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Mergulhamos mensalmente por um ambiente melhor!
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OPINIÃO
Como proteger a visão durante o verão

*Presidente da Ass. de Prof 
Lic. de Optometria

Dr  Raúl de Sousa*

O verão é sinónimo de férias e des-
contração, no entanto, o aumento da 
intensidade e exposição à radiação 
ultravioleta (UV) requer cuidados 
de saúde redobrados. Em doses bai-
xas, a radiação UV tem efeitos be-
néficos por conduzir à produção de 
vitamina D, essencial para a fixação 
de cálcio nos ossos, por exemplo. A 
exposição à luminosidade em espa-
ços abertos tem efeitos preventivos 
na incidência e desenvolvimento da 
miopia. Contudo, a exposição di-
reta e prolongada à radiação solar, 
incluindo a UV, tem efeitos nocivos 
tanto para a pele como para os olhos 
e anexos oculares.
A exposição à radiação UV está as-
sociada ao desenvolvimento de al-
terações oculares que dependem da 
duração e intensidade da exposição. 
A exposição curta e intensa pode 
causar foto queratite, pterígio, pin-
guécula.
A queratite é uma inflamação da 
córnea, normalmente aguda quan-
do causada pela radiação UV, que 
pode ser acompanhada de alguma 
hiperémia conjuntival, vulgo olho 
vermelho.
A pinguécula e o pterígio são alte-
rações da conjuntiva bulbar, sito na 
parte branca externa e visível a olho 
nu do globo ocular, de cor amare-

lada que podem estar vascularizadas, 
apresentando crescimento e compro-
metendo a visão, ou podem ser avas-
cularizadas, sem crescimento nem en-
volvimento da córnea e da visão, para 
além do aspeto estético, não necessitan-
do de tratamento. No caso do pterígio, 
é tratável através de procedimento ci-
rúrgico.
A exposição prolongada à radiação UV 
está associada ao desenvolvimento de 
catarata e degeneração macular. A ca-
tarata é o nome dado à condição ocular 
caraterizada pela apresentação de opa-
cidades no cristalino, a lente que está 
por detrás da pupila. A degeneração 
macular é uma alteração degenerativa 
da retina afetando a mácula, zona da 
retina com um poder de resolução de 
imagem mais elevado. Ambas as con-
dições são causa de cegueira, sendo 
que a catarata tem tratamento cirúr-
gico simples e eficaz. A degeneração 
macular, dependendo do tipo, ou tem 
tratamento para atrasar a progressão 
ou pode não ser tratável de todo, com-
prometendo significativamente a visão 
em ambos os casos.
Portanto, proteger os olhos é essencial, 
devendo esta prática ter início na infân-
cia.
Uma das formas mais comuns de pro-
teger os olhos da radiação ultravioleta é 
a utilização de óculos de sol, no entan-

to, há certos requisitos que os mesmos 
devem ter, tais como: bloquear entre 99 
a 100 % da radiação UVA e UVB; filtrar 
entre 75 a 90 % da luz; não ter qualquer 
distorção ou imperfeição; e ter lentes 
que permitam um reconhecimento de 
cor apropriado. De notar que o nível de 
filtragem da luz não tem qualquer rela-
ção com a filtragem de radiação invisí-
vel ao olho humano, como é o caso da 
radiação UV. Por este motivo, é essen-
cial o aconselhamento e apoio técnico 
na avaliação do que as lentes possam 
conter, os filtros pretendidos, o nível 
de escurecimento adequado à situação 
pretendida, entre outras especificações 
técnicas como a resistência física e quí-
mica. Recorde-se de que um óculo de 
sol é equipamento de proteção indi-
vidual e que deve cumprir normas de 
qualidade, como garantia de segurança 
e eficácia para a sua função.
Além disso, há outras formas de prote-
ger a saúde da visão, como a utilização 
de um chapéu de sol com abas largas; 
utilização de óculos de sol mesmo 
quando se usam lentes de contacto com 
proteção UV; evitar a luz solar nos pe-
ríodos do dia maior intensidade solar; 
e consultar anualmente o optometrista 
é fundamental.
A Organização Mundial de Saúde lan-
ça o SunSmart Global UV App para IOs 
e Android para sensibilizar e ajudar a 

proteger dos perigos da radiação so-
lar, em particular a pele e os olhos. 
A aplicação indica o nível do Índice 
UV para os próximos 5 dias, de um 
até onze. A partir de um valor de 
três, as atividades ao ar livre devem 
ser adaptadas à necessidade de pro-
teção dos olhos e da pele.
Estes hábitos e práticas promovem 
a saúde da visão e previnem defi-
ciência visual e cegueira. Devem ser 
implementados durante todo o ano, 
com principal atenção durante a 
época do verão, no caso de Portugal. 
Nesta altura, tenha cuidados redo-
brados com os seus olhos.
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Este verão, em Oeiras vai haver Cine-
ma ao Ar Livre para toda a família. A 
Fábrica da Pólvora de Barcarena será o 
palco do cinema para o público adulto, 
entre 2 de julho e 3 de setembro, aos 
sábados, às 21H30.  Para o público in-
fantil, o Cinema ao Ar Livre será no 
Jardim Municipal de Oeiras, aos do-
mingos, entre 3 de julho e 28 de agosto, 
às 10H30.
Com  uma cuidadosa seleção de obras 

Carris MetropolitanaCarris Metropolitana
só a partir só a partir 
de 2023de 2023

Cinema ao Ar LivreCinema ao Ar Livre
 para todos para todos

que entretêm e fazem sorrir, no cartaz 
da Fábrica da Pólvora de Barcarena 
reúnem-se títulos de origem diversa, 
dos Estados Unidos da América à Eu-
ropa, da aventura à comédia à imagem 
real, selecionados sempre com a inten-
ção de proporcionar umas horas de 
diversão e de alegria nestes dias de ve-
rão, que para muitos são dias de férias 
que se querem bem passados, retempe-
radoras e de saudável distração.

Contrariamente ao previsto, 
a entrada em funcionamento da Carris 
Metropolitana foi adiada para 1 de ja-
neiro de 2023.
A decisão tomada pela Transportes 
Metropolitanos de Lisboa prende-se 
com o facto de não estarem garantidas 
as condições consideradas fundamen-
tais para e entrada em pleno funciona-
mento do novo serviço. Isto deve-se, es-
sencialmente, a razões que se prendem 
com a responsabilidade dos operadores 
prestadores de serviço nas áreas 1 e 2, 
que englobam, entre outros, os conce-
lhos da Amadora, Cascais, Oeiras e 
Sintra. 
A falta de um número bastante signifi-

cativo de novas viaturas e a inexatidão 
nas datas da sua disponibilidade, a ne-
cessidade de adequação dos sistemas 
de informação necessários à prestação 
do serviço de acordo com os requisitos 
do caderno de encargos e dos contratos 
firmados para as áreas 1 e 2, são, entre 
algumas outras, são os principais moti-
vos encontrados para que se considere 
que o serviço não está em condições de 
ser colocado em prática.
Face a isto, nas áreas referidas, e até à 
entrada em funcionamento da Carris 
Metropolitana, a operação de transpor-
tes rodoviários decorrerá nas condições 
habituais, como até então.
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António ChaínhoAntónio Chaínho

Embaixador da Guitarra Embaixador da Guitarra 
Portuguesa pelo MundoPortuguesa pelo Mundo

Mestre da guitarra portuguesa, António 
Chaínho nasceu a 27 de janeiro de 1938 
na aldeia de São Francisco da Serra, 
concelho de Santiago do Cacém. Criado 
no seio de uma família tradicional alen-
tejana, a sua infância foi passada entre 
a escola, os  jogos de futebol - nos tem-
pos livres - e o café do seu pai – Tasca 

do Faúlha – onde costumava 
dar uma ajuda. A par disto, 
ia dando os primeiros pas-
sos naquela que viria a ser 
a sua grande companheira 
de vida: a guitarra portu-
guesa. O gosto pelo instru-
mento foi-lhe incutido pelo 
pai que acompanhava a mãe 
enquanto esta cantava no 
referido café.  “Desde cedo 
comecei a ouvir o meu pai 
tocar e aos 7 anos já dedilha-
va a guitarra dele, tendo-o 
suplantado depressa”, con-
ta. Aquela foi efetivamen-
te a sua primeira guitarra 
e foi com ela que António 
Chaínho foi aprendendo a 
técnica necessária para se 
tornar no guitarrista de ex-
celência que é atualmente. 
“Comecei por aprender ao 

ver e ouvir o meu pai a tocar, e posso 
afirmar que fui essencialmente auto-
didata. Na taberna do meu pai havia 
um rádio e todos os dias se juntavam 
ali pessoas a ouvir os fados que eram 
tocados nessa época. Eu, quando ouvia 
soar uma guitarra , adivinhava os gui-
tarristas logo pelos primeiros acordes. 

