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Sintra combateSintra combate
erva-das-pampaserva-das-pampas

OPINIÃO
Respeitar todas as fases da vida da mulher

*Médica

Dr  Cristina Casasecaa_

A Câmara Municipal de Sintra apro-
vou, em reunião do executivo, a adesão 
do município à Estratégia Transnacio-
nal de Luta contra a Cortaderia selloa-
na (a erva-das-pampas).
Com a adesão à Estratégia Transna-
cional, o Projeto LIFE STOP Cortade-
ria oferece assessoria técnica, ações de 
formação, informação atualizada e in-
vestigação relativa à Cortaderia selloa-
na, assim como acesso aos resultados 
e conclusões dos trabalhos levados a 
cabo pelo projeto.
O presidente da autarquia, Basílio Hor-
ta, reconhece que “os impactos negati-
vos da erva-das-pampas sobre diver-
sas espécies, que estão presentes não 
só na área do Parque Natural Sintra-
-Cascais, na Zonas Especiais de Con-
servação (ZEC), mas também fora das 
áreas protegidas”.O projeto tem como 
principal objetivo a implementação de 
uma estratégia transnacional comum 
para lutar contra a Cortaderia selloana 
e procura testar novas metodologias no 
controlo e maneio da espécie invasora 
em áreas de alta densidade, combater a 
expansão da espécie, sensibilizar a po-
pulação sobre o seu efeito prejudicial e 
envolver as principais partes interessa-
das no combate à Cortaderia.
A Cortaderia selloana (erva-das-pam-
pas) é considerada uma das espécies 
de flora invasora mais nocivas devi-
do à sua capacidade de transformar e 
degradar habitats naturais e humani-
zados. Trata-se de uma gramínea ces-
pitosa perene, com flores dispostas em 
espiguetas de cerca de 20 milímetros 
de comprimento, formando tufos capa-
zes de produzir milhares de sementes 
com alta capacidade de germinação e 
que são profusamente espalhadas pelo 
vento.

O Dia Internacional da Saúde Femi-
nina, assinalado a 28 de maio, tem 
como objetivo alertar a população 
para as desigualdades, ainda exis-
tentes, entre mulheres e homens no 
acesso aos cuidados de saúde, mas 
também sensibilizar para a impor-
tância da saúde feminina e do devi-
do acompanhamento médico, prin-
cipalmente no âmbito dos direitos 
sexuais e reprodutivos. Apesar de 
ser este o foco quando se fala em 
“saúde da mulher”, ao longo dos 
anos, o conceito tem vindo a ganhar 
uma versão mais holística, valori-
zando, cada vez mais, também o 
bem-estar das mulheres, a preven-
ção de doenças, bem como a natu-
reza interdisciplinar necessária para 
fazer face à diversidade de mulheres 
e de necessidades de saúde ao longo 
das suas vidas.
São diversos os fatores que influen-
ciam a saúde da mulher, entre eles 
influências hormonais, muito rela-
cionadas com a entrada e saída da 
idade fértil, e fatores sociais, visto 
que a luta das mulheres por estabe-
lecerem o seu lugar ativo na socie-
dade tem sido constante e, em 2021, 

cerca de 55% das mulheres eram já ati-
vas no mercado de trabalho em Portu-
gal, uma percentagem que tem vindo 
a aumentar1. As mulheres passam por 
diferenças hormonais ao longo da sua 
vida, desde o aumento de hormonas 
na puberdade, até ao seu decréscimo 
na menopausa. Esta mudança de hor-
monas femininas faz com que a mulher 
passe por várias fases na sua vida, cada 
uma com características muito especí-
ficas.
Uma das principais causas de descon-
forto das mulheres são as dores mens-
truais. O ciclo menstrual tem uma gran-
de influência no humor e nos níveis de 
energia das mulheres, sendo possível 
ajudar à sua regulação através de so-
luções homeopáticas. A menstruação 
pode acarretar alguns sintomas, tais 
como dores de cabeça e abdominais, si-
nais esses que podem ser aliviados com 
esta opção terapêutica. Também as fa-
ses da gravidez e do pós-parto podem 
representar grandes desafios com to-
das as adaptações físicas e hormonais. 
Além disso, o bebé torna-se prioritário. 
A homeopatia, sendo uma solução na-
tural, pode ser uma boa opção para a 
gestante e para a fase do pós-parto, res-

peitando a prescrição e o aconse-
lhamento médico ou farmacêu-
tico. Nesta fase, a Homeopatia 
pode também ajudar à promoção 
da secreção do leite quando este 
não sobe naturalmente.
Mais tarde na vida, geralmente 
entre os 45 e os 55 anos, a mu-
lher entra na menopausa, uma 
etapa natural da vida de todas 
as mulheres e que traz consigo 
alguns sintomas e desconfor-
to, devido à quebra hormonal. 
Afrontamentos, alterações de 
humor, cansaço, insónias, falta 
de concentração, alterações no 
ciclo menstrual, dores de cabeça 
e abdominais são alguns destes 
sintomas. Cada mulher passa 
por este processo de uma forma 
muito individual, pelo que é fun-
damental tentar compreender as suas 
necessidades específicas. As soluções 
homeopáticas são individualizadas e 
respeitam as características de cada 
mulher, podendo ajudar a controlar es-
tes sintomas e o desconforto associado, 
atuando na causa e não nos sintomas.
Acima de tudo, neste Dia Internacional 
da Saúde Feminina, é essencial com-

preender que cada mulher é uma 
mulher, com necessidades e carac-
terísticas específicas, que influen-
ciam as suas condições de saúde e 
de vida, sendo importante procurar 
as melhores soluções para enfrentar 
cada fase com a maior naturalidade 
possível.

Corrida de Carrinhos Corrida de Carrinhos 
de Rolamentosde Rolamentos

A X Corrida de Carrinho de 
Rolamentos, que contou com a partici-
pação de 39 carrinhos de 14 escolas do 
Concelho de Oeiras e assinalou o Dia 
Mundial da Criança é uma iniciativa 
da Divisão Policial de Oeiras através 
do Programa Escola Segura, que este 
ano se realizou na Rua Junção do Bem, 
em Oeiras, descendo a rua até ao Largo 
Marquês de Pombal, frente ao edifício 
da Câmara Municipal de Oeiras.
Foi o grande vencedor desta corri-
da, a Escola Sophia Melo Breyner, da 
Outurela, em 2º lugar ficou a Escola 
São Bruno, de Caxias, e em 3º, o pro-
jeto “Gira do Bairro”, de Caxias. O 
International Sharing School, sito no 
Taguspark, recebeu o prémio de origi-
nalidade.
Segundo o agente da PSP, Miguel 
Gama, esta iniciativa, com 12 anos, 
surgiu em resultado da procura de 
uma atividade diferente para cativar a 
população escolar e surgiu esta ideia. 
Inicialmente não teve muita recetivida-
de porque as crianças não têm referên-
cias desta atividade, todavia ano após 

ano tem vindo a 
crescer a parti-
cipação. Esteve 
suspensa dois 
anos devido à 
pandemia, mas 
pela adesão que 
esta décima edição 
teve, é visível que já cativou a popula-
ção escolar do Concelho. A corrida tem 
sido realizada em Carnaxide mas a sua 
realização passa a ser alternado entre 
Oeiras e Carnaxide.
O objetivo do Programa Escola Segura 
é relembrar a brincadeira das crianças 
de outros tempos, que desenvolviam 
a criatividade ao fabricarem os respe-
tivos carrinhos, com rolamentos ou 
rodas de charrua, e passavam tardes 
intermináveis de diversão e boa dispo-
sição. 
É referido que se trata de uma ativida-
de bastante acarinhada pela comunida-
de local e que é desenvolvida em prol 
do fortalecimento dos laços de amizade 
e companheirismo. 
De salientar que, tradicionalmente, os 

carrinhos de rolamentos eram construí-
dos em madeira e possuíam uma corda 
amarrada às extremidades de um eixo, 
com quatro rolamentos em metal. Os 
tempos mudaram aguçando o engenho 
e arte, por isso se pôde ver alguma ori-
ginalidade na construção dos “veícu-
los” participantes, como a introdução 
de travões.
Com a realização desta atividade pre-
tende-se também fomentar uma maior 
cultura de aproximação entre a Polícia 
de Segurança Pública e a população, 
envolvendo a comunidade educativa e 
restantes parceiros.
No final da corrida foi efetuada a en-
trega dos prémios e lanches aos partici-
pantes, por parte das entidades colabo-
rantes neste evento.
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NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de AlgésNOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés
O Nos Alive está de volta ao Passeio 
Marítimo de Algés nos dias 6, 7, 8 e 9 de 
julho. Depois de dois anos sem se rea-
lizar, o festival regressa para a sua 14ª 
edição com novidades não só no cartaz, 
mas também no que respeita à organi-
zação do recinto. No dia 1 de junho, o 
evento foi oficialmente apresentado no 
Palácio Anjos, em Algés, contando com 
a presença do diretor da Everything is 
New, Álvaro Covões, o presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras (CMO), 
Isaltino Morais, e a diretora de comu-
nicação da NOS, Rita Torres Baptista. 
Álvaro Covões fez questão de escla-
recer que apesar de terem sido dois 
anos sem Alive “na realidade foram 
três, porque estamos a vender o NOS 
Alive de 2022 desde setembro de 2019. 
Há pessoas que têm bilhete há 900 dias 
para ir ao festival”. O responsável pela 
promotora do evento revela que serão 
feitas algumas mudanças no recinto 
no que concerne à zona das casas de 
banho. “Verificámos que havia uma 
concentração excessiva no núcleo cen-
tral de casas de banho, principalmen-
te durante os intervalos dos concertos 
do palco NOS pelo que, este ano, para 
além desta zona vamos criar  uma outra 
numa ponta do recinto, esperando que 
isto ajude a aliviar um pouco o trânsito 
de pessoas que se tentam deslocar”. O 
presidente da Everything is New refe-

re ainda que, fora de Portugal, o Reino 
Unido foi o local onde se venderam 
mais bilhetes, seguindo-se a vizinha Es-
panha – com o qual o festival mantém 
uma estreita parceria no que concerne 
ao  intercâmbio de bandas – e França, 
o que fomenta o crescimento da hote-
laria portuguesa uma vez que “quem 
vem aos festivais urbanos já não procu-
ra tanto os parques de campismo, mas 
sim os hotéis e os alojamentos locais”, 
explica.
O presidente da CMO referiu-se ao 
NOS Alive como “um exemplo de 
maturidade e persistência” e mencio-
nou futuras melhorias nos acessos ao 
Passeio Marítimo de Algés. “Prometi 
aqui há três anos uma passagem su-
perior a partir do Dafundo. Já foi a 
concurso três vezes e finalmente está 
adjudicada. É provável que para o ano 
já haja essa passagem”, revela, acres-
centando ainda – sem se comprometer 
com datas – que está em desenvolvi-
mento um “passeio com 27 metros de 
largura” que ligará o Jardim de Algés 
ao Passeio Marítimo. Isaltino Morais 
salienta ainda a resiliência da organiza-
ção do festival após estes anos especial-
mente difíceis para o setor da cultura, 
enaltecendo o festival. “Quando o NOS 
Alive começa sente-se uma energia 
diferente em Oeiras. O terrapleno foi 
transformado quase numa espécie de 

santuário carregado de energia que dá 
uma satisfação enorme às pessoas”. 
Por sua vez, Rita Torres Batista des-
tacou a parceria de longa data estabe-
lecida com o NOS Alive que descreve 
como um “projeto singular”, acrescen-
tando que a NOS marca uma presença 
invisível mas de extrema importância 
no festival com “100km de fibra ótica e 
torres de 4G e 5G que asseguram a exis-
tência da rede móvel num espaço com 
cerca de 55/60 mil pessoas”.
Na conferência de imprensa foram di-
vulgados os programas completos do 
Palco Comédia, que conta como nomes 
como Herman José, Tio Gel, Guilherme 
Geirinhas ou Salvador Martinha, e do 
Palco Coreto, onde atuarão  Andrew 
Cushin, Basilda, ou King Kami. Foram 
também confirmadas novas bandas 
para o Palco Heineken, nomeadamen-
te Lefty e Moullinex Live no dia 6, 
Tyroliro no dia 7, Três Tristes Tigres 
no dia 8 e Los Invaders e Tourjets no 
último dia de festival. Foi também re-
velado um projeto especial intitulado, 
“Paradise Called Portugal”, que terá 
lugar no Palco WTF Clubbing, no dia 
9 de julho. Com curadoria de DJ Vibe, 
este espetáculo convida as pessoas a 
emergirem numa maratona de 12 horas 
pela história da música eletrónica, enal-
tecendo o legado de um conjunto de 
pioneiros que mudaram o panorama da 

música eletrónica no nosso país. 
Para o acompanharem, o DJ esco-
lheu uma série de outros grandes 
nomes do setor: Luís Leite, Mário 
Roque, Vanessa Kokeshi, Diana 
Oliveira, Temudo, Bessone & 
Fragoso e Sckman. 
Para que todos possam desfrutar 
do festival - tal como já vem sendo 
hábito - a organização tem dispo-
níveis acessos especiais, pensados 
em exclusivo para grávidas e pes-

soas como mobilidade condicionada. 
Ambos os serviços implicam a inscri-
ção prévia plataformas criadas para o 
efeito. 
Outro dos costumes que a organiza-
ção mantém é a atribuição das Bolsas 
Gulbenkian que este ano terão como 
temática o estudo da biodiversidade e 
da ecologia e o impacto da interação do 
organismo com micróbios. 
O Nos Alive volta ao Passeio Marítimo 
de Algés para aquele que é descrito 
como “o melhor regresso de sempre”. 
Como cabeças de cartaz encontram-se 
The Strokes, Florence + The Machine, 
Metallica, Imagine Dragons e Da 
Weasel. Os bilhetes para os dias 8 e 9 já 
se encontram esgotados, bem como os 
passes para os 4 e os 3 dias. Estão dis-
poníveis bilhetes diários para os dias 6 
e 7, com um valor de 69€ e o passe para 
os referidos dois dias por 136€. Pode 
consultar o cartaz completo em www.
nosalive.com. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues



17 Junho 2022O CORREIO DA LINHA 4

'Titanic' de Cascais'Titanic' de Cascais
vai desaparecervai desaparecer

O Centro Comercial CascaisVilla, bap-
tizado pelos cascalenses como ‘Titanic’ 
devido à sua forma de barco, vai desa-
parecer até 2025, confirmou a Câmara 
Municipal de Cascais (CMC). O espaço 
privilegiado ocupado pelo polémico 
edifício, à entrada nascente de Cascais, 
vai ser alvo de um projecto de requali-
ficação que, ao que tudo indica, deve-
rá ser assinado pelo famoso arquitecto 
britânico Norman Foster.
“Mais um objectivo que está mais pró-
ximo de ser cumprido”, comentou o 
presidente da autarquia cascalense, 
Carlos Carreiras, actualmente a cum-
prir o seu terceiro e último mandato 
à frente do Município, na sua página 
pessoal no Facebook, onde partilhou 
uma notícia publicada recentemente no 

semanário ‘Expresso’, dedicada a esta 
nova alteração programada para aque-
la zona nobre da vila de Cascais.
Questionado pelo jornal, o autarca con-
firmou o projecto de requalificação, 
sem confirmar nem negar o nome de 
Norman Foster, e fez saber que o es-
paço ocupado pelo centro comercial 
desde 2001 será repartido por vários 
edifícios, com uma área de implantação 
mais pequena, estando igualmente pre-
vistas uma maior abertura da rotunda à 
entrada da vila e uma praça para frui-
ção da população.

