo é criar con-
dições para que no clube 
as pessoas possam cres-
cer e evoluir como seres 
humanos e como conse-
quência disso serem campeões nas suas 
modalidades. Tem um enorme orgulho 
em ser presidente do clube, a que já de-
dicou 49 anos da sua vida. 
Referiu o período da pandemia como, 
“tempos terríveis” mas que já estão a 
ser ultrapassados, tendo a JOMA um 
crescimento que já é superior ao que 
tinha antes da pandemia. Realçou o 

projeto que tem como 
objetivo a formação no 
Atletismo e pretende atin-
gir de novo a posição de 
melhor escola de atletis-
mo do país.
Sobre o estado das diver-
sas modalidades, come-
çou agradeceu a Adelino 
Ramos presidente do Real 
Sport Clube que conse-
guiu que voltassem a uti-
lizar a pista de atletismo, 
o que, disse, é essencial 
para o desenvolvimento 
do trabalho da JOMA.

No Futsal continua o problema da falta 
de um pavilhão, para poderem crescer 
mais nesta modalidade. Receberam a 
bandeira da ética que considera mais 
uma conquista, fruto do trabalho do 
clube.
No Karaté têm atualmente cerca de 50 
atletas, sendo uma modalidade onde 
foram já formados bons atletas, no Pool 
há várias equipas, já tiveram uma na 
primeira divisão e agora têm uma na 
segunda e outra na terceira divisão. 

Agradeceu ao presidente Pedro Brás a 
ajuda para a compra de uma mesa das 
que são exigidas para competição.
No Futebol a equipa está a disputar o 
Campeonato da Inatel e mais uma vez 
agradeceu ao presidente do Real pela 
cedência do campo para os treinos e jo-
gos da JOMA. 
A terminar a sua intervenção, agrade-
ceu a todas as entidades que os têm 
apoiado e disse que é lema do JOMA 
que “ninguém deixa de fazer desporto 
por não ter dinheiro para o fazer” e é 
nesses mordes que pretendem conti-
nuar a trabalhar. 
Estiveram também presentes nesta fes-
ta de aniversário, Luís Miguel, presi-
dente da Assembleia Geral do JOMA, 
Jorge Vieira presidente da Federação 
Portuguesa de Atletismo, Tiago 
Guedes da Associação de Futebol de 
Lisboa, Adelino Ramos presidente do 
Real Sport Clube, representantes do 
Executivo da União de Freguesias de 
Queluz e Belas, e muitos sócios.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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As saudades que ficamAs saudades que ficam
Eunice Muñoz, considerada por muitos 
a melhor actriz portuguesa de todos os 
tempos, com 80 anos de carreira do-
minados por uma infindável lista de 
sucessos, morreu no passado dia 15 de 
Abril, aos 93 anos. O Governo, em arti-
culação com o Presidente da República, 
decretou um dia de luto nacional no 
dia do funeral, realizado a 19 de Abril 
no Cemitério do Alto de São João, em 
Lisboa, onde decorreu a cerimónia de 
cremação. Um dia antes, segunda-feira, 
o féretro com o corpo da actriz esteve 
depositado nas Capelas Exequiais da 
Basílica da Estrela, onde tiveram lugar 
as cerimónias fúnebres, com a celebra-
ção de uma missa de corpo presente, no 
dia seguinte, à tarde, antes da realiza-
ção do funeral.
Natural da Amareleja, no concelho 
alentejano de Moura, onde nasceu a 30 
de Julho de 1928, Eunice Muñoz mor-
reu vítima de uma paragem cardior-
respiratória no Hospital de Santa Cruz, 
em Carnaxide (Oeiras). A actriz já tinha 
sido hospitalizada, em Agosto do ano 
passado, nesta mesma unidade hospi-
talar, devido a um problema de saúde 
que chegou a ser referido nas redes 
sociais como tendo sido um AVC, uma 
informação negada pela neta, Lídia 
Muñoz, com quem partilhava o palco 
numa digressão da peça ‘A Margem 
do Tempo’, de Franz Xaver Kroetz. Já 
em Janeiro deste ano, foi novamente in-
ternada, desta feita no Hospital de São 
Francisco Xavier, devido a um pico de 
tensão arterial, dificuldades respirató-
rias e cansaço.
Quando foi informado da morte 
de Eunice Muñoz, Marcelo Rebelo 
de Sousa mostrou-se “profunda-
mente consternado” com a notícia. 
Referindo que “Portugal está de luto”, 
o Presidente da República apresentou 
“sentidas condolências à família” da 
actriz, recordando a carreira de uma ar-
tista de referência nacional, apreciada e 
acarinhada por todos, que proporcio-
nou décadas de momentos inesquecí-
veis aos portugueses. Segundo as pala-
vras do PR, “uma actriz a quem bastava 
como identificação o nome próprio”. 
“Dizíamos Eunice e não havia outra”, 