Aprendi muito 
com estes gran-
des artistas que 
ouvia pois acaba-
va por replicar, 
na guitarra do 
meu pai, aquilo 
que eles toca-
vam. Na altura as 
minhas grandes 
referências eram 
o Armandinho, 
o Jaime Santos, 
o José Nunes e o 
Raúl Nery”. Não 
havia de demo-
rar muito até fa-
zer a sua primei-
ra atuação em 

público: aos 11 anos, atuava 
na aldeia de Abela, no con-
celho que o viu nascer.

DÉCADA DE 60

Em Beja, António Chaínho 
cumpre o serviço militar, 
acabando por ser desta-
cado para Moçambique. 
Dada a reputação de exí-
mio guitarrista, passa a 
ser solicitado para acom-
panhar os artistas que 
até lá se deslocavam para 
atuações. Com efeito, nes-
te período, exerce grande atividade 
musical, tendo tocado em inúmeros 
programas na Rádio da Beira. Foi ao 
ouvir-se na rádio pela primeira vez que 
percebe que mais do que um hobbie, 
tocar guitarra portuguesa é aquilo que 
o concretiza. Então, em 1961 profissio-
naliza-se na área. 
Em 1966 regressa a Portugal. Deixa para 
trás o Alentejo e instala-se na Amadora 
– onde vive até hoje. “A Amadora foi a 
cidade que me acolheu quando saí da 
minha terra natal e foi onde nasceu o 
meu primeiro filho, no final dos anos 
60. Tenho vivido sempre neste conce-
lho que fomenta grandes iniciativas 
culturais e que tem sido alvo de várias 
inovações nos últimos anos”, afirma. 
No mesmo ano grava o seu primeiro 
disco, o EP “Solos de Chaínho”, para a 
já extinta editora Rapsódia, seguindo-
-se mais quatro discos no mesmo for-
mato para outras companhias discográ-
ficas. 

Em Lisboa estreia-se a tocar no res-
taurante típico a Severa, seguindo-se 
atuações n’O Folclore (atualmente a 
Cervejaria Trindade) e n’O Faia – onde 
conhece o filho da proprietária, Carlos 
do Carmo. “Todos os sítios por onde 
passei foram importantes para conhe-
cer muitos dos artistas que haveria de 
acompanhar”. Entre estes destacam-
-se aqueles que acompanhou durante 
mais tempo, nomeadamente Carlos 
do Carmo e Frei Hermano da Câmara. 
Das várias tours que fez com Carlos 
do Carmo recorda-se de um episódio 
em que apanharam um grande o sus-
to quando, durante a atuação, o fadista 
caiu e fraturou várias costelas. 
De igual modo teve o gosto de acompa-
nhar muitos outros fadistas de renome 
como Francisco José, Tony de Matos, 
António Mourão e Manuel de Almeida. 
Em 1967, a Emissora Nacional convida-
-o para ter o seu próprio programa de 
rádio, intitulado Guitarradas, no qual, 
em conjunto com outros músicos atua 
ao vivo e em direto. Deste grupo fa-
ziam parte o guitarrista José Luís Nobre 
Costa, o viola José Maria Nóbrega e o 
baixista Raúl Silva. Mais um momento 
marcante na sua carreira ao ter-lhe sido 
concedida a oportunidade de ser o au-
tor de recitais de guitarra transmitidos 
pela rádio portuguesa. 

OUTRAS AVENTURAS

A sua paixão pela guitarra e pela músi-
ca levaram-no a ambicionar mais. Para 
além de guitarrista, António Chaínho 
é também compositor, produtor, pro-
fessor... “Todas estas funções se encon-
tram interligadas entre si. Como guitar-
rista, há uma componente importante 
de exercitar os dedos, fazer exercícios, 
escalas. Todos os dias retiro algumas 
horas para treinar, tocar. Mas dessas 
sessões de treino podem sair das mi-
nhas melhores composições, sendo que 
por isso tenho sempre comigo o meu 
fiel gravador que me acompanha nos 
meus momentos de inspiração”, expli-
ca.
Em 1974, em sociedade com o fa-
dista Rodrigo, inaugura uma casa 
de fado amador em Cascais o Dom 
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Rodrigo, mais tarde conhecido 
por O Picadeiro. Por este espa-
ço passavam artistas amadores 
vindos de vários locais como 
Santarém, Évora ou Setúbal e 
tocava-se durante várias horas 
seguidas. 
No final da década de 80, António 
Chaínho fez questão de quebrar a 
ideia de que a guitarra portugue-
sa era apenas o instrumento que 
acompanha o fado, começando 
a enveredar por outros géneros 
musicais. “O meu objetivo era de-
monstrar o verdadeiro potencial 
da guitarra portuguesa e várias 
pessoas, após um concerto meu, 
vinham dizer-me que nunca ti-
nham pensado que uma guitarra 
portuguesa pudesse ter tanta so-
noridade por ela própria”, revela.

BALANÇO DA SUA CARREIRA

Questionado sobre a sua longa carreira, 
António Chaínho mostra-se orgulhoso 
do que atingiu desde que era um miú-
do a dedilhar a guitarra do pai numa 
aldeia alentejana, até agora. “Apesar 
de ter começado a tocar em criança, 
comecei a minha carreira como músi-
co em meados dos anos 60. Costumo 
dividir a minha carreira em 3 fases. A 
primeira fase como acompanhante de 
fadistas e produtor dos seus discos, 
desde os anos 60 até inícios dos anos 
90. Nessa fase acompanhei diversos fa-
distas e ajudei a lançar grandes vozes 
portuguesas, como o Camané e até in-
ternacionais, como a japonesa Hideko 
Tsukida. A segunda fase foi quando 
decidi lançar-me numa carreira a solo. 
O meu objetivo passava por divulgar 
a guitarra portuguesa pelo mundo e 

juntar a sua sonoridade com outros 
sons fora do fado. Lancei álbuns com 
artistas do Brasil e da Índia. Outro com 
a orquestra Filarmónica de Londres”. 
Foi nesta segunda fase que o guitar-
rista atuou em espetáculos por todo o 
mundo a solo ou dividindo o palco com 
artistas de renome como Paco de Lucia 
ou John Williams, e colaborou também 
em projetos com José Carreras e KD 
Lang. Por esta altura decide explorar 
novas direções para o fado, fundindo-
-o com outras culturas. Assim, aliou-se 
à voz das brasileiras Gal Costa e Fafá 
de Belém, da espanhola Maria Dolores 
Pradera e da japonesa Saki Kubota. “A 
terceira fase foi a concretização de um 
sonho, o culminar da minha carreira. 
A criação de escolas de guitarra portu-
guesa e do Museu do Fado. No início 
da minha carreira percebi que o mun-
do dos músicos da guitarra portuguesa 
era um mundo muito fechado. Quem 

tocava não queria partilhar a 
sua arte, os seus conhecimentos. 
Eu sempre o quis e penso que se 
hoje temos bons guitarristas é 
também graças a mim que abri 
as primeiras escolas de ensino 
deste instrumento”, salienta.  
Com 8 álbuns a solo já editados, 
o guitarrista revela que ainda 
este ano pretende lançar um 
novo CD de instrumentais. “Já 
começámos com as gravações 
em estúdio. Em paralelo, está 

planeado o lançamento de um livro da 
minha biografia que me foi proposto  já 
há alguns anos e que agora se vai con-
cretizar”, adianta o guitarrista. 

HOMENAGENS

Tendo em conta o seu papel enquanto 
embaixador da guitarra portuguesa 
pelo mundo, António Chaínho tem sido 
alvo de inúmeras homenagens por par-
te de varias entidades, as quais o dei-
xam bastante honrado. “Tenho recebi-
do muitas homenagens. Recentemente 
fui condecorado pelo Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
como Comendador da Ordem do 
Infante D. Henrique e também pela 
Sociedade Portuguesa de Autores, que 

me agraciou com o Prémio 
Consagração de Carreira. 
Ainda assim, considero que 
a homenagem mais espe-
cial foi a do meu concelho, 
Santiago do Cacém, com 
a criação de um Auditório 
com o meu nome”. 
A prestigiada revista 
Songlines considera o gui-
tarrista “um dos 50 músicos 
mais influentes da World 
Music”.