OBRAS CONCLUÍDAS EM 2028

Estima-se que as obras de requalifica-
ção possam estar concluídas num perío-

do de dois a três anos, devendo 
ser realizadas entre 2025 e 2028. 
O projecto que está a ser prepa-
rado para o local actualmente 
ocupado pelo Centro Comercial 
CascaisVilla, construído durante 
o mandato autárquico do socia-
lista José Luís Judas, vai conju-
gar áreas destinadas a habitação 
e espaços comerciais.   
Na sequência da requalificação a 
ser operada, o terminal rodoviá-
rio actualmente a funcionar por 
baixo do centro comercial será 
transferido para o parque de es-
tacionamento existente junto à 
estação de comboios do terminal ferro-
viário da Linha da CP, que liga Cascais 
ao Cais do Sodré, em Lisboa. De referir 
que a chamada Linha de Cascais tem 
vindo, também, a ser alvo de trabalhos 
de requalificação.
Arquitecto internacional de referência, 
reconhecido por inúmeras obras ou-
sadas e emblemáticas construídas em 
todo o Mundo, Norman Foster, de 87 
anos, é apontado como o ‘criativo’ es-
colhido para assinar o projecto que vai 
ser implementado no espaço ocupado 
pelo CascaisVilla, propriedade, desde 
2017, da Bain Capital, uma sociedade 
de investimento sediada nos Estados 
Unidos da América.
Com as alterações que vão ser introdu-
zidas, que incluem também as obras 
realizadas na unidade comercial do 
grupo francês Auchan junto à Avenida 
Marginal, que passou a contar com um 
novo edifício construído de raiz ao lado 
do antigo, inaugurado em 1973, e com 
um novo parque de estacionamento, 
vai finalmente concretizar-se a ambi-
cionada transformação na entrada nas-
cente de Cascais.

EDIFÍCIO POLÉMICO INDESEJADO

Desde que foi inaugurado, no final 
de 2001, em leito de cheia, em ter-
renos inundáveis pela Ribeira das 
Vinhas, o polémico Centro Comercial 
CascaisVilla nunca reuniu consensos, 
tendo sido fortemente criticado por 
muitos cascalenses que se referiam ao 
edifício, construído com forma de bar-
co, como o ‘Titanic de Cascais’. Desde 

sempre, foi encarado como um ‘bilhe-
te postal’ indesejado para a entrada da 
vila.  
“Finalmente conseguimos resolver 
o CascaisVilla e para isso foi precisa 
muita teimosia, mas felizmente nes-
te momento está resolvido”, comen-
tou Carlos Carreiras nas declarações 
prestadas ao ‘Expresso’, referindo que 
o centro comercial “irá abaixo” para 
“fragmentar-se em vários edifícios”. 
Adiantou ainda o autarca que o espaço 
passará a ter “uma função diferente da-
quela que tem hoje”.
Além do centro comercial com super-
mercado, dezenas de lojas, zona de res-
tauração e salas de cinema, o ‘Titanic’ 
conta com um parque de estaciona-
mento subterrâneo com capacidade 
para 600 lugares, onde funciona tam-
bém um terminal rodoviário. Depois 
do fôlego inicial, o espaço comercial foi 
perdendo o élan e entrou, nos últimos 
anos, numa fase menos auspiciosa, com 
várias lojas desocupadas.
Apesar de ter sido construído durante 
a gestão do socialista José Luís Judas 
(1993-2001), o CascaisVilla acabou por 
ser inaugurado já no início do primeiro 
mandato do social-democrata António 
Capucho, em Novembro de 2001. 
Durante a sua presidência à frente da 
CMC, Carlos Carreiras nunca escondeu 
a ambição de implementar um projecto 
de requalificação capaz de dotar a nova 
entrada de Cascais com a “dignidade” 
tão desejada por muitos cascalenses.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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Grutas do Poço VelhoGrutas do Poço Velho
reabertasreabertas
em Cascaisem Cascais
As míticas Grutas Naturais 
do Poço Velho, bem no cen-
tro da vila de Cascais, que 
estiveram durante bastante 
tempo encerradas ao públi-
co, voltaram a ser reabertas 
para visitas regulares que 
podem ser realizadas aos 
fins-de-semana e feriados, no período 
entre as 14h00 e as 18h00. A entrada é 
livre.
Este importante monumento, onde 
foram recolhidos vestígios arqueoló-
gicos datados desde o Paleolítico até à 
Antiguidade Tardia, que tem suscitado 
desde há largas décadas a curiosidade 
de muitos investigadores e curiosos 
em conhecer a sua História, foi alvo 
de obras de requalificação para dotar o 
espaço de melhores condições para ser 
visitado.
“Com as obras que agora terminaram, 
abre-se um capítulo novo na política 
cultural e patrimonial local, devolven-
do a Cascais e aos cascalenses aquele 
que é porventura o mais significante e 
impactante monumento arqueológico 
da nossa terra”, anunciou a Câmara 
Municipal de Cascais (CMC) na sua pá-
gina na Internet. 
De acordo com a explicação avança-
da por Severino Rodrigues, Chefe da 
Divisão de Arqueologia e Património 
Histórico da autarquia, a intervenção 
que agora terminou foi planeada e con-
cretizada para ser “o mais minimalista 
possível”, com o propósito de “devol-
ver a integridade ao monumento”.
Nessa medida, ressalva o mesmo res-
ponsável quanto às obras realizadas: 
“Tudo o que fizemos foi assentar coisas 
sobre a gruta, ou seja, nada interferiu 
directamente com as paredes ou com o 
solo da gruta. Não houve intervenção 
no solo, não houve intervenção nas pa-
redes, foi tudo pousado sobre a gruta.”
Com base na intervenção de requali-
ficação operada, foi instalado um pas-
sadiço com escadas que permite a fácil 
circulação dos visitantes dentro da gru-
ta, que passou a contar também com 
um novo sistema de iluminação criado 
especialmente para melhorar a expe-
riência proporcionada pela visita.  
O Chefe da Divisão de Arqueologia e 
Património Histórico da autarquia cas-
calense realça que o projecto de ilumi-
nação instalado no interior do espaço 
museológico, desenvolvido por um 
designer desta área, potenciou a gruta: 
“Quem a viu e quem a vê parece que 
cresceu duas ou três vezes.”
Além da sensação de aumento do es-
paço proporcionada pelos jogos de luz 
construídos com a nova iluminação, 
que potenciam toda a amplitude da 
gruta, os novos efeitos de luz instalados 
“permitem também ao visitante obser-
var muitos mais pormenores do monu-
mento”, destaca Severino Rodrigues.   

SÍMBOLO DA HISTÓRIA DA VILA

Um dos principais símbolos da História 
de Cascais, as Grutas Naturais do Poço 
Velho localizam-se na margem direi-
ta da Ribeira das Vinhas (Largo das 
Grutas, nas traseiras do Edifício S. 
José), a cerca de 500 metros da sua foz, 
na Praia da Ribeira, no centro da vila. 

Actualmente, o acesso à rede de gale-
rias faz-se por duas entradas diferentes.
As grutas foram exploradas, pela 
primeira vez, em 1879, pelo geólogo 
Carlos Ribeiro (1813-1882), apontado 
como o ‘fundador’ da Arqueologia 
Cascalense, que detectou nos sedimen-
tos que preenchiam o solo no interior 
das galerias vestígios arqueológicos 
desde o Paleolítico até à Antiguidade 
Tardia. 
Em trabalhos de exploração realizados 
posteriormente, veio a confirmar-se 
que a principal ocupação data do final 
do Neolítico e durante o Calcolítico, 
correspondentes aos quarto e terceiro 
milénios antes de Cristo (a.C.). Este pe-
ríodo corresponde à utilização da gruta 
como necrópole, tendo sido referen-
ciada mais de uma centena de enterra-
mentos.
Entre 1945 e 1947, o engenheiro 
Augusto Abreu Nunes (1891-1966) pro-
moveu novas escavações no monumen-
to. Os trabalhos permitiram recolher 
um diversificado espólio funerário, 
que inclui artefactos de pedra polida e 
lascada, artefactos votivos de calcário, 
placas de xisto decoradas, elementos de 
adorno e cerâmica.
Algum do espólio recolhido durante os 
vários trabalhos arqueológicos realiza-
dos nas Grutas Naturais do Poço Velho 
encontra-se exposto ao público no 
Museu da Vila de Cascais, instalado no 
edifício dos Paços do Concelho (Praça 5 
de Outubro), podendo ser visitado (en-
trada livre) de terça-feira a domingo, 
entre as 10h00 e as 18h00. 

MITOS E ESTÓRIAS ANTIGAS

Durante muitos anos, as Grutas 
Naturais do Poço Velho deram origem 
a uma série de lendas e mitos, baseados 
em estórias contadas pelos mais anti-
gos. Algumas das mais famosas davam 
conta da existência de caminhos secre-
tos que iam dar até ao Guincho e à Boca 
do Inferno. 
Lendas e mitos aparte, a simbologia 
aliada a este importante sítio arqueoló-
gico é grande para os cascalenses, por 
ser visto como o berço onde Cascais 
nasceu, onde foi identificado o registo 
mais antigo da presença humana na 
vila, numa época compreendida entre 
10.000 a.C. e 4.000 a.C..

POÇO VELHO

As grutas, com cerca de 50 metros de 
extensão, ficaram a dever o seu nome 
ao facto de existir na zona um conjunto 
de poços que forneciam água aos habi-
tantes da vila. Ao que tudo indica, esses 
poços ficaram inactivos no seguimento 
do Terramoto de 1755, que afectou gra-
vemente toda a região de Lisboa, alte-
rando os lençóis freáticos ali existentes.
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'Praia Acessível''Praia Acessível'
na Praia das Maçãsna Praia das Maçãs

Palmeiras comemora aniversárioPalmeiras comemora aniversário
O projeto “Praia Acessível, Praia para 
Todos” regressa este ano à Praia das 
Maçãs, de 1 de julho a 31 de agosto, 
numa iniciativa promovida pela Câma-
ra Municipal de Sintra.
Desde o ano de 2002 que a autarquia de 
Sintra leva a cabo esta iniciativa, permi-
tindo que durante os meses de julho e 
agosto qualquer cidadão portador de 
deficiência ou idosos com mobilidade 
condicionada/reduzida, integrados em 
instituições e/ou acompanhadas pelas 
respetivas famílias, tenham acesso ple-
no à praia (mar e areal) e possam usu-
fruir dos benefícios lúdicos e terapêuti-
cos que a praia/mar proporciona.

No dia 28 de junho, o Centro Comercial Palmeiras Shopping assinala o seu 36.º 
aniversário. Integrado numa das áreas mais modernas do concelho de Oeiras, co-
nhecida exatamente por Nova Oeiras, este espaço comercial conta com 163 lojas 
dos mais diversos setores: estética, vestuário, decoração para a casa, perfumarias, 
papelarias, telecomunicações, entre outros. O shopping conta ainda com uma 
zona dedicada à restauração e um espaçoso parque de estacionamento. 
A sua construção fica a dever-se à ideia de Francisco Silva Santos, e caracteriza-se 
por um traçado urbanístico e paisagístico onde se destaca um dos aglomerados 
urbanos mais emblemáticos do século XX. O seu átrio costuma albergar várias ex-
posições e muitos são os pedidos que chegam à administração do centro comercial 
para aí se realizarem mostras dos mais variados produtos, servindo assim para a 
divulgação de novas marcas e artistas.
Ao longo dos anos, muitas foram as lojas que foram fechando para dar lugar a 
novas, pelo que o dinamismo do centro nunca se perdeu, continuando a atrair 
clientes...não só os que vão lá “desde sempre”, mas também novos clientes. Assim, 
contrariando a tendência dos grandes centros comerciais, este é um espaço fami-
liar e pessoal, onde todos se sentem bem recebidos. 