sublinhou. 
“Marcou a nossa vida durante décadas 
e décadas e, portanto, eu queria, em 
nome de todos os Portugueses, agrade-
cer-lhe uma vida dedicada ao Teatro, 
mas também ao Cinema, à Televisão, 
à Cultura em Portugal, isto é, dedica-
da aos Portugueses”, destacou Marcelo 
Rebelo de Sousa, recordando: “Tive 
oportunidade de estar com Eunice di-
versas vezes ao longo do meu manda-
to, de a ver e ouvir, de a aplaudir, de 
com ela conversar, e de a homenagear, 
fazendo minhas as palavras de tantos 
portugueses na admiração e carinho 
que lhe tivemos e na grata memória 
que dela guardamos”.
“Como aconteceu com alguns dos 
grandes nomes do Teatro em Portugal, 
notabilizou-se em vários meios, em 
vários registos, nos clássicos como nos 
contemporâneos, nas obras ousadas 
como nos grandes sucessos de públi-
co, sendo possivelmente a figura mais 
reconhecida do Teatro Português do 
último meio século, e a mais querida 
também”, comentou o PR, admitindo: 
“Nós habituámo-nos à ideia de que a 
Eunice Muñoz era eterna. Fisicamente 
não é. Resistiu a uma, duas, três, quatro 
crises de saúde. Mas é eterna no nosso 
espírito, não a esquecemos, nunca a 
esqueceremos, estará sempre no nosso 
coração”.

80 ANOS DE CARREIRA NO 
TEATRO, CINEMA E TELEVISÃO

Nascida no seio de uma família de ac-
tores, Eunice Muñoz cedo se habituou 
aos palcos. Estreou-se profissionalmen-
te com apenas 13 anos, em 1941, com a 
peça ‘Vendaval’, de Virgínia Vitorino, 
no palco do Teatro Nacional D. Maria 
II, sob direcção de Amélia Rey Colaço e 
Robles Monteiro, construindo uma car-
reira de 80 anos repleta de sucessos que 
fizeram dela uma referência no meio 
artístico e cultural. A última peça em 
que participou, ‘A Margem do Tempo’, 
uma obra contemporânea sem palavras 
baseada nas memórias de uma vida, 
foi levada à cena no mesmo palco, em 
2021, com a actriz a contracenar com a 

sua neta, Lídia Muñoz.
Ao longo da sua carreira, 
Eunice Muñoz trabalhou 
com outros grandes vultos 
do Teatro Português, entre 
os quais Palmira Bastos, 
Maria Matos, António 
Silva, Vasco Santana, 
António Pedro, Raul 
Solnado, Carlos Avilez, 
João Lourenço, Filipe La 
Féria, João Perry, Fernanda 
Montenegro e muitos ou-
tros, tendo trabalhado com 
cerca de uma centena de 
companhias e participado 
em cerca de duas cente-
nas de peças (de acordo 
com dados recolhidos 
pelo Centro de Estudos 
de Teatro da Faculdade de 
Letras da Universidade de 
Lisboa), clássicas e contem-
porâneas, muitas das quais 
como protagonista.
Em “Mãe Coragem e os 
Seus Filhos”, do dramatur-
go alemão Bertolt Brecht, 
levada à cena em 1986, 
assinou uma interpretação 
soberana, mostrando toda 
a magia com que enchia o 