Texto: Raquel Luís
 Fotos: AC
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Os SMAS de Sintra estão a concluir  as 
obras do subsistema de saneamento de 
Barreira, São Miguel e Funchal, num in-
vestimento de 1 100 mil euros, uma in-
tervenção iniciada em meados de 2018.
A empreitada compreendeu a remode-
lação de toda a rede de abastecimento 
de água, que se encontra garantido a 
partir do Reservatório da Amoreira, 
substituindo as condutas em fibroci-
mento que eram palco de frequentes 
roturas. Foram substituídos ainda os 
ramais domiciliários. Face à cota do 
lugar de Funchal, em relação ao reser-
vatório, a intervenção compreende, 
ainda, a construção de uma estação hi-
dropressora em Barreira, para elevação 

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

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

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

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

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

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

edificado e da substituição de cobertu-
ras.
Além das ações descritas, o Município 
tem vindo a garantir as intervenções de 
manutenção regular das instalações e 
equipamentos, das escolas do 1º Ciclo e 
do Pré-escolar. Desde outubro de 2019, 
a Autarquia incluiu em alguns contra-
tos de manutenção contratualizados 
por si, as escolas de 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundárias, com exceção das escolas 
geridas pela Parque Escolar, EPE, como 
a ES Camilo Castelo Branco.
No primeiro trimestre de 2021 será ce-
lebrado um novo contrato de manuten-
ção para a área da construção civil, que 
também passará a incluir as escolas de 
2º e 3º Ciclos e Secundárias
Segundo Isaltino Morais, entre 2017 
e 2020 foram realizadas intervenções 
municipais e disponibilizados apoios 
a este Agrupamento agora visitado, no 
valor de cerca de 599 mil euros, para 
obras de beneficiação do espaço esco-
lar e aquisição de mobiliário e equipa-
mento, ou seja, desde 2017 e até 2023, o 
investimento do Município nas escolas 
que constituem este Agrupamento será 
de aproximadamente de três milhões 
de euros.
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A Câmara Municipal de Sintra assina-
lou o dia 29 de junho, Dia do Municí-
pio, com uma cerimónia do hastear 
da bandeira e diversas inaugurações e 
festividade a assinalar a data por todo 
concelho.
As comemorações do Dia do Município 
tiveram início com a habitual cerimónia 
do Hastear da Bandeira, nos Paços do 
Concelho.
Durante a cerimónia de hastear, o pre-
sidente da autarquia, Basílio Horta, no 
seu discurso deu nota do balanço das 
medidas implementadas pelo muni-
cípio nos últimos anos, mencionando 
“que este é um dia de balanço, o que 
fizemos e onde queremos chegar. Não 
posso deixar de mencionar a área da 
saúde, começámos por aí porque não 
podíamos conviver com essa situação, 
foi um grande esforço financeiro e de 
grande determinação para recuperar 
as décadas perdidas no setor da saúde, 
fizemos o hospital com as obras agora a 
decorrer e fizemos 5 centros de saúde. 
Foi, sem dúvida, feito um grande traba-
lho nesta área.”
“Na área da educação, foi outro grande 
esforço para o município... Foi uma das 
prioridades que estabelecemos. Inves-
tir nas escolas é investir na educação e 
no futuro, recuperamos as EB's todas e 
algumas das secundárias também. Foi 
um investimento de mais de 45 milhões 
de euros, e não vamos ficar por aqui”, 
garantiu o autarca.
Quanto à cultura, Basílio Horta, destaca 
o Festival de Sintra “não posso deixar 
de referir este festival que revolucionou 

a maneira de olhar a música clássica. O 
mais importante foi a descentralização 
do festival, que vai às escolas, às socie-
dades e às freguesias. É por aqui que 
temos de ir e fazer de Sintra aquilo que 
Sintra é! Ir onde as pessoas estão, ir ao 
seu encontro.”
No seu discurso, Basílio Horta referiu 
ainda que "de futuro, e para este man-
dato, a autarquia tem em foco dois 
grandes eixos: a habitação e a mobilida-
de". “Sintra tem agora uma Estratégia 
Local de Habitação que visa garantir 
condições de acesso a uma habitação 
condigna às pessoas que não dispõem 
de capacidade financeira para aceder 
a uma solução habitacional adequada, 
quanto à mobilidade vamos investir na 
circular poente ao Cacém e queremos 
fazê-lo neste mandato” concluiu o au-
tarca.
Também nos Paços do Concelho foi 
inaugurada a exposição de fotografia 
“Sintra Lugares em Espera”. Este regis-
to, pelo olhar do curso de Fotografia da 
Escola Profissional de Recuperação do 
Património de Sintra e dos técnicos da 
autarquia e mostra uma Sintra que em 
março de 2020 ficou irreconhecível.
Foi também apresentada, nos Paços 
do Concelho a recém criada platafor-
ma geográfica de apoio ao investidor. 
Trata-se de mais uma ferramenta para 
fortalecer a ligação com os cidadãos e 
empresas na visão de VIVER, VISITAR 
e INVESTIR em Sintra. Esta plataforma 
integra um visualizador websig, que 
proporciona a consulta e visualização 
geográfica das áreas ainda livres de 

edificação ou sem ocupação, em solo 
urbano. Esta ferramenta permite aos 
potenciais interessados, encontrar pos-
síveis localizações em Sintra para se 
instalarem, de acordo com as necessi-
dades específicas do investimento de-
sejado.
Na Quinta da Ribafria, teve lugar a 
atuação pelo Grupo de Concertinas da 
Associação de Proprietários e Morado-
res da Serra da Silveira. No local, ao 
longo de todo o dia, decorreram diver-
sas atividades e animação.
Depois de obras de recuperação para 
albergar todos os serviços oficinais da 
autarquia, foi inaugurado o Complexo 
Municipal de Vila Verde, que represen-
ta um investimento da autarquia de 2, 2 
milhões de euros. Este complexo alber-
ga zonas de escritórios; oficinas; arma-
zéns; parque de máquinas; estação de 
serviço; silos; balneários e refeitório. Os 
espaços estão numa área de construção 
de 6.425 m2 no que se refere aos edifí-
cios e de 33.000 m2 quanto ao espaço 
exterior.
Basílio Horta, refere que “esta emprei-
tada tem por objetivo, em primeiro lu-
gar, otimizar os serviços municipais e, 
por outro lado, valorizar o bem estar 
das pessoas. Trata-se de dar condições 
de trabalho que permitam uma eleva-
ção na qualidade do serviço prestado 
pelos trabalhadores”.
O Dia foi também marcado pela inau-
guração da Ciclovia do Atlântico, per-
curso ciclável e pedonal na Ligação de 
Colares, Banzão e Praia Grande num 
investimento por parte da Câmara Mu-
nicipal de Sintra de cerca de 994 mil eu-
ros. Trata-se de um percurso localizado 
entre a rotunda de acesso à Praia Gran-
de e a Adega de Colares, apresentando 
cerca de 1,985 km de extensão.
Para o presidente da autarquia, Basílio 

Horta, “os investimentos que a autar-
quia tem vindo a realizar na construção 
de ciclovias são de extrema importân-
cia, significam uma aposta no ambiente 
e no desenvolvimento de políticas am-
bientais, tão importantes agora como 
no futuro.” 
A Praia das Maçãs é palco, até 15 de 
setembro, para a exposição "Memórias 
de Praia" que recorrendo a imagens de 
época e documentos de arquivo des-
venda algumas das memórias desta 
estância balnear.
No final da manhã foi inaugurado o 
percurso de ligação pedonal à praia e a 
requalificação do Parque das Merendas 
do Magoito, num investimento de cer-
ca de 360 mil euros. Inserido numa área 
de pinhal a cerca de 1,5 km da praia do 
Magoito, este espaço conta com zonas 
de refeição ao ar livre equipadas com 
churrasqueiras individuais, bebedou-
ros e parque infantil. O projeto de re-
qualificação do parque abrangeu uma 
área de 8.000 m2 com a criação de uma 
rede de caminhos pedonais.
No Dia do Município foi também 
inaugurada a primeira fase do Parque 
Florestal Municipal da Serra da Carre-
gueira, em Belas. Este projeto, um in-
vestimento de 1 milhão e 600 mil euros, 
garante criação uma nova zona verde 
junto de áreas urbanas para usufruto da 
população, e que adicionalmente per-
mite a ligação e continuidade do Eixo 
Verde Azul, num percurso de cerca de 
3 km que liga o aglomerado urbano e 
o Belas Clube de Campo. As comemo-
rações deste Dia encerraram, no centro 
da Vila de Sintra, com um concerto pela 
Orquestra Escolar de Sintra no Largo 
Rainha D. Amélia. Em palco estiveram 
dezenas de alunos do concelho que 
usufruem da oportunidade do ensino 
e prática musical em contexto escolar.
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Gala dos 30 anos do TIOGala dos 30 anos do TIO
O Teatro Independente de Oeiras, 
(TIO), assinalou os seus 30 anos com 
uma Gala, realizada no dia 26 de junho, 
no seu auditório, no Edifício Parque 
Oceano, em Oeiras, cujo programa in-
cluiu representação teatral, música, 
canto e a homenagem a 30 personalida-
des e entidades.
Carlos d’Almeida Ribeiro, diretor do 
TIO a propósito deste aniversário diz 
que nesta viagem pelo mundo mágico 
do espetáculo, que dura há 30 anos, 
encontraram trilhos difíceis e compli-
cadas, mesmo hoje, às vezes, há percal-
ços, muitos deles inesperados e alheios 
às suas vontades, mas a “tenacidade, 
persistência e abnegação” permite che-
gar sempre, ou na maioria das vezes, ao 
destino do sucesso.
“Mas esta viagem não se faz sem pas-
sageiros que são a razão primordial 
para a existência da nossa arte de viajar 
pelo mundo mágico do Teatro. Embora 
a viagem possa ter ainda muitas cami-
nhadas para fazer, muitos quilómetros 
para galgar, é mais do que justo e mere-
cido agradecer. Agradecer ao Público, à 
C.M.O. e a Oeiras.
Ao público pela razão de sermos quem 
somos e por cada presença ou aplau-
so que são um genuíno bálsamo para 