João AntunesJoão Antunes

"Banco Alimentar apoia"Banco Alimentar apoia
400 famílias carenciadas"400 famílias carenciadas"
A União de Freguesias de Algés, Linda-
a-Velha e Cruz-Quebrada (UFALCD), 
está a promover, até ao final do ano, 
diversas atividades de carater social e 
cultural, salientando o presidente da 
União de Freguesias João Antunes a, já 
realizada em 21 de maio, Festa Animal, 
no Parque Urbano de Miraflores, que 
além da adoção de animais que se en-
contram à guarda do Município, ao 
longo do dia teve demonstrações de 
obediência social e de agility, teatro, 
música, desfile e mostra de “Os nossos 
animais de estimação”, onde os alunos 
da EB do Alto de Algés e JI Luísa Ducla 
Soares e suas famílias, mostraram os 
seus animais, contando, esta Festa, com 
grande adesão do público.
Nos dias 10, 11 e 12 de junho na Rua 
Major Afonso Palla, tiveram lugar as 
Festas dos Santos Populares. Também 
nesta rua está prevista uma iniciativa 
designado “Rua do Rock” nos dias seis 
a nove de julho. 
As Festas de Linda-a-Velha que se rea-
lizam no Palácio dos Aciprestes, vão 
decorrer de 8 a 11 de setembro.  
Os agentes da PSP do policiamento de 
proximidade vão receber, da União de 
Freguesias, cartões para dar aos idosos 
que visitam, com um número de telefo-
ne para utilizarem quando precisam de 
falar com os agentes, este número é de 
um telefone disponibilizado pela União 
de Freguesias.
Continua a funcionar o Banco 

Alimentar, que 
apoia 400 famílias, 
tendo também ca-
bazes de urgên-
cia, e, segundo 
João Antunes o 
número de pes-
soas que precisam 
ajuda tem vindo a 
aumentar. 
Neste âmbito 
têm também uma 
Loja Solidária, a 
funcionar junto 
da antiga sede da 
Junta de Linda-
a-Velha, que tem 
como principal 
objetivo, ajudar 
a satisfazer as 
necessidades mínimas das famílias, 
colocando à disposição, a preços sim-
bólicos, os bens angariados e doados 
pelos cidadãos e empresas locais, como 
roupas, calçado, artigos para o lar, 
brinquedos, ou livros para crianças. As 
famílias mais carenciadas podem usu-
fruir de artigos gratuitos.
Referiu ainda João Antunes, que a 
Câmara de Oeiras aprovou a adjudi-
cação da obra para a revitalização do 
espaço do Pátio das Amendoeiras, no 
Palácio dos Aciprestes, em Linda-a-
Velha, que será adaptado para um es-
paço multiusos, uma obra que custará 
cerca de um milhão e 800 mil euros.
Este espaço manterá as espécies arbó-
reas, terá uma zona de lazer e espaço 
para eventos públicos com apoio de 
restauração snack-bar e cafetaria.
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Oeiras organizaOeiras organiza
Semana da Proteção CivilSemana da Proteção Civil

A Semana da Proteção Civil de Oeiras, 
decorreu entre 30 de maio e 5 de ju-
nho, com um conjunto de eventos que 
visam dar a conhecer aos munícipes as 
atividades e meios da Proteção Civil 
Municipal.
Do programa desta semana destaca-

mos a Exposição Estática de Meios, dos 
agentes de Proteção Civil do Concelho, 
que esteve patente nos dias 31 de maio 
e 1 junho, no parque estacionamento da 
Praia da Torre, em Oeiras.
Durante a exposição, cerca de 800 crian-
ças do 1º ciclo do ensino básico, além 

de verem, entrarem nos 
veículos operacionais dos 
bombeiros e forças de se-
gurança, ativarem sirenes 
e luzes, assistiram a uma 
demonstração, na verten-
te de Busca e Salvamento, 
com os cães da Unidade 
Especial de Polícia, Grupo 
Operacional Cinotécnico, 
(UEP/GOC) e na Praia da 
Torre, a um exercício de 
salvação aquático, com na-
dadores salvadores e meios 
de socorro aquáticos. 

Um seminário so-
bre “Planeamento 
e Gestão de Riscos 
em Grandes 
Eventos” teve 
lugar no dia 2 ju-
nho, no Auditório 
da Universidade 
Atlântica e contou, 
no encerramento, com a presença da 
secretária de Estado da Administração 
Interna, Isabel Oneto. 
No dia 4 de junho, decorreu um simu-
lacro na empresa Vimeca, em Queluz 
de Baixo, com a participação todos os 
sete Corpos de Bombeiros de Oeiras e 
ainda da Polícia de Segurança Pública e 
da Polícia Municipal.
Sobre os meios expostos na praia da 
torre e à pergunta, de se há retorno dos 
investimentos do Município de Oeiras, 
o presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, disse que o retorno está 
na eficácia da resposta às solicitações, e 
realmente do ponto de vista dos equi-
pamentos o ideal era que nunca fossem 
utilizados, sendo verdade que existe, 
à primeira vista, uma sobredotação de 
equipamentos, e é referido que Oeiras 

tem as corporações de bombeiros mais 
bem equipadas a nível nacional, consi-
dera que se pode dizer que há excesso, 
mas quando surge a necessidade de so-
corro de alguém e o socorro demora à 
chegar, já se diz que não há meios que 
cheguem. 
Portanto entende que existem os meios 
que é necessário e que correspondem 
à preocupação que sempre teve a 
Câmara de Oeiras, em ter os bombei-
ros com capacidade para responder às 
necessidades da Proteção Civil e é um 
orgulho para a câmara ter esta capaci-
dade, mas também referiu que por ve-
zes é preciso colocar um travão, porque 
sendo sete corporações de bombeiros 
não é necessário terem todas o mesmo 
tipo de equipamentos, já que facilmen-
te se complementam nas operações de 

socorro. 
O coronel Carlos Pinto, 
diretor da Proteção Civil 
de Oeiras, sobre a forma 
como o público olha para 
a exposição de meios ex-
postos nesta Semana da 
Proteção Civil, começou 
por dizer que esta expo-
sição foi organizada com 
especial objetivo de pro-
porcionar às crianças um 
primeiro contacto com os 
meios dos diversos agen-
tes do Município, e que 
com este contacto pos-
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Amadora apoiaAmadora apoia
Reabilitação UrbanaReabilitação Urbana

sam absorver e interiorizar o que são 
alguns conceitos de segurança.
Para além desta exposição o exercício 
de salvamento aquático a que assisti-
ram também as alerte para os cuidados 
a ter nessas circunstâncias e possam 
transmitir aos pais as experiências ad-
quiridas.
No que se refere à atuação dos bom-
beiros de Oeiras a nível nacional para 
combate aos fogos, já estão preparados 
para responder a qualquer solicitação 
que seja feita.  
A cerimónia de encerramento des-
ta Semana, que teve lugar na Praceta 
Dionísio Matias, em Paço de Arcos e 
teve em formatura cerca de 150 bom-
beiros, sendo lembrados durante ceri-
mónia os bombeiros falecidos recente-
mente e feito um minuto de silêncio em 
sua memória. 
O presidente da Câmara, dirigindo-se 
aos bombeiros e ao público presente, 
disse que esta é uma oportunidade 
para que a população se aperceba da 
capacidade de resposta que a Proteção 
Civil tem no concelho.
Disse ainda que esta Semana tem por 
objetivos sensibilizar os cidadãos para 
a facto de a Proteção Civil ser um de-
ver de todos, pois é fundamental que 
estejam preparados para saber como 
agir em caso calamidade ou catástrofe. 
Também é uma forma de demonstrar 
as capacidades e reco-
nhecer o papel que os 
bombeiros têm nesta 
estrutura, pois ainda 
são quem avança pri-
meiro, pelo que ex-
pressou em nome da 
população o agradeci-
mento pela dedicação 
e esforço dos bombei-
ros e de todos os agen-
tes da Proteção Civil.
Seguiu-se o desfile dos 
bombeiros e de meios, 
que contou com 11 
viaturas antigas do 

Museu dos Bombeiros do Dafundo, 
viaturas operacionais dos bombeiros, 
da Polícia de Segurança Pública, da 
Polícia Municipal, dos SIMAS Oeiras 
e Amadora e dos serviços da Câmara 
Municipal de Oeiras, num total de 62 
viaturas. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: P.R e A.G

A Câmara Municipal da Ama-
dora continua a promover a 
reabilitação urbana no seu 
território, prosseguindo a sua 
estratégia de valorização do 
edificado, apoiando financeira-
mente os proprietários de edifí-
cios particulares na reabilitação 
de espaços comuns, com o ob-
jetivo de melhorar a qualidade 
de vida das populações, apos-
tando na eficiência energética 
e na eliminação de barreiras 
arquitetónicas.
Na última reunião de câmara, 
realizada a 6 de abril de 2022, foram 
aprovadas mais 30 candidaturas aos 
programas municipais de reabilitação 
urbana: Reabilita+, Reabilita Plus, Rea-
bilita Eco e Reabilita Vertical.
Em 2021, a autarquia apoiou a reabili-
tação de um prédio a cada dois dias, ao 
abrigo destes programas, o que revela 
a enorme adesão por parte dos muníci-
pes, tendo em conta que todos os anos o 
número de candidaturas supera o valor 
do ano anterior.
Desde a criação do primeiro programa, 
em 2013, até agora, a Câmara Munici-
pal da Amadora já apoiou 714 candida-
turas, num investimento municipal de 
cerca de dois milhões e oitocentos mil 
euros.
A autarquia prossegue assim a sua Es-
tratégia Municipal de Reabilitação Ur-
bana, com vista à revitalização urbana e 
social, promovendo o desenvolvimento 
económico do concelho e a sua susten-
tabilidade ambiental.

REABILITA + | PROGRAMA
 MUNICIPAL DE APOIO 

À REALIZAÇÃO DE OBRAS

Este programa existe desde 2013 e visa 
apoiar a realização de obras de recu-
peração ou beneficiação nas partes co-
muns ou de uso comum de edifícios 
de particulares. Assume a forma de 
subsídio não reembolsável. É calculada 
uma comparticipação base que ascende 
a 30% do valor das obras, e a comparti-
cipação tem um teto máximo no valor 
de 15.000€.

REABILITA PLUS | PROGRAMA 
MUNICIPAL DE APOIO

 À REALIZAÇÃO DE OBRAS 
- VENDA NOVA E DAMAIA 

DE BAIXO

Este programa existe desde 2017 e visa 
apoiar a realização de obras de recupe-
ração ou beneficiação de partes comuns 

ou de uso comum de edifícios particu-
lares de habitação em áreas específicas 
da Venda Nova e da Damaia de Baixo. 
Assume a forma de subsídio não reem-
bolsável. É calculada uma compartici-
pação base que ascende a 50% do valor 
das obras, e a comparticipação tem um 
teto máximo no valor de 25.000€.

REABILITA ECO | PROGRAMA
 MUNICIPAL DE APOIO 

À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Trata-se de um novo programa criado 
em 2021 que visa apoiar a introdução 
de soluções técnicas com vista ao au-
mento do conforto térmico e da eficiên-
cia energética das partes comuns ou de 
uso comum dos edifícios de habitação 
de particulares, promovendo assim a 
satisfação e o bem-estar dos cidadãos. 
Assume a forma de subsídio não reem-
bolsável. É calculada uma compartici-
pação base que ascende a 30% do valor 
das obras, e a comparticipação tem um 
teto máximo no valor de 15.000€.

REABILITA VERTICAL |
 PROGRAMA MUNICIPAL 

DE APOIO À ACESSIBILIDADE 
VERTICAL

Trata-se de um novo programa criado 
em 2021 que visa a melhoria das acessi-
bilidades e a mobilidade dos cidadãos 
no acesso às suas habitações. Apoia a 
introdução de soluções para o melho-
ramento das acessibilidades verticais 
para uso comum, através da instalação 
ou adaptação de elevadores, rampas 
de acesso ou outros sistemas de idên-
tica natureza, com vista à eliminação 
de barreiras arquitetónicas nos acessos 
às partes comuns dos edifícios de habi-
tação de particulares. É calculada uma 
comparticipação base que ascende a 
30% do valor das obras, e a comparti-
cipação tem um teto máximo no valor 
de 15.000€.
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Ginastas de CarcavelosGinastas de Carcavelos
brilham em Itáliabrilham em Itália

Piscina Oceânica recebePiscina Oceânica recebe
jogos de Kayak-Polojogos de Kayak-Polo

Oeiras foi mais uma vez, ponto de en-
contro, das melhores equipas nacionais 
de Kayak-Polo, para mais uma fase do 
Campeonato Nacional desta especiali-
dade da Federação Portuguesa de Ca-
noagem. O Kayak-Polo é a modalidade 
coletiva da canoagem assumindo-se 
como um jogo coletivo com bola, onde 
o objetivo é marcar golos na baliza ad-
versário.
Esta competição que contou com bas-
tante público, nos dois dias do even-
to, contou com a organização do CKB 
Oeiras e da Federação Portuguesa de 
Canoagem, com o apoio da Câmara 
Municipal de Oeiras.
A Piscina Oceânica de Oeiras recebeu 
nos dias 21 e 22 de maio um total de 16 
equipas de todo o país que disputaram 

Os atletas da classe de 
Trampolins do Grupo 
Sportivo de Carcavelos 
(GSC) voltaram a fazer his-
tória com a conquista de 
vários lugares no pódio na 
competição internacional 
AERE Trampoline World 
Cup 2022, organizada pela 
Federação Internacional 
de Ginástica (FIG), dispu-
tada no final do mês de 
Maio na cidade italiana de 
Rimini.  
Destaques muito especiais 
para os primeiros luga-
res alcançados por José 
Florêncio (escalão 17-21 anos), Mariana 
Fernandes (escalão 11-12 anos) e Diana 
Patrício (escalão sub 11). De referir tam-
bém o segundo lugar assegurado por 
Henrique Cruz (escalão 11-12 anos) e a 
terceira posição conseguida por Miguel 
Neves (escalão 17-21 anos).
O emblema do GSC esteve represen-
tado na competição organizada pelo 
FIG com uma equipa de nove ginastas, 
alguns dos quais participaram pela 
primeira vez numa prova internacio-
nal realizada além-fronteiras. À frente 
da delegação carcavelense que viajou 
até Itália, esteve o treinador Hélder 
Andrade.
Além dos cinco ginastas medalhados 
em Rimini, cujos nomes já foram refe-
ridos, integraram ainda a comitiva do 
clube carcavelense, actualmente presi-
dido por Susana Rua, que assumiu fun-
ções há pouco mais de um ano: Anna 
Elena, Maria Faustino, Margarida 
Leitão e Teresa Valente. 
Fundado em 5 de Março de 1921, o GSC 
é um clube centenário que tem vindo a 
obter excelentes resultados em várias 

modalidades, com destaque para a 
Ginástica, nomeadamente na classe 
de Trampolins. Outra modalidade em 
evidência é o Futebol. Recentemente, 
o clube carcavelense lançou uma nova 
aposta: o Boxe Olímpico. 