palco, tal como aconteceu em ‘O Ano 
do Pensamento Mágico, um monólo-
go de Joan Didion com encenação de 
Diogo infante, que interpretou em 2009 
no Teatro Nacional D. Maria II. Uma 
mestria repetida tantas vezes ao lon-
go da vida, como em ‘O Comboio da 
Madrugada’, de Tennessee Williams, 
com encenação de Carlos Avilez, leva-
da à cena em 2011/12, uma peça duran-
te a qual sofreu uma queda em que par-
tiu os dois pulsos e lesionou a cervical.
A sua presença em palco nunca deixou 
de impressionar quem teve o privilé-
gio de assistir aos seus desempenhos, 
que não se limitaram ao Teatro. Eunice 
Muñoz fez também carreira no Cinema, 
integrando o elenco de filmes roda-
dos por Leitão de Barros (‘Camões’), 
Henrique Campos (‘Um Homem do 
Ribatejo’, ‘Ribatejo’ e ‘Cantiga da Rua’), 
Caetano Bonucci/Amadeu Ferrari (‘A 
Morgadinha dos Canaviais’), Lauro 
António (‘Manhã Submersa’), Fernando 
Lopes (‘Matar Saudades’), João Botelho 
(‘Tempos Difíceis’) e outros realizado-
res, e participou igualmente em inúme-
ras produções televisivas, entre filmes, 
telenovelas, programas de comédia e 
séries, como ‘A Banqueira do Povo’ 
(1993), exibida na RTP.  
Ao longo da sua vida, a actriz rece-
beu vários prémios e distinções, tendo 
sido condecorada com as seguintes 
ordens honoríficas: Oficial da Ordem 
Militar de Sant’Iago da Espada (1981), 
Grande-Oficial da Ordem do Infante 
D. Henrique (1991), Grande-Oficial da 
Ordem Militar de Sant’Iago da Espada 
(2010), Grã-Cruz da Ordem do Infante 
D. Henrique (2011), Grã-Cruz da 
Ordem do Mérito (2018) e Grã-Cruz da 
Ordem Militar de Sant’Iago da Espada 
(2021). Recebeu também a Medalha de 
Mérito Cultural, atribuída em 1990 pelo 

Ministério da Cultura, e foi distingui-
da diversas vezes pela crítica, nomea-
damente com o Prémio da Imprensa 
(1964 e 1969) e com o Globo de Ouro 
de Mérito e Excelência (2008). Foi ain-
da homenageada com o Prémio Sophia 
Carreira, atribuído pela Academia 
Portuguesa de Cinema.

OEIRAS HOMENAGEIA ACTRIZ

A Câmara Municipal de Oeiras, con-
celho onde Eunice Muñoz viveu, de-
cretou três dias de luto municipal pela 
morte da actriz (dias 16, 17 e 18 Abril), 
para “expressar o reconhecimento ao 
inquestionável contributo que deu ao 
concelho e ao País”. “Viveu e faleceu no 
nosso Concelho. Deu, há 25 anos, o seu 
nome ao auditório municipal de Oeiras, 
Auditório Municipal Eunice Muñoz”, 
recordou o Presidente da Autarquia, 
Isaltino Morais, assinalando: “Oeiras 
deve-lhe muito. Portugal deve-lhe mui-
to. Mulher extraordinária, como actriz, 
mãe, amiga. Grande entre as grandes”.
O autarca realçou que Eunice Muñoz 
“marcou gerações de artistas e de por-
tugueses”, sublinhando que “o seu sor-
riso de paz, a sua postura de elegância, 
a sua permanente disponibilidade para 
os outros a sua excelência enquanto 
mulher do Teatro” fazem dela “um 
exemplo de vida e um tesouro nacio-
nal”. Recorde-se que, em 2021, a actriz 
subiu ao palco do auditório com o seu 
nome, atribuído em 1997, para celebrar 
os 80 anos de carreira, com a peça ‘A 
Margem do Tempo’, tendo sido con-
decorada na altura com a Grã-Cruz da 
Ordem Militar de Sant’Iago da Espada 
pelo Presidente da República.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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