a concretização artística do Actor. À 
C.M.O. pela sua determinação em 
apoiar a Cultura, em acarinhar e reco-
nhecer o valor artístico e cultural do 
TIO. A Oeiras, por ser a nossa casa, da 
qual levantámos voo.
Deste trio, público, C.M.O. e Oeiras, 
resulta o estímulo necessário para con-
tinuarmos a fazer mais e melhor pelo 
Teatro, pela Cultura, pelos Artistas, 
pelo Público, por Oeiras, pelos valores 
universais da humanidade”.
Da lista de homenageados nesta Gala 
faziam parte elementos do TIO, perso-
nalidades como o presidente da Câmara 
de Oeiras, Isaltino Morais, a presidente 
da UFOPC, Madalena Castro, Nuno 
Campilho ex-dirigente dos SIMAS, 
Jorge Barreto Xavier, diretor municipal 
de Educação, Desenvolvimento Social 
e Cultural da Câmara de Oeiras, Paulo 
Pimenta Diretor do jornal, O Correio 
da Linha, o arquiteto Pedro Carrilho, 
o ator Armando Caldas, a título pós-
tumo, a Escola Básica e Secundária de 
Carcavelos, a vereação da CMO, ou a 
GDA, Gestão dos Direitos dos Artistas.
O presidente da Câmara, Isaltino 
Morais, a propósito da sua homenagem 
disse que há quem não valorize estes 
atos de homenagem, mas considera 

que quem é alvo de-
las fica sempre sen-
sibilizado, porque 
algum merecimento 
tem para que seja 
alvo esse destaque, 
e no que se refere 
à sua homenagem 
ficou muito sensi-
bilizado, mas tam-
bém o sensibilizou 
muito ter assistido à 
distinção de vários 
técnicos e dirigentes 
da Câmara, porque 
significa que se pode 
fazer uma avaliação 
positiva das políti-

cas da Câmara, porque todas 
as políticas têm que ter uma 
concretização no terreno, e 
essas distinções significam 
que há um entrosamento 
entre o Município e as insti-
tuições culturais, sociais ou 
desportivas, e no caso do TIO 
demonstra-se essa realidade.
No que se refere ao Teatro, 
referiu que em Oeiras tem 
uma grande atividade, além 
do TIO há outras companhias 
com o Intervalo e a Dramax e 
depois há diversos grupos de 
teatro ligados a coletividades 
que mantêm uma atividade 
continua.
Sobre Carlos d’Almeida Ribeiro, enal-
teceu o seu trabalho, como ator, gestor 
e capacidade de liderança, que muito 
tem a ver com o êxito do TIO.
O TIO é uma companhia profissional 
de teatro fundada em 1990, tendo com 
embrião as peças representadas no 
ginásio do então, Liceu de Oeiras. A 
sua atividade ao longo destes 30 anos, 
mereceu quatro prémios, apresentou 
77 produções, com 4 mil e 207 sessões, 
para 430 mil e 204 espetadores. 

Desde 2016 apresentou uma média de 
sete produções anuais, chegando a ter 
quatro produções em simultâneo.
Carlos d’Almeida Ribeiro, refere estes 
30 anos como anos de coragem persis-
tência e tenacidade, com muitas horas 
de trabalho, alegrias e tristezas, “mas 
tudo pode ser um ato de amor e tudo 
no teatro é feito por amor”.

Texto: Alexandre Gonçalves 
 Fotos: TIO e AG.
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Rotary Club Cascais-EstorilRotary Club Cascais-Estoril
tem novo presidentetem novo presidente

No dia 28 de junho realizou-se no 
Restaurante Muchaxo, em Cascais, a 
Cerimónia de Transmissão de Tarefas 
do Rotary Club Cascais-Estoril. No 
total estiveram presentes 50 pessoas, 
das quais 29 companheiros e 21 con-
vidados. Na mesa de honra era com-
posta pelo Presidente do Rotary Club 
Cascais-Estoril, Augusto Ezequiel, da 
Assistente do Governador do Distrito 
1960, Solange Falé, do Vereador  
da Câmara Municipal de Cascais, 
Frederico Pinho D´Almeida, do 
Presidente Eleito para o Ano Rotário 
de 2022/2023 , Nuno Figueira, assim 
como as esposas e o companheiro Maia 
e Costa.
No seu discurso, Augusto Ezequiel, 
salientou os anos difíceis que a comu-
nidade viveu – e ainda vive - fruto não 
só da pandemia da Covid-19, mas tam-
bém, do conflito armado entre a Rússia 
e a Ucrânia. “O Ano Rotário que agora 
termina, decorreu num ambiente carac-
terizado pela existência de uma pande-
mia sem precedentes, que começou em 
2020, com consequências imprevisíveis 
quer a nível económico quer a nível 
social e familiar a que se veio juntar o 
início de uma guerra, com consequên-

cias graves, um número incalculável de 
refugiados e uma crise humanitária la-
tente que necessitam e necessitarão de 
apoio e recursos financeiros imprevisí-
veis por parte de toda a comunidade 
mundial”. Augusto Ezequiel aprovei-
tou a ocasião para congratular todos os 
companheiros e outras personalidades 
cujo apoio foi indispensável para atin-
gir a maioria dos objetivos propostos e 
aprovados para o ano rotário que agora 
finda. 
Por sua vez, Nuno Figueira – que assu-
miu oficialmente a Presidencia no dia 
1 de julho – fez questão de relembrar 
a história e a importância dos Rotários 
para a Sociedade. “A missão rotária é 
a de promover a boa vontade, a paz e 
compreensão mundial, aprimorar a 
saúde, fornecer educação de qualidade, 
melhorar o meio ambiente e combater a 
pobreza. Não podemos deixar de notar 
que passados mais de 100 anos desde 
a fundação do Rotary que a missão 
rotária continua viva e absolutamente 
ajustada e necessária à realidade atual, 
conforme podemos constatar pela re-
cente e atual história que vivemos e 
experienciamos, de pandemia, guerra e 
riscos ambientais”. Para o Ano Rotário 

de 2022-2023, o 
lema do Clube 
será “Imaginar 
o Rotary”, cons-
tituindo “uma 
o p o r t u n i d a d e 
única para re-
fletir na missão, 
nos valores, na orgânica e no “modus 
operandi” desta associação de repre-
sentação mundial. Os desafios para o 
futuro no âmbito do voluntariado são 
gigantescos, tendo em consideração 
as grandes transformações mundiais 
que irão ocorrer nos anos futuros em 
domínios variados como o económico, 
o monetário, o educacional, a saúde, o 
empresarial, o social, o político, o tec-
nológico e do conhecimento”, esclarece 
Nuno Figueira.
O evento ficou ainda marcado por 
várias homenagens a personalidades 
das quais se destacam: ao Presidente 
da Assembleia Municipal de Cascais, 
Pedro Mota Soares, ao Presidente 
da União de Freguesias de Cascais e 
Estoril, Pedro Morais Soares, que rece-
beram Diplomas de Sócio Honorário, 
pelo seu relevante apoio institucional 
e pessoal, contribuindo de forma sig-

nificativa para divulgar a imagem do 
Rotary e as atividades desenvolvidas 
junto da comunidade de Cascais; à 
aluna do 9.º ano da Escola Básica de 
Cascais, Andreína Gomes Andrade, 
que recebeu o Prémio Rotary Club de 
Cascais por ter sido nomeada a melhor 
aluna da sua escola pelo corpo docen-
te durante o ano de 2021/22; a alguns 
Rotários foi reconhecido o seu “traba-
lho” e receberam um  diploma, igual-
mente  ao diretor do jornal O Correio 
da Linha, Paulo Pimenta, recebeu um 
Diploma de Reconhecimento, pelo 
apoio e divulgação, prestado durante o 
Ano Rotário 

Fotos: Paulo Rodrigues
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Amadora instala desfibrilhadoresAmadora instala desfibrilhadores
De forma a assegurar a segurança dos 
seus munícipes, a Câmara Municipal 
da Amadora encontra-se a instalar um 
conjunto de cabines de Desfibrilhação 
Automática Externa, de natureza co-
munitária. 
O projeto terá um grande impacto na 
qualidade de vida da comunidade con-
celhia e prevê não só a implementação 
de 9 desfibrilhadores automáticos na 
via pública, mas também a formação 
em Suporte Básico de Vida (SBV) e Des-
fibrilhação Automática Externa (DAE) 
demais de 50 pessoas, entre os quais ci-
vis, funcionários municipais e elemen-
tos dos agentes de proteção civil.
Os equipamentos DAE serão instalados 
em cabines especialmente preparadas 
para o efeito e sinais e devidamente 
sinalizadas, junto aos seguintes locais:
- Paços do Concelho
- Biblioteca Municipal Piteira Santos
- Complexo Desportivo Monte da Ga-
lega
- Estaleiro Municipal
- Escola Secundária da Amadora
- Escola Secundária Seomara da Costa 
Primo
- Escola Secundária Dr. Azevedo Neves
- Escola Secundária Mães D’Água
- Escola Secundária Fernando Namora