REQUALIFICAÇÃO DE CAMPO 
DE FUTEBOL 

Em 2022, o GSC tem vindo a concretizar 
uma das principais aspirações do clube, 
pela qual os seus dirigentes têm lutado 
durante anos: a requalificação do seu 
campo de Futebol 11. Em Fevereiro, a 
infraestrutura desportiva recebeu uma 
nova iluminação, que veio facilitar a 
realização de treinos e jogos nocturnos.
Entretanto, em meados de Maio, a di-
recção do clube anunciou que as obras 
de requalificação do Campo de Futebol, 
que incluem a instalação de um novo 
relvado, terão início a 15 de Junho, pre-
vendo-se que possam estar concluídas 
a 15 de Agosto, a tempo de poder ser 
preparada da melhor forma a próxima 
época. 

o acesso à fase Final do Campeona-
to Nacional de Kayak-Polo. Esta Fase 
de apuramento teve como vencedor 
a equipa do CKB Oeiras que venceu 
todos os jogos totalizando 24 pontos, 
seguindo-se o CF Coimbra e o CC Se-
túbal.
No escalão sub16, seis equipas defron-
taram-se para definir o vencedor deste 
torneio. A vitória acabou por sorrir aos 
“miúdos” do CKB – Oeiras, que ven-
ceram na final a equipa de CN Arcos 
de Valdevez por 4 a 1. Com esta vitó-
ria a equipa de sub16 do CKB Oeiras 
comanda agora a classificação com 42 
pontos, seguido de perto da equipa de 
sub16 de Arcos de Valdevez com 38 
pontos e da equipa de CN Portimão 
com 36 pontos.

Município de Oeiras
Câmara Municipal

SUSANA DUARTE, VEREADORA, NO USO DA COMPETÊNCIA QUE LHE FOI DELEGADA 
PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICPAL DE OEIRAS, ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 11 de 
janeiro 2022. FAZ PÚBLICO QUE, por deliberação da Câmara Municipal no dia 25 de maio, se irá pro-
ceder, no dia 4 de Julho de 2022, pelas 10h00, em conformidade com o artigo 521.º do Regulamento de 
Permissões Administrativas e Outras Taxas do Município de Oeiras, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 157, de 14 de agosto de 2012, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Oeiras, à realização 
de Hasta Pública para arrematação do direito de ocupação de espaços de venda no Mercado Municipal 
de Algés.

Bancas para arrematação do direito de ocupação, conforme tabela infra:

A Hasta Pública regular-se-á pelas condições gerais abaixo elencadas:
1 – A Câmara Municipal de Oeiras promove a atribuição do direito de ocupação efetiva, em Hasta Pública, 
das bancas 65 e 66 (LOTE 1) e 67 e 68 (LOTE 2) do Mercado Municipal de Algés. 
2 – Os locais de venda da presente Hasta Pública são concedidos a título precário, nos termos do artigo 
517.º, n.º 2 do Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas de Município de 
Oeiras (doravante RPATOR) em vigor.
3 – Admissão à Hasta Pública
a) Podem participar na praça da hasta pública todas as pessoas singulares e coletivas, que não estejam 
inibidas de contratar, nos termos do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL 
18/2008, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 30/2021, de 21 de maio.
b) Estão impedidas de concorrer todas as pessoas singulares ou coletivas que já sejam titulares de 2 (duas) 
bancas.
c) Sem prejuízo alínea anterior, podem participar na praça da hasta pública todos os interessados, devendo 
para o efeito, os próprios ou os seus representantes, fazer-se acompanhar pelo respetivo cartão de cidadão.
d) Os interessados ou seus representantes deverão identificar o tipo produtos que pretendem comercializar. 
d) A prova de poderes de representação far-se-á mediante procuração com poderes especiais para o efeito 
e, ainda, no caso de pessoas coletivas, de cópia de certidão permanente do registo de sociedade. 
e) Só os interessados ou as pessoas, que para o efeito estejam devidamente credenciadas, poderão intervir 
na hasta pública.
4 – Os lances mínimos serão, de 200,00€ (duzentos euros).
5 – Comissão da Hasta Pública
a) À Comissão da Hasta Pública comissão compete dirigir o ato público, sendo esta constituída por três 
elementos efetivos e 2 suplentes, composta pelos seguintes elementos:
Presidente: Dra. Ana Catarina Cabrita, do Chefe da Unidade de Planeamento e Apoio à Gestão do DAQV;
Vogal: Eng.º Luís Crucho, do Unidade de Planeamento e Apoio à Gestão do DAQV, que substituirá o 
Presidente em caso de impedimento.
Vogal: Dr. João Catarino, do Unidade de Planeamento e Apoio à Gestão do DAQV.
1.º Vogal suplente: Eng.º. Paulo Riscado do Unidade de Planeamento e Apoio à Gestão do DAQV. 
2.º Vogal suplente: Dr. Luís Gonçalo do Unidade de Planeamento e Apoio à Gestão do DAQV. 
b) À Comissão compete praticar todos os atos e realizar todas as diligências relacionadas a Hasta Pública.
c) A Comissão poderá ser assessorada por pessoas ou entidades tecnicamente qualificadas em relação a 
qualquer aspeto que seja relevante no âmbito da presente Hasta Pública, não tendo estes, direito a voto.
6 – Adjudicação
a) O critério de adjudicação será o do valor de licitação mais elevado por cada Lote.
b) Com o ato de adjudicação, o arrematante fica obrigado ao pagamento, no ato da Hasta Pública, de 10% 
do valor da arrematação, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
c) No prazo de 10 dias, a contar da realização da Hasta Pública, o arrematante deverá proceder ao paga-
mento da quantia remanescente.
7 – Desistências e incumprimentos
a) Em caso de desistência ou incumprimento, o arrematante perderá não só a importância liquidada no ato 
de adjudicação, como também deverá responder pela diferença do valor da sua licitação, para o segundo 
arrematante nos termos da alínea seguinte.
b) Nos casos de desistência ou incumprimento referidos na alínea, proceder-se à atribuição do LOTE em 
causa ao segundo arrematante, pelo valor da sua licitação na Hasta Pública;
8 – Caducidade
a) O arrematante deverá proceder à ocupação das bancas referentes ao seu LOTE no prazo máximo de 
20 dias uteis após a adjudicação, devendo fazer prova dos pagamentos efetuados, sob pena de caducar o 
direito de ocupação;
b) Ocorrendo um facto que determine a caducidade da adjudicação, designadamente por impossibilidade 
do cumprimento no prazo previsto na alínea anterior, deverá o adjudicante justificar por escrito à Câmara 
Municipal, que se pronunciará sobre eventual necessidade de fixação de novo prazo.
9 – Caso o adjudicatário tenha dívidas ao Município, a atribuição ficará condicionada à liquidação total 
das mesmas, a efetuar no prazo de 20 dias úteis, sob pena de perder a atribuição e sem direito a qualquer 
ressarcimento de importâncias já pagas.
10 – Os encargos relativos a equipamentos e obras a efetuar para a adaptação dos locais de venda ao ramo 
de comércio ou resultante de imposição de legislação e normas regulamentares, incluindo os respetivos 
licenciamentos, será por conta do titular do direito de ocupação mediante prévia autorização da Câmara 
Municipal.
11 – Todos os titulares locais de venda ficam obrigados ao cumprimento do RPATOR, bem como das 
diretrizes emanadas pelos responsáveis pela gestão do Mercado de Algés.
12 – Os casos omissos serão regidos e dirimidos pela legislação em vigor.
13 – A Câmara Municipal reserva-se o direito de não adjudicar os lugares de venda, se verificar haver 
conluio entre os licitantes ou outras situações anómalas, o que será deliberado pela Comissão.

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

Oeiras, 01 de junho de 2022

Hasta Pública para arrematação do direito de ocupação de espaços 
de venda no Mercado Municipal de Algés

EDITAL N.º 236 / 2022

Por delegação de competências do 
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

A Vereadora
Susana Duarte

CL
-J

un
ho

-2
02

2



17 Junho 2022 O CORREIO DA LINHA 11

Oeiras inauguraOeiras inaugura
Época BalnearÉpoca Balnear

ParabénsParabéns
O Palmeiras

Shopping
agradece 
a todos

 a preferência 
ao longo dos

nossos 36 anos
Rua Quinta das Palmeiras, 91-C | 2780-154 Oeiras

Tel. 214 575 216 - 962 711 029 | Email: ccpalmeiras4@gmail.com
Parque de estacionamento gratuito

A época balnear vai decorrer até 30 de 
setembro, em Oeiras, o único município 
da Área Metropolitana de Lisboa com 
todas as praias oficiais, nomeadamen-
te, Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e 
Caxias, com Bandeira Azul. 
O presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, que assinalou, 
no dia 1 de junho, na Praia da Torre, a 
abertura da Época Balnear, considera 
que esta abertura passou a ser uma fes-
ta, e que, quem conheceu as praias há 
algumas décadas percebe as alterações 
que se verificaram, de um mau ambien-
te para a atribuição de bandeiras azuis 
para todas as praias do concelho. 
Salienta-se o investimento da Câmara 
de Oeiras que só em apenas três anos 
investiu um total de cerca de quatro mi-
lhões e 500 mil euros na zona balnear. 
Tendo sido criadas na Praia da Torre, 
novas instalações sanitárias de apoio 

à praia e um novo parque de Fitness 
Outdoor, para a prática de desporto 
informal, junto à Feitoria e reforçada a 
iluminação noturna.
Foram instalados sanitários amovíveis 
nas praias de Paço de Arcos e de Caxias 
e criados 31 lugares de estacionamen-
to junto à praia de Santo Amaro, o que 
consistiu num investimento municipal 
global de rondou um milhão de euros.
Ao nível da segurança, o Município de 
Oeiras está empenhado em garantir 
praias seguras para todos os utilizado-
res. Neste sentido, ao longo da época 
balnear haverá presença constante de 
policiamento nas praias e no Passeio 
Marítimo, mediante uma ação coorde-
nada entre a PSP, a Polícia Marítima e a 
Polícia Municipal.
Nas quatro praias oficiais de Oeiras es-
tará assegurado o serviço de vigilância 
balnear, através da contratação de na-

dadores-salvadores e respetivo plano 
integrado de salvamento que garante 
as melhores condições de segurança 
aos banhistas. Nos areais será assegu-
rado um serviço de limpeza, através de 

limpeza mecânica diária em horário no-
turno e a recolha dos resíduos deposita-
dos nos ecopontos quatro vezes ao dia.
Continua o Programa Praia Acessível, 
praia para todos, na Praia de Santo 
Amaro, que tem por objetivo promover 
a inclusão social das pessoas com mobi-
lidade condicionada, em particular das 
pessoas com deficiência, através da uti-
lização gratuita de cadeiras de praia an-
fíbias e de outros meios de apoio à mo-
bilidade. Este projeto já funciona desde 
2005, numa parceria entre a Câmara de 
Oeiras e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Oeiras.
Os banhistas podem usufruir diaria-
mente das quatro Bibliotecas de Praia, 
até 7 de setembro, nas praias oficiais, 
no horário das 9h00 às 19h00, com con-
sulta e empréstimo livros, jornais e re-
vistas. É ainda disponibilizado acesso 
online ao “PressReader”, com mais de 
sete mil jornais e revistas. 
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Força Aérea celebraForça Aérea celebra
70.º aniversário70.º aniversário
A Força Aérea Portuguesa (FAP) está 
a celebrar o 70.º aniversário com um 
conjunto de iniciativas destinadas a as-
sinalar a data e a divulgar o papel deste 
ramo das Forças Armadas junto da po-
pulação em geral. Numa acção inédita, 
foram instaladas três aeronaves no in-
terior de um centro comercial da Área 
Metropolitana de Lisboa, onde estive-
ram em exposição entre os dias 20 e 30 
de Maio, despertando a curiosidade do 
muito público que visitou o local.
A operação para fazer ‘aterrar’ as três 
aeronaves no UBBO Shopping Resort 
(antigo Dolce Vita Tejo), a superfície 
comercial escolhida para realizar a ini-
ciativa, na Amadora, foi complexa e 
obrigou a mobilizar uma equipa técnica 
dividida por três locais. Depois da des-
montagem das aeronaves, as peças fo-
ram transportadas até ao destino, tendo 
sido novamente montadas nos espaços 
destinados à exposição, a Praça Central 
e o Átrio do Piso 0 do centro comercial.
As três aeronaves expostas foram: um 
avião de combate F-16M, proveniente 
da Base Aérea N.º 5 instalada em Monte 
Real (Leiria); um helicóptero Alouette 
III, transportado desde a Base Aérea 
N.º 11, em Beja, e um Chipmunk MK20, 
um avião de instrução da Esquadra 802 
‘Águias’, da Academia da Força Aérea, 
em Pêro Pinheiro (Sintra), onde está 
instalado o Museu do Ar. A exposição 
contou ainda com uma mostra fotográ-
fica e momentos musicais interpreta-

dos por elementos 
da Banda da Força 
Aérea.
Para ficar a co-
nhecer melhor os 
preparativos em 
torno da iniciativa 
realizada no UBBO 
Shopping Resort, 
nomeadamente as 
operações de des-
montagem, trans-
porte e montagem 
das aeronaves ex-
postas no centro 
comercial, o jor-
nal ‘O Correio da 
Linha’ falou com 
o Coronel Manuel 
Bernardo da Costa, 
Porta-voz e Chefe de Relações Públicas 
da FAP, que nos falou também do que 
ainda está a ser planeado para assinalar 
os 70 anos de existência da instituição 
militar.