SIMAS distribuem águaSIMAS distribuem água
nas praiasnas praias

Câmara da AmadoraCâmara da Amadora
apoia Associaçõesapoia Associações

Para assinalar o sols-
tício de Verão, a 21 
de junho, os SIMAS 
de Oeiras e Amadora 
levaram a cabo uma 
campanha de sensibi-
lização e de incentivo 
ao consumo de água 
da torneira intitulada 
de “Na Praia Eu Bebo 
Água da Torneira”. 
Jovens com mochilas 
carregadas de água fresca, copos e cha-
péus de palha, percorreram os areais 
do concelho de Oeiras, com o objetivo 
de saciar a sede a todos os veraneantes 
e sensibilizar a população para o consu-
mo de água da torneira.
Pretende também os SIMAS passar a 
mensagem de que, em particular em 
períodos de exposição solar, é bastan-
te importante o consumo regular de 
água para a hidratação corporal, uma 
vez que o aumento da temperatura e a 
maior exposição solar provoca também 
uma maior desidratação.
Esta campanha pretende ainda cons-
ciencializar sobre a importância da 
água e o valor dado a este recurso cada 
vez mais escasso, e que por isso deve 
ser evitado o desperdício de água em 
atividades como a rega de jardins ou 
lavagem dos carros. 
João Serrano, Presidente do Conselho 

de Administração dos SIMAS de Oeiras 
e Amadora, refere que este é um traba-
lho que os SIMAS têm realizado ao lon-
go dos últimos tempos, que pretende, 
também com esta campanha, eviden-
ciar a necessidade de consumir água da 
torneira de forma consciente. 

A ação realizada no dia 
21 de Junho, é a primei-
ra de três a ser levada a 
cabo pelos SIMAS du-
rante os meses de junho, 
julho e agosto, eviden-
ciando os benefícios do 
consumo de água da 
torneira, demonstrando 
que esta água poderá ser 
a companhia ideal em 
qualquer situação, tanto 
num dia de praia, como 
no trabalho ou num pas-
seio.
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A Câmara Municipal da Amadora con-
tinua a apoiar o movimento associativo 
do município, tendo aprovado, na reu-
nião de Câmara de 6 de julho, atribuir 
cerca de 327 mil euros a 70 instituições 
da cidade, no âmbito dos apoios finan-
ceiros do PAMA - Programa de Apoio 
ao Movimento Associativo 2022. 
O movimento associativo da Amadora 
é uma peça-chave do desenvolvimen-
to municipal, enquanto força motora 
no apoio a respostas de cariz cultural, 
desportivo, educativo, juvenil e social. 
Neste sentido, a atribuição de apoios 
visa promover o desenvolvimento de 

atividades, projetos ou eventos em 
áreas demanifesto interesse munici-
pal naquelas áreas (Eixo 1), além dos 
apoios ao investimento (Eixo 2), aos 
quais foram rececionados 29 pedidos, 
correspondendo 10 a pedidos para a 
realização de obras, 16 para aquisição 
de equipamentos e 3 para aquisição de 
viaturas. O Regulamento do Programa 
de Apoio ao Movimento Associativo, 
revela-se um instrumento útil, de rigor 
e eficácia na normalização da atribui-
ção das comparticipações financeiras 
às entidades do movimento associativo 
do concelho.
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Festas do Mar regressamFestas do Mar regressam
à Baia de Cascaisà Baia de Cascais

Passeio Marítimo de AlgésPasseio Marítimo de Algés
recebeu 210 mil pessoasrecebeu 210 mil pessoas

O NOS Alive re-
gressou ao Passeio 
Marítimo de Algés 
para uma edição de 
quatro dias há mui-
to esperada. Com 
efeito, a promotora 
Everything is New 
viu-se obrigada a 
adiar a sua 14ª edi-
ção duas vezes, fru-
to da pandemia de 
Covid-19. “Estarmos 
aqui como estamos 
hoje parece um sonho 
do qual não quere-
mos acordar”, referiu 
Álvaro Covões, diretor da promoto-
ra, que evidenciou ainda a dificulda-
de de retomar a organização de um 
festival após uma longa paragem. 
“Foi um milagre conseguirmos er-
guer um festival desta dimensão 
após três anos”, frisou o promotor, 
mencionando também os constran-
gimentos que se viviam na altura na 
circulação dos aeroportos no espaço 
europeu. 
Desde que foi originalmente anun-
ciado, o cartaz do festival sofreu vá-
rias alterações – algumas de última 
hora – o que, apesar de tudo, não 
demoveu os portugueses e estran-
geiros sedentos de momentos de 
música e convívio. E o balanço não 
podia ser mais positivo: três dias es-
gotados, 210 mil pessoas (dos quais 
25 mil estrangeiros oriundos de 98 
países) e atuações estrondosas, das 
quais se destaca o tão aguardado 
regresso aos palcos dos portugue-
ses Da Weasel, 12 anos depois. “É 
um momento histórico para a música 
portuguesa, porque é a primeira vez 
que uma banda portuguesa esgota um 
festival”, mencionou Álvaro Covões. A 
banda esteve presente na conferência 
de imprensa e mostrou-se desejosa por 
subir ao palco, contudo não foi peren-
tório quanto às perguntas sobre futuros 
ou concertos ou um eventual novo dis-
co. “O nosso mister disse que só se fala 
do próximo jogo a seguir a este jogo”, 
brincou João Nobre (Jay), recorrendo à 
gíria futebolística.. Certo é que no pró-
ximo ano sairá a biografia autorizada 
da banda de Almada. 
Em 2019, Álvaro Covões terminou o 
festival com o anúncio do regresso dos 
Da Weasel aos palcos, este ano o pro-
motor não avançou com nenhuma con-
firmação, contudo revelou que terão 

bandas para anunciar brevemente. 
O cartaz contava com nomes de peso 
como Metallica, Imagine Dragons, 
Florence + The Machine,, The Strokes, 
Two Door Cinema Club, M.I.A, 
Caribou, Parcels, Salvador Martinha, 
Inês Aires Pereira + Raquel Tillo, Cuca 
Roseta, Sara Correia entre muitos ou-
tros. No total foram 164 espetáculos, 
divididos pelos vários palcos existentes 
no recinto. Do rock, à eletrónica, pas-
sando pelo hip-hop, pelo fado e até pela 
comédia, foram 4 dias de alegria conta-
giante de quem há muito esperava pelo 
regresso do icónico festival.
O NOS Alive regressa em 2023 no seu 
habitual formato de 3 dias: 6, 7 e 8 de 
julho. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: Diogo Pimenta

Dois anos depois do interregno forçado 
motivado pela pandemia Covid-19, as 
tradicionais Festas do Mar, organiza-
das pela Câmara Municipal de Cascais 
(CMC) e pelo Turismo local, estão de 
regresso à Baía de Cascais, organizadas, 
este ano, com base num novo formato.
Realizada em duas semanas seguidas, 
a edição 2022 das Festas do Mar vai ser 
dividida por dois períodos de quatro 
dias cada, de 25 a 28 de Agosto e de 1 a 
4 de Setembro. Em ambos os casos, es-
tes períodos decorrem de quinta-feira a 
domingo. 
O cartaz das Festas do Mar deste ano, 
divulgado em conferência de Imprensa 
realizada no Hotel Baía no passado 
dia 13 de Julho, apresenta uma oferta 

variada, com a Música Portuguesa em 
grande destaque. Os espectáculos têm 
acesso gratuito.
Mais uma vez, o evento vai contar 
com dois palcos onde actuarão artistas 
bem conhecidos do público. O palco 
principal vai ficar instalado na Baía de 
Cascais, enquanto o palco Cascais será 
montado próximo da Cidadela. 

UM CARTAZ DIVERSIFICADO 

No palco principal estão agendados 
concertos de: Diana Castro/VÍTOR 
KLEY (25 Ago), Tiago Nacarato/THE 
BLACK MAMBA (26 Ago), Beatriz 
Rosário/OS QUATRO E MEIA (27 
Ago), Carolina de Deus/RESISTÊNCIA 

(28 Ago), Duque Província/
D.A.M.A. (1 Set), Filipa 
Vieira/CUCA ROSETA (2 
Set), Luís Sequeira/AGIR 
& FRIENDS (3 Set) e Luiz 
Caracol/SINFÓNICA DE 
CASCAIS (4 Set).
Por sua vez, no Palco Cascais 
actuam os seguintes artistas: 
Pipa Maldonado (25 Ago), 
Mariana Mateus (26 Ago), 
Ivo Palitos (27 Ago), Matheus 
Paraizo (28 Ago), Carolina 
Leite (1 Set), Also (2 Set), 
Mia Lucas (3 Set) e Luiz Braz 
Teixeira (4 Set).

As Festas do Mar 2022 encer-
ram com um desafio especial 
lançado a quem estiver pre-
sente na última noite, 4 de 
Setembro, quando actuar a 
Orquestra Sinfónica de Cascais, 
dirigida pelo maestro Nikolay 
Lalov, que vai tocar músicas do 
TOP RFM. Com o recurso a mi-
crofones espalhados por vários 
locais da Baía de Cascais e com 
a ajuda de teleponto, o público 
vai poder dar voz às músicas 
seleccionadas.

EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DOS 
NAVEGANTES

Organizadas pela Autarquia casca-
lense desde 1965, em honra de Nossa 
Senhora dos Navegantes, Protectora 
dos Pescadores, as Festas do Mar são 
um dos eventos mais tradicionais rea-
lizados na vila.  
A procissão, com o andor da imagem 
da santa tradicionalmente transportado 
em cortejo no mar a bordo de um barco 
de pesca devidamente engalanado para 
o efeito, está marcada para dia 28 de 
Agosto. A procissão tem início ao início 
da tarde, pelas 15h00.
O andor com a imagem de Nossa 

Senhora dos Navegantes em-
barca a partir do cais da Praia 
da Rainha, acompanhado em 
cortejo por cerca de 30 embar-
cações engalanadas que nave-
gam em conjunto até perto do 
Farol da Guia.
Durante o cortejo realizado no 
mar, que conta mais uma vez 
com a participação do Padre 
Nuno Coelho, da Paróquia de 
Cascais, serão lançadas flores 
à água em memória dos pes-
cadores já falecidos.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues



15 Julho 2022O CORREIO DA LINHA 12

Criada em Queluz Associação Criada em Queluz Associação 
Movimento Oncológico GinecológicoMovimento Oncológico Ginecológico

Depois de ter passado por um tumor 
nos ovários, uma recidiva, dois ciclos 
de quimioterapia e uma série de outros 
tratamentos e exames, Claúdia Fraga, 
decidiu arregaçar as mangas e criar a 
Associação – Movimento Oncológico 
Ginecológico. O seu objetivo primor-
dial é aumentar a literacia face a este 
tumores que apresentam uma eleva-
da taxa de mortalidade dados os seus 
sintomas “silenciosos”. O Correio 
da Linha falou com a Presidente da 
Associação para conhecer a sua história 
de superação, bem como o trabalho le-
vado a cabo pela MOG.
O Correio da Linha (CL) – A criação 
desta Associação deve-se à sua própria 
história de vida, correto?
Cláudia Fraga (CF) – Exato. Eu era pro-
fessora de educação física numa escola 
da Amadora e sempre tive uma vida 
muito ativa. No verão de 2015 come-
cei a sentir-me um pouco cansada mas 
pensei que era normal porque aos 49 
anos quem é que não se sente assim?! 
No dia 31 de agosto estive 2 horas a jo-
gar ténis e ainda fui nadar. Ao fim do 
dia estava bastante indisposta e quan-
do me debrucei senti umas dores horrí-
veis do tórax às virilhas. Em meados de 
setembro fiz uma tomografia computo-
rizada (TAC) e descobri que tinha um 
tumor maligno bilateral nas trompas 
de Falópio. Na altura tinha 12 centíme-
tros de diâmetro e no dia 6 de outubro 

de 2015, quando fui operada, já estava 
com 28. Foram-me retirados o útero, os 
ovários, o apêndice, parte do peritoneu 
e cerca de 50 gânglios linfáticos do tó-
rax às virilhas que estavam quase a re-
bentar...se tivessem rebentado estava o 
cancro espalhado pelo organismo todo 
e não haveria nada  a fazer. Depois da 
cirurgia, já em 2016, tive de fazer um 
primeiro ciclo de quimioterapia. Os 
meus filhos tinham então 11 e 16 anos 
e quando me caiu a primeira mecha de 
cabelo e foram eles que mo raparam. 
CL – Infelizmente a situação não ficou 
por aqui...
CF – Em novembro de 2018 comecei a 
sentir uma impressão estranha junto 
ao ilíaco. Como estava a praticar uma 
alimentação extremamente regrada e 
tinha comido um Pão de Deus, pensei 
que pudesse ser disso. Mas o tempo 
foi passando e a impressão continuou. 
Como já tinha marcado análises, TAC, 
ressonância magnética e uma série de 
exames de rotina para janeiro decidi 
esperar. No dia 11 o médico, já com to-
dos os resultados desses exames, disse-
-me que eu estava ótima. Isto foi a uma 
sexta-feira, dia de aniversário do meu 
filho. Na segunda-feira continuava a 
não me sentir bem pelo que decidi ir 
ao hospital onde o médico me man-
dou fazer o único exame que faltava, 
a colonoscopia. Fi-la na quarta-feira e 
quando acordei da anestesia o médico 

disse-me que tinha cancro do 
ovário. Fiquei perplexa e ex-
pliquei-lhe que era impossível 
porque já me tinham retirado 
tudo isso. Quando saiu o re-
sultado do exame confirmou-
-se: tinha uma recidiva, ou 
seja, aquando da primeira ci-
rurgia ficou lá uma célula que 
se desenvolveu e deu origem 
a um novo tumor maligno. 
Desta feita apanhou o intesti-
no. Assim, em 2019 fui subme-
tida a mais 4 operações, entre 
fevereiro e outubro. Estive 10 
dias nos cuidados intensivos. 
Em outubro fui ostomizada, 
que foi a pior coisa pela qual 
já passei. 
A minha primeira operação, 
em 2016, foi realizada na Cruz 
Vermelha, porque a Fundação 
Champalimaud - onde esta-
va a ser acompanhada pelo 
mero acaso de ter lá um ami-
go - ainda não tinha bloco 
operatório. As restantes ope-

rações já foram realizadas 
na Fundação que tem uma 
equipa excecional, já para 
não falar que do facto de 
termos uma vista fantás-
tica para o rio Tejo o que 
representa por si só um 
fantástico estímulo para a 
recuperação. 
Foi por altura da minha úl-
tima cirurgia que o médico 
me disse que eu tinha perfil 
para me juntar a uma asso-
ciação de doentes oncoló-
gicos.
CL – Todos estes aconteci-
mentos acabaram por ter 
impacto na escolha pro-
fissional de um dos seus 
filhos...
CF – O meu filho mais ve-
lho, estava no 11.º ano, pelo 
que estava na altura de co-
meçar a pensar o que que-
reria fazer no futuro. Ele jogava futebol 
e passou pelo Clube Internacional de 
Foot-Ball (CIF) e pelo Sporting Clube 
de Linda-a-Velha. Os seus ídolos dele 
eram futebolistas. Ele era – e é – um 
excelente aluno e começou a dizer-me 
que queria seguir medicina. Nunca me 
tinha mencionado essa ideia até então. 
Fiz sempre questão de dizer aos meus 
dois filhos que mais vale ser um bom 
sapateiro do que um mau médico pelo 
que decidi testar  sua motivação e ca-
pacidade por enveredar por esta área.  
Então, levei-o comigo uma sessão de 
quimioterapia – aliás foi a única pes-
soa que alguma vez me acompanhou 
– para ver se ele se aguentava ou se lhe 
fazia impressão, ainda por cima sendo 
a própria mãe a ser submetida ao tra-
tamento. A verdade é que ele saiu-se 
lindamente. Houve também um dia em 
que – apesar de não precisar - lhe pedi 
ajuda para me limpar os pontos que eu 
tinha na barriga e mais uma vez ele es-
teve à altura. Percebi assim que tinha 
perfil para ir para medicina. Entrou 
no curso e está atualmente no 5.º ano. 
Chegou há pouco da Suíça onde foi 
fazer um estágio em cirurgia, radiote-
rapia e em psiquiatria geriátrica. É um 
excelente aluno e já fez estudou onco-
logia com oncologistas que eu conheço. 