FAP OFERECE VARIEDADE DE 
OPORTUNIDADES DE CARREIRA

 
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - O 
que está previsto para assinalar o 70.º 
aniversário da FAP?
Coronel Manuel Bernardo da Costa 
(CMBC) – Foram planeados vá-
rios eventos, nomeadamente: uma 
Cerimónia Militar na cidade de Beja, um 
Festival Aéreo, uma Exposição Estática 
de Aeronaves na Base Aérea N.º 11, 
Exposições temáticas das actividades 
da Força Aérea, Dias de Bases Abertas 
ao público, Concertos pela Banda da 
Força Aérea, Jornadas Aeronáuticas, 
Jornadas de Medicina Aeronáutica e 
um Fórum Recrutamento.
CL - Qual tem sido a adesão dos jovens 
perante a possibilidade de realizarem 
uma carreira na FAP? 
CMBC - A Força Aérea, pela variedade 
de oportunidades de carreira que ofe-
rece, é sempre uma opção a considerar 
por qualquer jovem que se queira de-
senvolver, quer a nível pessoal, quer 
a nível profissional. Nesse sentido, 
todos os anos abrimos concursos para 
a Academia da Força Aérea e para 
Regime de Contrato. Este ano de 2022, 
além dos dois concursos de Regime de 
Contrato, que já terminaram, temos ac-
tualmente aberto um concurso para a 
Academia da Força Aérea e está previs-
to mais um concurso para o Regime de 
Contrato até ao final do ano.
CL - A FAP realizou recentemente uma 
exposição inédita dentro de um centro 

comercial, na Amadora, para a qual 
deslocou três aeronaves. Como foi con-
cretizada esta operação?
CMBC - As aeronaves foram desmon-
tadas e transpor-
tadas em camiões 
até ao UBBO. A 
descarga das ae-
ronaves realizou-
-se durante a 
madrugada para 
interferir o menos 
possível com a 
operação diária do 
centro comercial.
CL - Quantas 
pessoas partici-
pam na operação? 
Quantas horas de 
trabalho foram 
necessárias para 
montar a exposi-

ção?
CMBC - Na operação de transporte e 
montagem das aeronaves estiveram 
envolvidos 22 militares. Neste proces-

Bruno Pereira e Eva Marin do Ubbo, Major-General Sérgio Pereira 
Coronel Manuel Costa em fundo aeronave F-16

Uma viatura da FAP na Semana de Protecção Civil em Oeiras
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so foram despendidas 35 horas, sendo 
que a operação terá de ser repetida na 
retirada das aeronaves do centro co-
mercial, pelo que se estima um total de 
cerca de 70 horas de trabalho. 
CL – Ocorreu algum tipo de interacção 
do público com as aeronaves expostas?
CMBC – Sim. Aos fins-de-semana, es-
tiveram no local militares da Força 
Aérea, que proporcionaram aos vi-
sitantes a oportunidade de entrar no 
Alouette III, visitar o cockpit do F-16M 
e esclarecer dúvidas.
CL - Além das três aeronaves, a expo-
sição teve alguma apresentação, de-
monstração, utilização de meios audio-
visuais ou outros, para divulgar junto 
do público?
CMBC - Além da exposição estática 
das aeronaves, os visitantes puderam 
também encontrar no UBBO uma ex-
posição fotográfica de aeronaves que 
estão ao serviço de Portugal e da Força 
Aérea. Durante os fins-de-semana, de-
correram ainda actuações da Banda de 
Música da FAP.

DAR A CONHECER “AERONAVES 
QUE CRUZAM OS CÉUS DO PAÍS”

CL - Que importância tem para a FAP 
este tipo de iniciativas/eventos junto 
da população civil?
CMBC - Para a Força Aérea este tipo 
de iniciativas é de extrema importân-
cia, porque permite uma aproxima-
ção das pessoas junto da Instituição, o 
que de outra forma não seria possível. 
Conseguimos que as pessoas esclare-
çam as suas dúvidas junto dos nossos 
militares e, ao mesmo tempo, damos 
oportunidade de conhecerem as ope-
rações e a missão que a Força Aérea 
desempenha, além de poderem ficar a 
conhecer melhor as aeronaves que cru-
zam os céus do nosso País.
CL - Qual a razão de ter sido escolhido 
um centro comercial para realizar a ex-
posição?
CMBC - Entre as actividades propostas 
para o aniversário da Força Aérea, es-
tão os dias de Base Aberta, que preten-
dem dar às pessoas a oportunidade de 
visitar as nossas bases, conhecer a nos-
sa missão e interagir de perto com os 
nossos militares. Por estarem distantes 
dos centros populacionais, aproveita-
mos esta oportunidade para estarmos 
mais próximos das pessoas.

CL - Estão previs-
tas outras iniciati-
vas deste género, 
em centros comer-
ciais, no resto do 
País?
CMBC - Apesar de 
não estarem pre-
vistas mais inicia-
tivas deste géne-
ro, a Força Aérea 
tem outro tipo de 
actividades pla-
neadas, nomeada-
mente uma expo-
sição estática em 
Braga, no âmbito 

das Comemorações do Dia de Portugal 
(10 de Junho), e um Festival Aéreo, no 
dia 3 de Julho, em Beja. 
Serão também organizadas exposi-
ções temáticas das actividades da 
Força Aérea, concertos pela Banda da 
Força Aérea, Jornadas Aeronáuticas, 
Jornadas de Medicina Aeronáutica 
e um Fórum de Recrutamento, além 
dos Dias de Bases Abertas: 5 de Junho 
na Base Aérea N.º 6, no Montijo; 18 
de Setembro na Base Aérea N.º 5, em 
Monte Real, e 24 de Setembro na Base 
Aérea N.º 1, em Sintra. 
CL - A FAP está a preparar o que refere 
ser “o maior Festival Aéreo de sempre 
em Portugal”, a realizar no próximo dia 
3 de Julho, em Beja. O que está previs-
to?
CMBC - No Festival Aéreo, para além 
de se poder assistir à exibição de aero-
naves da FAP, está planeada a presença 
de patrulhas acrobáticas estrangeiras 
que demonstrarão as capacidades de 
aeronaves de elevada performance de 
Forças Aéreas amigas. Brevemente, 
divulgaremos quais as patrulhas que 
estarão presentes no festival.
CL – Quais são as aeronaves mais inte-
ressantes que a FAP tem actualmente?
CMBC - Cada aeronave possui carac-
terísticas ajustadas à tipologia de mis-
são que realiza. O F-16M, por exemplo, 
é a aeronave de luta aérea defensiva/
ofensiva. O EH-101 Merlin, por sua 
vez, possui características que o tor-
nam ideal para resgates em navios e em 
escarpa. O avião P3-C CUP + ORION 
destaca-se em missões de guerra anti-
-submarina e anti-superfície. 
Podemos ainda falar no avião C-130 
Hercules, no que toca a transporte de 

carga e passageiros/doentes, que é a 
aeronave ao serviço da FAP que possui 
maior capacidade. Temos também o 
C-295M para as missões de transpor-
te e vigilância e o helicóptero AW119 
‘Koala’ para as missões de instrução, 
resgate e transporte. As aeronaves 
Epsilon e Chipmunk asseguram igual-
mente a formação dos pilotos da Força 
Aérea.

MISSÕES DE RESGATE E 
TRANSPORTES MÉDICOS 

CL - A FAP participa habitualmente em 
missões de resgate. Quantas já foram 
realizadas este ano?
CMBC - No presente ano, a Força 
Aérea realizou, até ao momento (final 
de Maio), 225 transportes médicos e 24 
resgates em navios. Em 2021, a Força 
Aérea transportou 751 doentes num 
total de 584 transportes e efectuou 26 
resgates em navios.

CL - A FAP apadrinhou, recentemente, 
um animal do Zoo de Lisboa...
CMBC – Através da Esquadra 301 – 
‘Jaguares’, foi apadrinhado um Tigre-
da-Sibéria, o ‘Silver’, que se tornou no 
primeiro animal alvo de uma iniciativa 
deste género levada a cabo pela Força 
Aérea.
CL - O que se pode esperar da FAP no 
futuro? 
CMBC - Pode-se esperar uma Força 
Aérea ao serviço de Portugal e dos 
Portugueses, assente na proporção de 
três conceitos fundamentais: a dimen-
são humana, tendo em conta que os 
nossos militares são o nosso activo mais 
importante; a dimensão institucional, 
dotando a Força Aérea de mecanismos 
capazes de corresponder aos desafios 
do futuro, e a dimensão tecnológica, 
que se prende com o futuro da evolu-
ção tecnológica.

Texto: Luís Curado
Fotos: FAP
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Sintra inaugura Sintra inaugura 
exposição sobre o Egiptoexposição sobre o Egipto

Os/as alunos/alunas, funcionários/as 
e professores/professoras da Atlânti-
ca- Instituto Universitário, localizado 
em Fábrica da Pólvora- Barcarena soli-
citam a melhoria do trecho da estrada 
desde a Atlântica até Barcarena de for-
ma urgente. A referida estrada neces-
sita com urgência de melhorias na ma-
nutenção geral com a reconstrução dos 
trechos, limpeza das laterais para me-
lhor acesso e segurança de pedestres e 
viaturas, iluminação para garantir uma 
boa circulação e segurança de motoris-
tas e pedestres que a utilizam.

Carta ao DirectorCarta ao Director

A estrada da Fábrica da PólvoraA estrada da Fábrica da Pólvora

A nossa A nossa 
EstanteEstante

Os utilizadores vivem no dia-a-dia as 
dificuldades trazidas pelas péssimas 
condições que a estrada apresenta e a 
sua falta de segurança e de viaturas da-
nificadas. Com as chuvas e com os des-
vios obrigatórios por conta das “crate-
ras” (ver fotos) existentes no trecho da 
estrada, os riscos de acidentes aumen-
tam dia a dia. Solicitamos a recupera-
ção o mais breve possível da referida 
estrada. 
TURMAS DE GESTÃO: 1.º; 2.º E 3.º 
ANOS; 1.º ANO DE GESTÃO TRANS-
PORTE AÉREO

O presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, Basílio 
Horta, inaugurou a exposição 
“Das Terras Férteis do Nilo 
– Símbolos de uma Civiliza-
ção”, que ficará patente no 
MHNS - Museu de História 
Natural de Sintra até 18 de 
setembro.  
A cerimónia de inauguração 
contou com a presença de 
Paulo Macedo, antigo Mi-
nistro da Saúde, que dispo-
nibilizou uma das principais 
coleções nacionais privadas 
de peças egípcias para exposição em 
Sintra.
Basílio Horta, presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, salienta que "esta 
exposição é uma verdadeira viagem no 
tempo, que cobre mais de três mil anos 
de história do país dos faraós. Esta ex-
posição reveste-se de grande importân-
cia para o município, não apenas pela 
reunião destes singulares objetos, mas, 
sobretudo, porque Sintra é, por si, tes-
temunho da História, de diversas Cul-
turas e Civilizações".
Com entrada gratuita, esta exposição 
apresenta o vasto período da história 
do Egipto Faraónico através de diver-
sos objetos, como os chauabtis (figuri-
nhas funerárias), amuletos, bronzes e 
estatuetas. Símbolos desta civilização, 
cobrem mais de três mil anos de histó-
ria do país dos faraós desde o Período 
Pré-dinástico (anterior a 3100 a.C.), re-
presentado por recipientes em terracota 
e já com uma textura suave, até à Época 
Copta (395-642 d.C.), representada por 

fragmentos de tecido e uma âmbula em 
terracota com a imagem de São Menas, 
taumaturgo e mártir.
O Império Antigo (c. 2660-2180 a.C.), o 
tempo das magnificas pirâmides, o Im-
pério Médio (c. 2040-1780 a.C.), marca-
do pelo auge cultural, o Império Novo 
(c.1560-1070 a.C.) período de expansão, 
a Época Baixa (664-332 a.C.), quando se 
dá um renascimento cultural e artístico 
e, finalmente, a Época Greco-Romana 
(332a.C-395 d.C.), também estão repre-
sentados nesta exposição.
Berço de uma das primeiras civiliza-
ções da Antiguidade, o Egipto Antigo 
formou-se a partir da unificação do Bai-
xo Egipto (a norte) e o Alto Egipto (a 
sul) no reinado de Menés (o primeiro 
faraó, entre 3100 e 3000 a.C.), subsistin-
do até 30 a.C., após a derrota de Cleó-
patra pelo Império Romano na Batalha 
de Alexandria. Até à conquista Árabe, 
em 641, o Egipto conheceu uma rápida 
cristianização com a dinamização de 
mosteiros.

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

34 anos a informar
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No âmbito da recém-inaugurada 
coleção da Guerra e Paz Editores, 
“Biografias Guerra e Paz”, chega às li-
vrarias nacionais a obra “Marquês de 
Pombal – Réu Confesso”. A obra, rica-
mente documentada, de grande valor 
literário e fundamental para compreen-
der uma personagem marcante do sé-
culo XVIII, é uma nova edição da obra 
“Perfil do Marquês de Pombal”, escrita 
em 1882 por Camilo Castelo Branco. A 
justificação para a “ousadia” da mu-
dança do título original assenta na ideia 
“de que mais do que um perfil, a obra 
é uma acusação”, esclarece a editora . 
Com efeito, Camilo Castelo Branco, 
procurou, através deste ensaio biográ-
fico, mostrar o homem cruel por trás do 
estadista visionário. 

NovaNova
geração geração 
de Transportesde Transportes
A partir de julho, os concelhos da 
Amadora, Oeiras e Sintra – junta-
mente com outras 12 áreas da Área 
Metropolitana de Lisboa (AML) – vão 
passar a contar com uma nova geração 
de transporte público rodoviário. A 
Carris Metropolitana compreende to-
dos os serviços e linhas municipais e in-
termunicipais de 15 dos 18 municípios 
da AML. A Carris Metropolitana vem 
dar continuidade a uma revolução no 
que concerne à mobilidade da região 
da grande Lisboa, que tem como obje-
tivo assegurar uma melhor mobilidade 
urbana, com mais conforto, mais fiabili-
dade, mais frequência e uma cobertura 
mais abrangente do território.  
O investimento de cerca de 1,2 mil mi-
lhões de euros realizado com a opera-
ção da Carris Metropolitana permitirá 
aumentar o serviço de transporte rodo-
viário em cerca de 35%, que se refleti-
rá em mais carreiras, mais percursos e 
circulações, autocarros mais modernos, 
mais eficientes e ambientalmente mais 
sustentáveis. Com efeito, será promovi-
da, através da renovação e qualificação 

da frota, com uma diminuição da idade 
médio dos autocarros de 15 anos para 
menos de um ano e a inclusão de uma 
cota de veículos não poluentes e ener-
geticamente eficientes, com medidas 
de eco-condução, condução económica, 
segura e confortável. 
As melhorias a implementar terão ain-
da em conta um planeamento e ajusta-
mento do serviço às necessidades exis-
tentes, a promoção da pontualidade, re-
gularidade e confiabilidade do sistema. 
Assim, no dia 1 de julho chegará a estes 
concelhos uma nova frota de autocarros 
amarelos a estes 15 municípios, equi-
pados, inclusive, com wifi e pontos de 
carregamento USB.  É expectável que 
o conjunto de 820 linhas rodoviárias 
sirva aproximadamente 2,8 milhões de 
utentes.  Está ainda prevista uma me-
lhoria do foco e atenção ao passageiro, 
como o alargamento da rede de vendas 
e serviços de apoio e gestão centraliza-
da da informação.  É de salientar, que 
continuará a ser possível utilizar as di-
ferentes tipologias de passe navegante 
da mesma forma que até agora. 

2ª Feira a 6ª Feira
9.30h - 12.30h

Domicílios e Urgências
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Dia do MunicípioDia do Município
de Oeirasde Oeiras

O Dia do Município, 7 de junho, em que 
se assinalaram os 263 anos da elevação 
de Oeiras a Concelho, foi celebrado 
com um programa de eventos que se 
iniciou pela manhã, com o Hastear das 
Bandeiras, nos Paços do Concelho, se-
guindo-se uma Missa Solene, na Igreja 
Matriz de Oeiras e a Sessão Solene, com 
entrega de condecorações a cidadãos e 
instituições de reconhecido mérito, nos 
Jardins do Palácio Marquês de Pombal.
Durante a tarde foram inaugurados, o 
Espaço Multiusos, na Av. Combatentes 
da Grande Guerra, em Algés e o equi-
pamento Fitness na Praia da Torre, 
junto à Feitoria do Colégio Militar. 
Terminando com uma visita à Casa 
Igrejas Caeiro, no Alto do Lagoal, em 
Caxias, que beneficiou de obras de re-
cuperação do edifício de todo o recheio.
A Sessão Solene iniciou-se com músi-
ca pela orquestra Camerata Atlântica, 
seguindo-se o discurso do presidente 
da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais. 
O presidente da Câmara disse no iní-
cio do seu discurso que Oeiras, “em 
meados dos anos 1980 era um subúrbio 
deprimido. Com cerca de 10% da po-
pulação a viver vem barracas”, “com 
uma estrutura económica assente uma 
agricultura de subsistência pouco com-
petitiva, que combinava com indústria 
poluente”. “A Oeiras de hoje é um 
produto de Abril. Oeiras é o resulta-
do da democracia que os portugueses 
souberam impor, da comunidade de 
Direitos Fundamentais que qualquer 
Democracia gera, e, da opção dos Pais 
Fundadores da nossa Democracia em 
sermos membros da Comunidade 
Económica Europeia, mais tarde União 
Europeia”. “Continuados, em 2022, 
a ver na pessoa humana a medida de 
todas as coisas e o fim último da nos-
sa governação. Foi para a Pessoa, sua 
felicidade, bem-estar e sua realização 
enquanto individuo e elemento da co-

munidade que traba-
lhámos incessante-
mente”.
Mais adiante refe-
rindo-se à pandemia, “os últimos dois 
anos construíram um impressionante 
desafio à nossa capacidade de resistên-
cia, resiliência, solidariedade e capa-
cidade de organização”. ”Da parte do 
Município, foram investidos mais de 20 
milhões de euros no combate à pande-
mia, adquirimos todos os materiais de 
proteção necessários, para funcionários 
e para a população, ventiladores e equi-
pamentos médicos de que o Serviço 
Nacional de Saúde estava carenciado.”
Neste esforço referiu que também esti-
veram presentes oeirenses com espirito 
solidário, instituições de solidariedade 
social, médicos, enfermeiros, bombei-
ros, agentes da autoridade… mas tam-
bém os funcionários municipais.
Abordou a guerra, que esperávamos 
não se repetir, mas “há sempre um 
prepotente, um ditador, quem não olhe 
para a vida humana com o mesmo va-
lor com que nós olhamos”, pelo que as 
democracias não podem descorar a sua 
defesa.
Mas a Democracia enfrenta também 

outros desafios de quem se aproveita 
da insatisfação para a pôr em causa, 
embora se digam democratas, “olhe-
mos, pois, o exemplo de coragem que 
nos chega da Ucrânia. Saibamos nós ser 
também corajosos e afirmar que, por 
nós, os prepotentes não passarão”.
Salientou a importância da educação 
e do conhecimento, como motores 
de transformação social pelo que a 
Educação e a Ciência são prioridade da 
sua ação governativa.
A terminar disse que “a Oeiras do fu-
turo é a que continua a respeitar o seu 
legado longínquo, de Pombal, e o seu 
legado próximo, da transformação das 
últimas décadas”.
Na segunda parte desta cerimónia fo-
ram atribuídas Medalhas de Mérito 
Municipal a diversas personalidades e 
instituição nomeadamente, a Francisca 
Van Dunem, ex-ministra da Justiça, a 
José Manuel Constantino, presiden-
te do Comité Olímpico de Portugal, a 
Miguel Marques dos Santos, subdiretor 
geral do Tesouro e Finanças, a Mónica 

Bettencourt Dias, diretora do Instituto 
Gulbenkian de Ciência, às empresas 
Ocean Medical e Seda Ibérica, e tam-
bém membros das associações de bom-
beiros e das forças de segurança, que se 
distinguiram no desempenho das suas 
funções por atos de abnegação ou por 
muitos anos de dedicação. Esta sessão 
solene terminou com a atuação do Coro 
de Santo Amaro de Oeiras interpretan-
do o Hino de Oeiras. 

Texto e Fotos: Alexandre Gonçalves
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Município de Oeiras
Câmara Municipal

Alteração a Alvará de Loteamento
AVISO

ISALTINO AFONSO MORAIS, Licenciado em Direito e Presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras. FAZ PÚBLICO que foi aprovada alteração ao Alvará de Loteamento 8/03, referente aos 
lotes 4, 5, 6, 7 e 23 situados na Casal das Romeiras - Parque dos Cisnes, em Miraflores, na 
União das freguesias de Algés, Linda a Velha e Cruz Quebrada e Dafundo, requerido por Ilustre 
e Perfeito - SA, com morada para o efeito na Rua Quinta do Quintã, n.º 6 – Edificio D. Sebastião, 
em Paço de Arcos.

A alteração ao alvará de loteamento traduz-se no seguinte:
- Agregação dos lotes 4, 5, 6, 7 e 23 num único só lote passando a designar-se de lote 4;
- A Área do lote 4 passa a ser de 6.348,40m2; 
- São suprimidos os atuais lotes 5, 6, 7 e 23, passando a presente operação de loteamento de 17 
lotes para 13 lotes;
- Na Área Bruta de Construção de Estacionamento, abaixo da cota soleira, constata-se a redução 
de 6.348,40m2, passando o parqueamento em cave de 4 para 3 pisos, o que resulta na redução 
de 1 piso em cave na globalidade dos 5 Lotes em causa, que passam a ser unidos, otimizando a 
gestão do parqueamento em cave, salvaguardando o número de lugares mínimos, estabelecidos 
no  artº 16º  do regulamento da operação de loteamento;
- Alteração do Regulamento que tutela o presente alvará de loteamento;

E para constar se passou este e outros de igual teor que vão ser 
afixados nos lugares públicos do costume.
Paços do Concelho,  17 de maio de 2022

O Presidente da Câmara
Isaltino Morais

Oeiras recebe mostraOeiras recebe mostra
enogastronómicaenogastronómica

Sintra em FestaSintra em Festa

Os Jardins e Palácio do Marquês de 
Pombal, em Oeiras, receberam a 8ª edi-
ção da mostra enogastronómica “Há 
Prova em Oeiras” nos dias 13, 14 e 15 
de maio, um evento que tem como ob-
jetivo divulgar a restauração do con-
celho de Oeiras e os vinhos da região 
vitivinícola de Lisboa, particularmente 
os que pertencem à rota de Bucelas, 
Carcavelos e Colares, e promover este 
palácio, monumento nacional.
Com acesso livre, esta edição foi orga-
nizada com três áreas, uma área de ex-
posição, prova e venda de vinhos, com 
produtores e distribuidores de Lisboa 
e outras regiões de Portugal, outra de 
degustação gastronómica, com restau-
rantes selecionados de Oeiras e venda 
de comidas e bebidas e uma terceira 
vertente com atividades paralelas na 
área dos vinhos e gastronomia, que in-
cluiram workshops com profissionais 
de referência do setor e também visitas 
guiadas à adega.
Esta Prova teve também no seu pro-
grama a iniciativa, “Mulheres com 
Tomates”, um evento, da NUTS 
Branding, que tem por objetivo dar voz 
a mulheres inspiradoras do mundo da 
gastronomia e turismo. 
O tema escolhido foi “As Chefs e 
a Cidade”, que juntou à mesa Ana 

Moura, do restaurante 
Lamelas (Porto Covo), 
Angélica Cardoso, 
do restaurante In 
Diferente (Porto), 
Maria Solivellas, do 
restaurante Ca na 
Toneta (Mallorca), 
Marlene Vieira, do 
restaurante Marlene 
(Lisboa), Noélia, do 
restaurante Noélia e 
Jerónimo (Tavira) e 
Carla Rocha (verea-
dora do Turismo da 
Câmara Municipal de 
Oeiras). O encontro 
decorreu no dia 15 de 
maio, nos Jardins do 
Palácio Marquês de Pombal.
Estiveram presentes 15 restaurantes e 
pastelarias e 28 produtores de vinhos. 
Manuel Machado, da Confraria do 
Vinho de Carcavelos, disse que esta 
mostra correu muito bem, com muitas 
provas do Vinho de Carcavelos e com 
bastantes pessoas a comprar. No que se 
refere ao Villa Oeiras apesar de a produ-
ção não ser grande e por isso não poder 
ser comercializada a grande escala, tem 
tido uma grande procura, por exemplo 
neste Natal as vendas esgotaram al-

gumas das edições 
de garrafas, acres-
centando, Manuel 
Machado, que estas 
mostras são uma 
forma de divulga-
ção mas também 
de obtenção de al-
guma receita para 
a confraria, o que é 
também bom para o 
produtor, a Câmara 
de Oeiras. 
A afluência de 

público nesta 
edição, segundo 
João Antunes da 
ACECOA, exce-
deu as expetativas, 
verificando-se a 
presença de cerca 
de 1.600 pessoas 
no primeiro dia e 
cerca de 3000 em 
cada um dos dias 
seguintes. 
O facto de ter sido 
realizada nos jar-
dins, ao contrário 
dos anos anteriores, 
em que se realiza-
ram dentro do palá-
cio, poderá ter tido 
influência nesta 
adesão das pessoas, uma 
vez que permitiu que se 
utilizassem os espaços 
relvados como zonas de 
estadia, e por outro lado 
puderam estar presen-
tes mais restaurantes e 
produtores, referiu ain-
da João Antunes. Este 
evento é organizado 
pela da Câmara de 
Oeiras, em parceria com 
a ACECOA. 
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O Pavilhão Desportivo MTBA será 
palco para os tradicionais festejos da 
Marcha Popular MTBA e o V Festival 
do Petisco, com um cartaz recheado de 
música, dança e muita animação, du-
rante junho e início de julho.
O evento, de entrada livre, acontece de 
17 a 19 de junho, de 24 a 28 de junho 
e de 1 a 3 de julho, com um programa 
que acolhe desfiles de marchas popula-
res do concelho e convidadas, concer-
tos, sardinhada, desporto, jogos, baile e 
workshops.
Os desfiles das marchas populares 
acontecem em três dias, sempre às 
22h00, com a Marcha Popular MTBA 
a atuar em primeiro lugar, seguida das 
marchas convidadas.
O destaque vai para a primeira apre-
sentação do ano da Marcha Popular 
MTBA, que se realiza no dia 17 de ju-
nho, acompanhada pela atuação da 
Marcha de Cabriz e Montelavar. A 
Marcha de Mafra e de Alcântara são as 
marchas convidadas para animar a noi-
te no dia 24 de junho e, na Véspera de 
São Pedro, a 28 de junho, é a vez deste 
espaço receber a Marcha de São João 

Sintra vai estar em festa por altura dos 
festejos em honra de São Pedro de Pe-
naferrim, padroeiro do município, de 
23 de junho a 3 de julho.
O evento de entrada livre, decorrerá 
este ano no Jardim da Correnteza, nas 
zonas adjacentes e na Avenida Helio-
doro Salgado, numa festa animada com 
vista panorâmica para o Vale da Rapo-
sa e para o Centro Histórico da Vila.
Em paralelo irá decorrer na antiga Casa 
Santana, na Av. Heliodoro Salgado, 
uma exposição de arte consagrada a 
pintores e escultores da freguesia e ain-
da uma mostra de atividades de clubes, 
associações e instituições.
Os restaurantes da zona envolvente 
contribuem também para o ambiente 
de festa, com ementas regionais alusi-
vas aos Santos Populares, completando 
assim o espírito festivo e popular desta 
época.
O evento é uma organização da União 
das Freguesias de Sintra, e conta com o 
apoio da Câmara Municipal de Sintra.