FORMAÇÃO E CRESCIMENTO
 DA MOG

CL – Pode dizer-se que a ideia dada 
pelo seu médico para se juntar a uma 

associação de doentes oncológicos foi o 
que a motivou a criar a MOG?
CF – A verdade é que eu nunca tinha 
pensado nisso porque considero que, 
enquanto paciente, nunca precisei des-
se apoio, dessa paz, era – e sou – uma 
pessoa bem resolvida comigo própria. 
Mas ele explicou-me que nem toda a 
gente é assim e que há inclusive, muitas 
pessoas a passarem por isto sozinhas. 
Lembro-me de ver muitas mulheres 
nos corredores a chorar e eu achava 
que elas tinham era de canalizar as 
energias para a cura e não para o dra-
matismo. Então, a ideia da associação 
ficou-me na cabeça pela possibilidade 
de animar as mulheres diagnosticadas 
com cancro do ovário e outros cancros 
ginecológicos. Há inúmeras associa-
ções do cancro da mama em Portugal 
mas não havia nenhuma dedicada aos 
cancros ginecológicos. Juntei-me com 
a Claúdia Marques, Vice-Presidente 
da Associação, que teve cancro com 30 
e poucos anos e efetivamente me disse 
que tinha sentido uma necessidade ex-
trema de falar com pares, com outras 
mulheres, de forma a sentir que não 
estava sozinha nesta “luta”. 
No dia 18 de dezembro de 2019 nas-
ceu formalmente a MOG. Eu não sabia 
minimamente no que me estava a me-
ter. Em março de 2020 deu-se o confi-
namento geral o que foi uma grande 
ajuda. Costumo dizer que confinei 
mas não me resignei. Decidi, então, ti-
rar o curso da Escola de Saúde Pública 
para Capacitação das Associações de 
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Doentes que se revelou essencial por-
que me deu os alicerces que precisava 
para alavancar a associação. Desde aí 
comecei a trabalhar sem parar. Juntei-
me a outras 4 associações oncológicas: 
a Amigas do Peito, referente ao cancro 
da mama, a Careca Power, respeitante 
a todos os tipos de cancro, a Evita, que 
aborda a temática do cancro hereditá-
rio e a andLINFA, dedicada às doenças 
linfáticas. Juntas criámos o Movimento 
Pés ao Caminho e o projeto Orienta-te 
no âmbito do qual está a decorrer até 
dia 30 de setembro um concurso para a 
realização de uma infografia. O objeti-
vo é que, posteriormente, esta infogra-
fia seja distribuída nos centros de saú-
de, hospitais públicos e privados, não 
só para informar as pessoas que sofrem 
de doenças oncológicas sobre os seus 
direitos e deveres, os efeitos do tumor 
mas também para atuar como forma 
preventiva enunciando os sintomas a 
que se deve estar atento.  
CL – Quais são os objetivos da 
Associação?
CF – A nossa prioridade passa por au-
mentar a literacia sobre os cancros gi-
necológicos, até porque muitos deles 
são “silenciosos” e temos de ser nós a 
dar-lhes voz. Muitas vezes os sintomas 
são tão “simples” como um ligeiro in-
chaço da barriga, algum cansaço, mais 
vontade de urinar, ou seja, são sinto-

mas tão ténues que 
acabamos muitas 
vezes por desvalo-
rizar. Para o cancro 
do colo do útero já 
existe prevenção 
sendo que, graças à 
vacina do HPV – que 
atualmente faz parte 
do Plano Nacional 
de Vacinação - se 
todas as raparigas e 
rapazes a partir dos 
10 anos forem va-
cinados, este é um 
tipo de cancro que 

daqui a 15 anos pode estar erradicado 
em Portugal. Já no caso dos cancros 
do endométrio, dos ovários, da vagi-
na e da vulva, não existe prevenção 
possível e, tal como mencionei, são 
muito difíceis de detetar pois os seus 
sintomas são altamente comuns. Isto 
faz com que muitas das vezes, o tumor 
só seja descoberto num estádio muito 
avançado, diminuindo a probabilidade 
de cura. Em 2020, por exemplo, foram 
diagnosticadas cerca de 600 mulheres 
com cancro do ovário e morreram 458. 
O cancro do ovário surge geralmente 
após a menopausa mas, no meu caso, 
foi antes e chegam-nos cada vez mais à 
Associação pessoas na faixa etária entre 
os 20 e os 30 anos. Portanto nós procu-
ramos explicar os direitos e os deveres 
da pessoa com cancro e tentar fazer um 
encaminhamento célere para os centros 
de referência, o que se tem revelado, 
muitas vezes, complicado. 
Outro dos nossos objetivos é procu-
rar exercer pressão política no sentido 
de aumentar a equidade ao nível dos 
tratamentos para as mulheres porque 
atualmente existe uma grande desi-
gualdade. Por exemplo, já existe medi-
cação que pode ser tomada em 1.º linha 
para não se verificarem recidivas mas 
que, na maior parte dos casos, não é 
comparticipada. Ou seja, desde janeiro 
que quem tem mutação genética BRCA 

1 ou BRCA 2 tem comparticipação 
no acesso a esta medicação...ora 
isto, veio aumentar a desigualda-
de entre as mulheres pois quem 
tem mutação genética tem aces-
so a medicação comparticipação, 
quem não tem, está sujeito a ter 
um recidiva. Temos de fazer pres-
são a nível do Infarmed para que 
haja comparticipação e financia-
mento deste tipo de medicamen-
tos para aumentar a esperança de 
vida com qualidade dos doentes 
com cancros ginecológicos. 
CL – Que atividades costumam 
realizar?
CF- Estamos a começar devagari-
nho. Para já temos um podcast in-
titulado “Estou Careca de Saber” 
que sai no dia 8  de cada mês e 
que versa sobre as mais variadas 
temáticas. O primeiro dedicou-se 
à apresentação da MOG, o segun-
do foi sobre doenças linfáticas e 
o próximo será sobre doenças de 
saúde mental. 
Temos também um grupo de 
Whatsapp onde reunimos todas as 
doentes oncológicas e cada uma pode 
falar abertamente sobre o que sente ou 
colocar perguntas. 
No dia 8 de maio inaugurámos a nos-
sa sede, em Queluz, o que represen-
ta, sem dúvida, uma mais valia para 
a orgânica da Associação. Contamos 
com  cerca de 150 metros quadrados e 
um jardim. É lá que temos gravado os 
nossos podcasts. Brevemente vamos 
realizar o 1.º curso de Suporte Básico 
de Vida, de acesso gratuito para todos 
os nossos associados. Também realiza-
mos atividades complementares como 
mindfulness, yoga, massagem, entre 
outras. Recentemente realizámos uma 
caminhada seguida de exercícios de 
relaxamento e flexibilidade e ainda um 
almoço de convívio com os nossos as-
sociados. Estamos a começar agora com 
este tipo de atividades contudo, como 
esta é uma altura de férias por exce-
lência, só em setembro arrancaremos 
em força. Quem se quiser juntar pode 
consultar as nossas atividades na nossa 
página no Facebook e no Instagram.
É também nossa intenção fazer pro-
jetos comunitários, em parceria com 
as Juntas de Freguesia envolventes 
e as Câmaras Municipais de Sintra e 
Amadora, pois são as que estão mais 
próximas de nós. 
No âmbito do nosso grande objetivo de 
aumentar a literacia relativamente aos 

o planeamento das edições até à 
distribuição, temos usufruído do 
privilégio de poder contar com 
uma equipa coesa de profissionais 
apostados em levar um produto de 
qualidade aos leitores, sem preten-
sões, mas com genuinidade. 
Entre esses amigos, um grupo em 
que figuram jornalistas, fotógrafos, 
designers gráficos e uma gráfica, 
MX3, que tem colocado ao nosso 
serviço a excelência da sua impres-
são, temos conseguido encontrar o 
companheirismo e solidariedade, 
que tanto valorizamos, dois ingre-
dientes indispensáveis à conquista 
da meta que agora transpomos. A 
todos, colaboradores, anuncian-
tes e leitores, o nosso mais sincero 
agradecimento.

Mensalmente háMensalmente há
33 anos e quatro meses33 anos e quatro meses

Quatrocentos meses depois do iní-
cio deste projecto, o jornal ‘Correio 
da Linha’ continua apostado em 
desenvolver a linha editorial que 
levou à sua criação baseada num 
jornalismo isento, independente e 
próximo das populações. Um jor-
nalismo local que divulga, alerta 
e dá voz a iniciativas lançadas por 
indivíduos e instituições cuja acti-
vidade é desenvolvida nos terri-
tórios dos concelhos abrangidos 
pela nossa cobertura noticiosa: 
Amadora, Cascais, Oeiras e Sintra.  
Hoje, como em Março de 1989, 
mantemos acesa a chama que 
impulsionou o percurso que tra-
çámos. Foram muitos os amigos 
que entraram a bordo desta via-
gem que empreendemos. Desde 

cancros ginecológicos, quereremos de-
senvolver projetos em escolas nomea-
damente no ensino secundário pois é 
importante alertarmos as jovens para 
a importância de irem ao ginecologis-
ta uma vez por ano. O mesmo para as 
Universidades Seniores pois ainda há 
muitas mulheres que se “esquecem” 
que, apesar de deixarem de ser sexual-
mente ativas, continuam a ter aparelho 
reprodutor e, como mencionei anterior-
mente, a maior parte dos cancros do 
ovário, surgem após a menopausa. 
CL – Com quantos associados contam?
CF – Atualmente temos cerca de 120 
associados, o que considero bastante 
bom para estes dois anos de trabalho. 
É de ressalvar que, ao contrário do que 
se possa pensar, a MOG é também para 
homens porque temos pais, filhos, ma-
ridos, companheiros, amigos que mui-
tas vezes se sentem desamparados e 
sem saber como reagir. Com efeito, a 
partir de setembro queremos criar um 
grupo de Whatsapp também para os 
homens, à semelhança do que já temos 
para as mulheres. 
Para se ser sócio da Associação basta 
preencher um formulário que se encon-
tra no nosso site, e pagar a quota anual 
de 18€. Quantos mais formos, mais for-
ça teremos.  