Festejos de São PedroFestejos de São Pedro

das Lampas e da Madragoa.
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Milhares de visitantes nas Festas da RochaMilhares de visitantes nas Festas da Rocha

Milhares de pessoas estiveram nas 
Festas de Nossa Senhora da Conceição 
da Rocha, que decorreram entre 20 e 29 
de maio, registando-se, o que é consi-
derada, uma das maiores afluências de 
público nestas festividades.
Segundo Inigo Pereira, presidente da 
União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas, depois da uma paragem de 
dois anos devido à pandemia, este ano, 
em que o santuário celebra os 200 anos, 

a União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas e o Município de Oeiras, empe-
nharam-se em realizar umas festivida-
des à medida desse aniversário, sendo 
definida a estratégia de ter bons artis-
tas, ter standes bem montados, ter uma 
boa decoração, e potenciar as interven-
ções que o município realizou neste 
local, como o passadiço que facilita a 
deslocação da população de Carnaxide. 
Sobre como decorreram as festas, re-

feriu que teve mui-
tos comentários de 
agrado, da popula-
ção em geral e até 
das pessoas mais 
idosas, que disse-
ram nunca terem 
visto estas festas 
tão animadas, pelo 
que considera que 
os objetivos foram 
conseguidos, man-
tendo desta forma a 
tradição. 
As festas não tive-
ram só os artistas 

como o Toy ou Quina Barreiros, tam-
bém foram potenciados ao máximo os 
artistas e as instituições locais, que se 
apresentaram no palco, como o Estúdio 
de Dança de Carnaxide o Clube de 
Carnaxide Cultura e Desporto, a 
Orquestra dos Bombeiros de Linda-a-
Pastora, o grupo de folclore Terras da 
Nóbrega, ou o grupo Os Traquinas, que 
tiveram uma assistência que encheu o 
recinto.
Acrescentou ainda Inigo Pereira que 
em Carnaxide e Queijas vão conti-
nuar as iniciativas, de que destacou, a 
Feira dos Sabores, numa semana em 
Carnaxide e noutra em Queijas, as festa 
dos Santos Populares, as festas de São 
Miguel Arcanjo em Queijas e as festas 
de São Romão em Carnaxide, esperan-
do que as condições, no que se refere 
à pandemia, permitam todas estas rea-
lizações que, não só para a população 
mas também para os feirantes, artistas 
e todos trabalhadores ligados esta área, 
que passaram um período difícil, consi-
dera serem muito importantes.
Para além dos espetáculos no palco, 

as diversões instalados no recinto e a 
restauração atraíram o público, como 
referem alguns exemplos como o res-
taurante, “Sabor na Grelha”, que Juarez 
Oliveira, enquanto mexia fritos numa 
grande frigideira, referiu o apreço pe-
las suas diversas especialidades, como 
a sopa da pedra, caldo verde, tapas, bi-
fanas ou picanha, e que o negócio está 
a correr bem, depois de um período 
difícil. 
O “Pão com chouriço” de Pedro Cruz, 
que além do pão com chouriço, ser-
vem pão com torresmos, com chouriço 
e queijo ou com farinheira, e diver-
sas bebidas. O “Pavilhão Desportivo, 
“Amigos de Peniche”, cujo proprietá-
rio, Rui Grifo, disse ter este negócio há 
46 anos e que testa a pontaria dos que 
tentam a com alguns tiros conseguir 
um prémio, ou o “Disney Americano” 
um carrocel para crianças, que Avelino 
Onofre gere com sua esposa, desde 
1966, que disse ser um negócio com 
altos e baixos, neste momento está me-
lhor. Salientou o apoio que recebeu do 
presidente da União de Freguesias de 
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SMAS realizam
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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

Construção Civil - Prestação de Serviços
Rua do Castelo, nº 9  Olelas • 2715 - 356 Almargem do Bispo

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

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

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

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

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

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

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

27

Carnaxide e Queijas, e também que este 
foi um dos melhores anos no que se re-
fere à adesão do público.
Dos espetáculos no palco, ao lon-
go dos dias da festa, destacamos, a 
20 de maio espetáculo com Toy. Dia 
21 atuação do grupo coral e musi-
cal “Lupeca” e Quina Barreiros. Dia 
22 atuação de Classes de Dança do 
Estúdio de Dança de Carnaxide, a atua-
ção de Classes de Dança do Clube de 
Carnaxide Cultura e Desporto e ainda 
a atuação da Orquestra dos Bombeiros 
de Linda-a-Pastora. Dia 27 espetáculo 
com Iran Costa. Dia 28 atuação do gru-

po “Os Traquinas” do Centro Social e 
Paroquial de Carnaxide, atuação do 
grupo coral da USCQAL da igreja de 
Nossa Senhora da Rocha, do Grupo de 
Cavaquinhos da USCQAL e de Maxi. 
Dia 29 Festival de Folclore “Folk´Rocha 
2022”, com o Rancho Regional de São 
Salvador de Folgosa da Maia, Rancho 
Folclórico e Etnográfico de Vale de 
Açores de Mortágua, Grupo Folclórico 
e Cultural da Boavista de Portalegre 
e Grupo de Folclore das Terras da 
Nóbrega de Oeiras.
Do programa religioso, destaque, 
no dia 29, para a missa em hon-

ra de Nossa Senhora da Conceição 
da Rocha, celebrada pelo Cardeal 
Patriarca, Manuel Clemente e para a 
procissão, acompanhada pela Banda da 
Sociedade Filarmónica Fraternidade de 
Carnaxide.
Este ano as festas revestiram-se de par-
ticular importância, uma vez que se 
assinalaram precisamente os 200 anos 
do aparecimento numa gruta, perto do 
Casal da Rocha, de uma pequena ima-
gem de Nossa Senhora da Conceição, 
tendo-se tornado, estas festas, um 
marco em Oeiras a partir do momen-
to em que, em 1893, foi inaugurado o 

Santuário da Rocha, sendo, durante 
décadas, as maiores festividades do 
concelho. As Festas de Nossa Senhora 
da Conceição da Rocha são uma or-
ganização da União de Freguesias de 
Carnaxide e Queijas, em parceria com a 
Irmandade da Senhora da Rocha.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Oeiras apoia projetosOeiras apoia projetos
de investigaçãode investigação

Entregue bens alimentares na Av. Comendador Nunes Correia
 No18  (Av. da Polícia Municipal) Carnaxide
 ou através da conta NIB 0007 0000 0012 6440 9562 3

Ajude-nos Ajude-nos 
a ajudara ajudar

450 450 
famíliasfamílias

carenciadascarenciadas

O lançamento do Fundo de Prova de 
Conceito InnOValley, uma iniciati-
va da Câmara de Oeiras, pioneira em 
Portugal, que premeia os projetos de 
investigação mais promissores na re-
solução de desafios na sociedade, teve 
lugar no dia 20 de maio, no terraço 
do Templo da Poesia no Parque dos 
Poetas.
Nesta cerimónia, que contou com 
a presença da ministra da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
Elvira Fortunato, do presidente da 
Câmara de Oeiras Isaltino Morais, 
do Presidente da Fundação Calouste 
Gulbenkian, António Feijó e do Reitor 
da Universidade Nova de Lisboa, João 
Sàágua, foi assinado um protocolo en-
tre os três parceiros que criaram este 
fundo, nomeadamente o Município 
de Oeiras, o Instituto Gulbenkian de 
Ciência (IGC) e o Instituto de Tecnologia 
Química e Biológica António Xavier da 
Universidade NOVA de Lisboa (ITQB 
NOVA).
Também neste evento foram entregues 
os prémios aos quatro projetos vence-
dores da 1ª edição da Prova de Conceito 
InnOValley. Os projetos vencedores re-
ceberam 50 mil euros cada, para que, 
em 12 meses, consigam confirmar os 
dados preliminares e obter nova pro-
priedade intelectual e industrial. 
O total do fundo para a 1ª edição é de 
200 mil euros, com uma compartici-
pação financeira de 160 mil euros do 
Município de Oeiras e de 20 mil euros 
de cada uma das instituições científi-
cas.
A avaliação dos projetos coube a um 
painel de oito membros, profissionais 
com décadas de experiência inter-
nacional na área de inovação, como 

por exemplo Jane Kinghorn, diretora 
do Translational Research Office da 
University College London, com um 
passado de enorme sucesso a imple-
mentar mecanismos de financiamento 
deste cariz. 
A ministra, Elvira Fortunato deu os 
parabéns à Câmara de Oeiras por esta 
e por outras iniciativas que tem desen-
volvido, estando o Governo a pensar 
copiar uma dessas iniciativas.
Para a ministra, a Ciência deve ser vis-
ta de uma forma transversal a todos os 
ministérios e pretende trabalhar com 
todos nesse sentido, como também está 
recetiva a reunir com a Câmara e a aco-
lher sugestões e reduzir a burocracia.
Isaltino Morais, presidente da Câmara 
de Oeiras, começou por referir que o 
protocolo ali assinado vem na sequên-
cia de diversos apoios a instituições, 
dentro do que é possível fazer de acor-
do com a Lei, e perante a ministra pre-
sente, sugeriu que fosse facilitada a ce-
lebração de protocolos de apoio com as 
instituições de ensino e de investigação 
científica.
Felicitou os parceiros deste protocolo e 
reiterou a disponibilidade da Câmara 
para o apoio de projetos importantes.

Atletas do Atletas do 
MurtalenseMurtalense
medalhadosmedalhados
em Mundialem Mundial
de Kempode Kempo

Sintra comemoraSintra comemora
Dia da CriançaDia da Criança
A Câmara Municipal 
de Sintra e os SMAS de 
Sintra assinalaram o 
Dia Mundial da Criança 
com a entrega de 5 mil 
jogos didáticos a alunos 
do jardim de infância e 
educação especial das 
escolas públicas do con-
celho.
Este jogo educativo, focado na Agricul-
tura Biológica e Ecologia, é composto 
por um kit com vários materiais voca-
cionados para a produção de vegetais, 
ferramentas para trabalhar a terra e 
ainda um guião com informação passo-
-a-passo para a realização de, pelo me-
nos, 15 experiências.
Além da informação explicativa, o 
guião fornece ainda diversas curiosi-
dades acerca do desenvolvimento das 
plantas, agricultura biológica e ali-
mentação saudável, aborda a temática 
dos resíduos – Redução, Reutilização 
e Reciclagem – ensinando a reutilizar 
materiais e resíduos para o cultivo de 
plantas.

Para o presidente da autarquia de Sin-
tra, Basílio Horta, esta iniciativa” é im-
portante para consciencializar desde 
cedo os jovens sobre estas temáticas 
e aumentar a literacia ambiental e da 
sustentabilidade das crianças e jovens 
do nosso concelho. As crianças de hoje 
são os adultos de amanhã, é por isso 
necessário que comecem desde cedo a 
desenvolver hábitos sustentáveis e de 
respeito para com o planeta”.
Esta doação é espelho do sucesso da 
entrega de 14 mil jogos educativos, 
“Sintra, Lugar da Ciência”, levada a 
cabo pelo município no ano letivo tran-
sato a todos os alunos do 1.ª Ciclo do 
Ensino Básico e educação especial das 
escolas públicas do concelho.

Daniel Avram, Lúcia Cavaleiro e 
Madalina Lupascu, três atletas do 
Murtalense - Associação Desportiva, 
Cultural e Recreativa, um clube sedia-
do na Parede (Cascais) que está quase 
a festejar o seu centenário, assegura-
ram uma participação brilhante no 
Campeonato do Mundo da Federação 
Internacional de Kempo, que decorreu 
em Hammet, na Tunísia, entre 9 e 14 de 
Maio.
Os três praticantes desta arte marcial 
que surgiu na China há milhares de 
anos representaram a Seleção Nacional 
da Federação Portuguesa de Lohan 
Tao Kempo, tendo conquistado me-
dalhas nas seguintes disciplinas: Kata 
– Medalha de Ouro para Madalina 
Lupascu e Medalha de Prata para Lúcia 

Cavaleiro; Semi Kempo - Medalhas de 
Ouro para Madalina Lupascu, Lúcia 
Cavaleiro e Daniel Avram; Full Kempo 
- Medalha de Ouro para Madalina 
Lupascu e Medalha de Bronze para 
Lúcia Cavaleiro.
O Grupo Desportivo Murtalense foi 
fundado oficialmente a 24 de Janeiro 
de 1924, tendo-se destacado no ensino 
e divulgação da Música, promoção do 
Desporto e realização de eventos cultu-
rais. Em 1952, a instituição mudou de 
nome para Grupo Musical e Recreativo 
Murtalense. Mais recentemente, em 
2009, ocorreu uma nova mudança de 
nome, para Murtalense – Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa, e a 
inauguração das novas instalações do 
clube, no Largo dos Santos, 80, Murtal.
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Em Leião joga-seEm Leião joga-se
Futebol de CaricasFutebol de Caricas

O Grupo Recreativo Cultural e 
Desportivo, (GRCD) Leião, foi fundado 
em 1974, por um conjunto de morado-
res de Leião, que já se juntavam para 
praticar desporto, inicialmente teve a 
designação de Grupo Desportivo de 
Leião, juntando-se, alguns anos depois, 
a Associação de Moradores que dina-
mizava a parte cultural da localidade, 
mudando o nome para, GRCD Leião, 
juntando às com diversas modalidades 
desportivas a parte cultural.
Segundo Nuno Gonçalo, presidente 
do CRCD Leião, uma das mais em-
blemáticas modalidades do clube é o 
Atletismo, mas têm também Futsal, que 
foi das modalidades com que se iniciou 
o clube e com equipas masculinas e fe-
mininas é importante, sendo 2001 um 
ano marcante nesta modalidade, já que 

foram à final da Taça de Portugal.
Luís Duarte, responsável pela Secção 
Desportiva, que desde muito novo pra-
ticou atletismo, refere que, por exem-
plo, o Triatlo tem corrido muito bem, 
têm uma equipa com 25 atletas, fede-
rados, a participarem no Campeonato 
de Longa Distância. Com a pandemia 
a prática do atletismo deixou de ter 
tanta atividade mas o Triatlo, devido 
às suas regras, manteve as provas. Nas 
diversas modalidades, como Futsal, 
Atletismo, Pesca Desportiva, Setas e na 
formação, o GRCD Leião conta atual-
mente com cerca de 200 atletas. 
Este ano, na Gala do Desporto, tiveram 
um atleta distinguido, João Santos, por 
ser Campeão Nacional de Triatlo e já 
têm mais um atleta que, no próximo 
ano, deverá ser distinguido pelo seu 

desempenho no Corta 
Mato.
Na área cultural têm, 
por exemplo, um 
Grupo de Teatro, 
constituído por jovens 
estudantes de Teatro.

FUTEBOL 
DE CARICAS

Sobre o Futebol de 
Caricas, referiu Luís 
Duarte, que surgiu no 
clube através de um 
desafio lançado por 

um atleta, José Carlos, 
que tomou conhecimen-
to com esta modalidade, 
que já tem expressão no 
país, o desafio foi aceite, 
hoje têm vários pratican-
tes e apesar de alguma 
relutância inicial está em 
franco desenvolvimento.
Esta modalidade é uma 
réplica do Futebol, nas 
suas regras, mas jogado 
em cima de uma mesa, 
feita à escala aproxima-
da de 1:100. Os jogado-
res, das equipas, são re-
presentados por caricas, 
que impulsionados com 
o dedo atingem uma pe-
quena bola, cujo objetivo 
é, naturalmente, fazer golo. O guarda-
-redes é representado por uma tampa 
de plástico de dimensão um pouco 
maior que as caricas. As bolas, cuja di-
mensão é regulamentada, têm que ser 
compradas.
As caricas são decoradas de forma a 
identificarem a equipa a que perten-
cem, um trabalho a que se dedicam os 
praticantes desta modalidade, que até 
têm caixas próprias para guardar as 
caricas. 
A Liga Portuguesa de Futebol de 
Caricas usa as mesmas regras que 
são usadas em 
Espanha, onde 
esta modalidade 
já tem bastantes 
anos, como tam-
bém noutros paí-
ses, como Brasil, 
Bolívia, Chile 
ou Argentina. O 
GRDC Leião, tem 
neste momento 
cinco praticantes 

na Liga Nacional. 
José Carlos, sobre o aparecimento do 
Futebol de Caricas em Leião, esclare-
ceu que soube que Luís Dias praticava 
esta modalidade noutro clube e sugeriu 
que falassem com a Direção do GRDC 
Leião para criar uma seção deste des-
porto, essa conversa teve como resulta-
do a implementação desta modalidade, 
que permite a sua prática a quase todas 
as faixas etárias.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Hotel Londres comemora 63 anosHotel Londres comemora 63 anos
O Hotel Londres, localizado próxi-
mo da icónica praia do Tamariz e do 
Casino Estoril, dois distintos ex-libris 
da Costa do Estoril, celebrou o seu 63.º 
aniversário no passado dia 30 de Maio, 
assinalando, simultaneamente, o iní-
cio de mais uma etapa da sua história 
ao serviço do Turismo no concelho de 
Cascais, com a entrada em funções de 
uma nova administração. 
A unidade hoteleira, inaugurada no 
final da década de 1950, com uma ofer-
ta actual de 118 quartos, foi adquirida 
recentemente pelo grupo empresarial 
português BF, que tem vindo a ampliar 
a sua esfera de investimentos no País, 
preparando-se também para inaugurar 
em breve uma residência sénior com 
características diferenciadoras, instala-
da igualmente no território cascalense.
Com a celebração do aniversário como 
mote e tendo como pretexto a passa-

gem de testemunho da anterior admi-
nistração, presidida pelo empresário 
sueco Torbjörn Nilsson, para a actual 
gestão, o hotel contou com um exten-
so grupo de convidados, entre amigos, 
clientes e antigos colaboradores, para 
apagar as velas do bolo de aniversário 
e brindar ao sucesso da nova etapa que 
agora começa. 

“UMA MARCA DE PRESTÍGIO”

“A aquisição do Hotel Londres não foi 
uma decisão que partisse da frieza dos 
números e das análises económicas e 
financeiras, foi também uma respon-
sabilidade e um desafio que aceitámos, 
o de ajudar esta marca e este espaço, 
com uma enorme História e ligação à 
comunidade, a ocupar de novo o lugar 
de destaque que lhe cabe na hotelaria 
da Costa do Estoril”, frisou o funda-

dor e presidente do Grupo 
BF, Jorge Fonseca, realçando 
que, para além de uma marca 
de prestígio, a aquisição do 
Hotel Londres trouxe para o 
Grupo “uma excelente equi-
pa, altamente qualificada e 
com grande experiência na 
arte de bem receber”. 
“Esta união gerará ensina-
mentos preciosos para um 
grupo como o nosso, que 
sempre se especializou em 
criar oportunidades de de-
senvolvimento pessoal, e em 
fazer crescer negócios assen-
tes num serviço de excelência 
prestado aos clientes, na 
geração de valor para os seus 
parceiros e na contribuição 
para uma sociedade mais jus-
ta, inclusiva e responsável”, 
assinalou o mesmo respon-
sável.
Um dos objectivos da nova 
administração passa por ten-
tar recuperar uma tradição 
de outros tempos, marcan-
tes, numa altura em que esta 

unidade turística 
fazia parte do ro-
teiro das noites do 
Estoril. A organi-
zação de festas so-
fisticadas, com ar-
tistas de renome, 
atraiu visitantes 
estrangeiros famo-
sos e figuras ilus-
tres da sociedade 
portuguesa. Nesse 
sentido, a nova 
a d m i n i s t r a ç ã o 
está empenhada 
em que “o espaço 
volte a ser, mais 
do que um local apreciado por turistas 
e visitantes, parte integrante da vida da 
comunidade local”.
Igualmente optimista em relação ao 
futuro do Hotel Londres, também 
António Rodrigues da Silva, CEO 
(Chief Executive Officer - Director 
Executivo) do Grupo BF, aproveitou a 
oportunidade para realçar a excelên-
cia da equipa de colaboradores que 
assegura o funcionamento da unidade 
hoteleira: “Muito obrigado, pessoal, do 
coração. Excelente equipa, excelente fa-
mília”.
Na hora da passagem do testemunho, 

Torbjörn Nilsson, que esteve 32 anos 
à frente da administração, mostrou-
-se satisfeito com o trabalho realizado. 
“Estamos aqui a comemorar hoje os 
63 anos do Hotel Londres e o regres-
so à normalidade. Em Maio, tivemos 
uma ocupação de cerca de 98 por 
cento. É uma surpresa, mas é a ver-
dade. Estamos também aqui para pas-
sar o testemunho a Jorge Fonseca e a 
António Silva, duas pessoas dinâmicas 
e criativas, que vão dar continuidade ao 
legado deste produto. Estou muito feliz 
por serem os meus sucessores”. 
O empresário sueco aproveitou ainda a 

oportunidade para anunciar 
que vai fazer parte da nova 
administração do hotel, 
como não-executivo, man-
tendo um foco especial nas 
‘vendas’, e para agradecer 
à equipa que liderou: “pro-
fissionais leais e dedicados, 
uma família. Obrigado a to-
dos”. 

“MELHOR SÍTIO 
PARA VIVER”

Presente na festa de ani-
versário, o Vice-presidente 
da Câmara Municipal de 
Cascais, Miguel Pinto Luz, 
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Cascais cria EquipasCascais cria Equipas
de Intervenção Permanentede Intervenção Permanente
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que tem sob sua alçada a área do 
Turismo, deu as boas-vindas aos no-
vos proprietários do Hotel Londres. 
“Nós costumamos dizer que é fácil ge-
rir Cascais quando temos tanto talen-
to, tanto espírito empreendedor, tanta 
vontade de fazer crescer o País, de fa-
zer crescer a comunidade, de devolver 
à comunidade aquilo que ela nos deu. 
E em Cascais existe este espírito”, su-
blinhou.
O autarca garantiu que “o Grupo BF 
terá na Autarquia um elemento faci-
litador no sentido de promoção, ob-
jectiva e clara, daqueles que querem 
empreender, daqueles que assumem 
risco a favor da comunidade, a favor do 
crescimento económico, a favor da so-
ciedade”, realçando que o investimento 

feito pelo grupo empresarial português 
no Hotel Londres “demonstra bem essa 
vontade de investir num concelho com 
658 anos” de existência. 
“Cascais tem uma vocação turística, te-
mos mais de 40 hotéis, temos o preço 
médio mais alto do País, temos uma vo-
cação clara para receber bem. A nossa 
hospitalidade é a nossa assinatura. Eu 
costumo dizer que Cascais é o melhor 
sítio para viver por um dia, uma sema-
na ou uma vida inteira. Um dia ou uma 
semana, para todos os turistas. Uma 
vida inteira, para quem cá vive. Quem 
passa aqui um dia, uma semana ou 
uma vida consegue ser feliz”, defendeu 
Miguel Pinto Luz. 

 Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues e Arquivo

O início da história do Hotel Londres 
remonta a 30 de Maio de 1959, quando 
esta unidade hoteleira, de três estre-
las, foi inaugurada, depois de ter sido 
comprada, ainda em construção, por 
António Aguiar, antigo director-geral 
do Hotel Atlântico, outro estabeleci-
mento de referência do Estoril.
Nas duas décadas seguintes, o novo 
empreendimento turístico da Linha do 
Estoril conquistou fama e notorieda-
de. Ficaram famosas as festas de Ano 
Novo e de Carnaval organizadas no 
hotel, animadas por algumas das mais 
conhecidas estrelas do meio artístico 
português da altura.
Em 1980, António Aguiar, homóni-
mo e filho do primeiro dono, concre-
tizou o negócio da venda do hotel ao 
empresário Júlio Graça Lourenço, com 
forte ligação ao Desporto, que ocupava 
a Presidência do Estoril Praia, o clube 
com maior peso no concelho, cujo es-
tádio de futebol fica nas proximidades. 
No início da década seguinte, em 1990, 
o Hotel Londres voltou a mudar de 

UMA HISTÓRIA DE 63 ANOS

proprietário, tendo sido adquirido 
pelos empresários do sector turístico 
Torbjörn Nilsson e Armando Ferraz, 
fundadores da empresa Oásis Viagens 
e Turismo, que aumentaram a capaci-
dade da unidade com obras de expan-
são, realizadas nos dois anos seguintes.
A partir de 2006, após a saída de 
Armando Ferraz, Torbjörn Nilsson 
passou a assumir a presidência da ad-
ministração, através da Patrihotel, si-
tuação que se manteve até Março deste 
ano, quando o Hotel foi comprado pelo 
Grupo BF, um grupo empresarial com 
sede em Lisboa, presente em Portugal, 
Espanha e em outros oito países.
O Hotel Londres dispõe de 118 quartos 
remodelados com decoração contem-
porânea em tons claros e equipados 
com ar condicionado, mini-frigorífico, 
cofre e televisor LCD. Fazem parte das 
instalações uma piscina ao ar livre, jar-
dim, varanda bar, restaurante e duas 
salas multiusos totalmente equipadas 
para a realização de reuniões e even-
tos. 

O concelho de Cascais passou a dispor 
de Equipas de Intervenção Permanente 
(EIP) asseguradas pelas cinco corpora-
ções de bombeiros locais (Alcabideche, 
Carcavelos/São Domingos de Rana, 
Cascais, Estoril e Parede), constituí-
das com o objectivo de desempenha-
rem missões urgentes no âmbito da 
Protecção Civil, em caso de necessida-
de.
A população vai poder contar com cin-
co EIP devidamente equipadas para 
poder responder a situações de socor-
ro e emergência. Para garantir isso, 
foi estabelecido um protocolo entre a 
Câmara Municipal de Cascais (CMC) e 
a Autoridade Nacional de Emergência 
e Protecção Civil (ANEPC), com a en-
volvência das corporações de bombei-
ros cascalenses.
Em situações limite e de emergência, 
as cinco corporações de bombeiros lo-
cais passam a dispor, cada uma delas, 
de uma equipa constituída por cin-
co elementos que garante o apoio de 
proximidade e socorro à população. O 
protocolo estabelecido, com o apoio do 
Ministério da Administração Interna 
(MAI), regula as condições de contrata-
ção, funcionamento e manutenção das 
EIP pelas associações humanitárias dos 
bombeiros voluntários do concelho.
Em comunicado datado de 18 de 
Março, o MAI anunciou ter dado luz 
verde para a celebração de protocolos 
para criar 100 novas EIP compostas por 
bombeiros profissionais. Com estas no-
vas unidades, distribuídas por 73 muni-
cípios do continente, as corporações de 
bombeiros voluntários passam a dispor 
de 662 EIP, o que “reforça o modelo de 
resposta profissional permanente a ris-
cos de Protecção Civil”, realça o MAI. 

POPULAÇÃO MAIS PROTEGIDA

“A população de Cascais está mais pro-
tegida com a existência de uma EIP em 
todas as corporações de bombeiros. O 
apoio é para os cidadãos de Cascais, 
para aqueles que cá vivem, para aque-
les que cá trabalham, estudam, nos visi-
tam, investem. Através dos bombeiros, 
temos a possibilidade de, em situações 
limite, em situações de emergência, 
passarmos a dispor em todas as corpo-
rações de bombeiros de Cascais de uma 
equipa que permanentemente no seu 
território garante um primeiro apoio de 
proximidade, de socorro, de emergên-

cia”, comentou o Presidente da CMC, 
Carlos Carreiras.
O autarca cascalense sublinhou que a 
constituição destas EIP resultou de uma 
proposta apresentada pelo Governo ao 
Município a que preside. “Uma pro-
posta feita através do Ministério da 
Administração Interna, e muito espe-
cialmente pela Autoridade Nacional de 
Emergência e Protecção Civil, de com-
participarem e nós também compartici-
parmos no custo de manter estas cinco 
equipas activas em Cascais”, assinalou 
o Presidente da Autarquia. 
“Se Cascais em muitas matérias que 
considero absolutamente fundamentais 
dá um passo em frente, mesmo não ha-
vendo nenhuma comparticipação por 
parte do Governo, muito mais aqui nós 
teríamos que estar a alinhar, a fazer este 
reforço de parceria, não só com as cinco 
corporações de bombeiros, mas tam-
bém um reforço de parceria com o pró-
prio MAI”, justificou Carlos Carreiras. 

INVESTIR NA SEGURANÇA 
DOS CIDADÃOS

António Nunes, Presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugueses, que tam-
bém esteve presente na cerimónia de 
apresentação das EIP no concelho de 
Cascais, fez questão de realçar: “Tem 
sido um apanágio deste executivo, 
em particular do Sr. Presidente Carlos 
Carreiras, garantir a segurança dos 
seus concidadãos”.
“É um bom exemplo para todo o País 
e era bom que outros autarcas e outros 
municípios acreditassem que quando 
se faz alguma despesa, não é despesa, 
é investimento nos seus bombeiros. Ao 
investirem nos bombeiros estão a inves-
tir na segurança dos cidadãos”, comen-
tou o antigo inspector-geral da ASAE 
(Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica), que foi também Inspetor 
Superior de Bombeiros, Presidente do 
Serviço Nacional de Protecção Civil, 
Diretor-geral de Viação e Presidente do 
OSCOT (Observatório de Segurança, 
Crime Organizado e Terrorismo).
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