Textos: Raquel Luís
Fotos: A.M.G.O
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MuchaxoMuchaxo
receberecebe
visitavisita
de Xananade Xanana

Nova rotaNova rota
Cascais-PortoCascais-Porto

Em Setembro AmadoraEm Setembro Amadora
festeja 43 anosfesteja 43 anos

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

COM UTILIDADES HÁ 37 ANOS

FERRAGENS |FERRAMENTAS MANUAIS E ELÉCTRICAS
TINTAS | TORNEIRAS | LAVA-LOIÇAS | FECHADURAS - 

PUXADORES DE PORTA E DOBRADIÇAS

Praceta D. Fernando II, n.º 7, loja — CACÉM | 2735-269 AGUALVA-CACÉM
Tel./Fax: 21 914 78 83

ferrageira.cacem@gmail.com | www.ferrageiracacem.pt

A Ferrageira do Cacém

Xanana Gusmão esteve em Portugal in-
tegrado numa comitiva de Timor-Leste 
que participou na II Conferência dos 
Oceanos das Nações Unidas (UNOC), 
que decorreu em Lisboa, entre 27 de 
Junho e 1 de Julho. 
Adiada desde 2020, devido às im-
posições causadas pela pandemia 
COVID-19, a UNOC teve por lema 
‘Salvar os Oceanos - Proteger o Futuro’ 
e foi organizada com o apoio dos 
Governos de Portugal e do Quénia.
Numa altura em que cresce a preocupa-
ção com a poluição marinha, a UNOC 
pretendeu mobilizar o apoio do maior 
número de países para implementar, 
criar, conservar e utilizar de forma sus-
tentável os mares, oceanos e restantes 
recursos marinhos.
Durante a sua passagem por Portugal, 
o actual Conselheiro de Estado da 
República Democrática de Timor-Leste, 
e antigo presidente deste país, encon-
trou-se com o Presidente da República 
português, Marcelo Rebelo de Sousa, 
no Palácio de Belém.

COM O AMIGO TONY 

Xanana Gusmão aproveitou também 
esta deslocação a Portugal para se en-
contrar com outros amigos, entre os 
quais Tony Muchaxo, proprietário de 

um dos estabelecimentos hoteleiros 
mais icónicos de Cascais.
Acompanhado por alguns elementos 
da sua comitiva e da Embaixadora 
de Timor-Leste no nosso País, Isabel 
Amaral Guterres, Xanana visitou a 
Estalagem Muchaxo Hotel, junto à 
praia do Guincho.
À saída do restaurante, o mais conheci-
do rosto da resistência timorense, que 
lutou durante décadas pela indepen-
dência do seu país, durante a ocupação 
indonésia, deu um fraterno abraço ao 
amigo de longa data.

PARTICIPAÇÃO NA 
CONFERÊNCIA DOS OCEANOS

Durante a sua intervenção na II 
Conferência dos Oceanos das Nações 
Unidas, o primeiro Presidente eleito de 
Timor-Leste pediu investimentos inte-

ligentes adaptados ao contexto do seu 
país.
Sob o lema ‘Promover e Fortalecer 
Economias Sustentáveis Baseadas 
nos Oceanos: O Potencial do Mar em 
Timor-Leste’, Xanana defendeu o re-
forço da aposta na Economia Azul em 
países insulares.
Com mais de 70 mil quilómetros qua-
drados de extensão marítima, Timor-
Leste integra o chamado Triângulo de 
Coral, localizado nas águas marinhas 
tropicais que partilha com a Indonésia, 
Malásia, Papua-Nova Guiné, Filipinas 
e Ilhas Salomão.
Considerado um dos recifes de coral 
com maior biodiversidade do Mundo, 
o Triângulo de Coral serve de casa a 
cerca de três quartos das espécies de 
corais do Mundo, incluindo cerca de 
600 espécies de corais construtores de 
recifes.

A Rede Expressos inaugurou no dia 1 
de julho, a rota diária Cascais-Porto, 
passando por Sintra, Fátima e Coimbra. 
Com esta nova linha a Rede Expressos 
passa a ligar Cascais a 50 destinos do 
norte e centro do país.
Para assinalar a entrada em operação 
desta nova rota, a Rede Expressos vai 
lançar uma campanha promocional 
abrangendo 2.500 bilhetes a partir de 
cinco euros, apenas disponíveis nos ca-
nais digitais.  
“O início de operação desta nova rota 
da Rede Expressos vai permitir a liga-
ção mais rápida de Cascais e de toda 
uma área com grande densidade po-
pulacional ao norte e centro do País 
uma vez que os passageiros não terão 
que se deslocar a Lisboa”, refere Carlos 
Oliveira.
O autocarro da Rede Expressos sai-
rá e chegará ao terminal rodoviário 
de Cascais, situado abaixo do Centro 
Comercial Cascais Vila. 
A aquisição de bilhetes poderá ser feita 
nos canais digitais App myRNE, site, 
Payshop ou nas lojas Pagaqui ou a bor-
do, através da rede Multibanco ou por 
MB Way, não sendo aceite dinheiro. 

Setembro é um mês especial para a 
Amadora. A cidade vai comemorar 43 
anos de existência e está ávida de festa! 
De 8 a 18 de setembro, todos os cami-
nhos vão dar à Amadora. Em vários 
locais da cidade, haverá muita música, 
dança, exposições, desporto, Festa do 
Livro e muito mais. 
Este ano, regressam os afamados con-
certos ao ar livre da Amadora.
Pedro Abrunhosa é o grande nome a 
destacar no Palco Cidade/Parque Cen-
tral, dia 10 de setembro.
A artista Lura revisita a cidade no dia 9 
e, nesse mesmo dia, a festa está garan-
tida ao som dos Bateu Matou, que tra-
zem como convidados os heróis locais 
MGDRV e Héber Marques.
O jornalista e escritor Luís Osório é ou-
tro nome de relevo e apresentará, dia 
17, o espetáculo “Ficheiros Secretos” 
numa estreia nacional, nos Recreios da 
Amadora.
A 8 de setembro começa a 7.a edição 
da Festa do Livro na Biblioteca Muni-
cipal, atua o Quorum Ballet no Espaço 
Fernando Relvas e inaugura, na Galeria 
Municipal Artur Bual, uma exposição 
dedicada ao ilustrador André Carrilho. 
A Casa Roque Gameiro terá uma nova 
exposição dedicada a Alfredo Roque 
Gameiro, a partir do dia 15.
O Desporto também não pode faltar. 
Este ano haverá um Torneio de Fute-
bol (10 e 11 setembro), um Torneio de 
Ténis (17 e 18 setembro) e duas ativi-
dades de duas rodas: o 32.o Passeio de 
Cicloturismo “Asa Classic Race”, dia 11 

e a Volta Metropolitana no dia 17. No 
Parque Aventura e no Parque Central, 
o programa Amadora Ativa propõe 
diversas atividades físicas abertas à co-
munidade.
E como as festas da cidade da Amado-
ra não se realizam sem a música tradi-
cional portuguesa, o Espaço Fernando 
Relvas irá receber a 43ª edição do Dia 
do Alentejo dia 10, a 8.a edição do Festi-
val de Folclore no dia 11, e a 36ª edição 
do Festival de Bandas Filarmónicas da 
Amadora, a 18 de setembro.
O Anfiteatro do Parque Central, no 
dia 17, será o palco do 5.o Encontro de 
Concertinas e a 17.a edição do Desfile 
de Fanfarras de Bombeiros, realiza-se 
no dia 18 de setembro.
O programa completo do Amadora em 
Festa 2022 estará brevemente disponí-
vel em www.cm-amadora.pt
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No Taguspark temos como objectivo ser o parque mais cívico da Europa,
e para isso contamos com o envolvimento da nossa comunidade.

Para alcançar esse objectivo foram traçados quatro pilares.

RUMO AO
PARQUE MAIS

CÍVICO
DA EUROPA
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Amadora assinaAmadora assina
contrato com IHRUcontrato com IHRU

EXTRATO
CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com o seu original, que 
por escritura de justificação lavrada neste Cartório, no dia vinte e seis de maio de 
dois mil e vinte e dois, de folhas trinta e nove folhas quarenta verso do respetivo 
Livro e de Notas para Escrituras Diversas número QUATROCENTOS E DOZE, Dr.ª 
Maryline Ferreira Marques, divorciada, natural de França, Advogada com domicílio 
profissional na Rua dos Pinheiros, Urbanização do Bonjardim, lote três, Cernache 
do Bonjardim, Sertã, que outorga na qualidade de procuradora de Gonçalo José 
Cerqueira Vasconcelos, NIF 242.276.768, solteiro, maior, natural da freguesia de São 
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na Rua da Tascoa, n.º 42, 3º Esq., 
Massamá, Queluz declarou:----------------------------------------------------------------------- 
Que, o seu representado é com exclusão de outrem, dono e legítimo possuidor dos 
seguinte  móveis:-------------------------------------------- 1- Veiculo automóvel ligeiro 
com a marca Bedford, modelo J2SE7, de cor azul, nº de quadro J2SC7 243442, de mil 
novecentos e sessenta e sete, com a matrícula FE-97-60, ao qual atribui o valor de cem 
euros, registado na Conservatória do Registo Automóvel.-------- 2- Veiculo automóvel 
ligeiro com a marca Bedford, modelo J2SC10, de cor azul, nº de quadro 612118, de 
mil novecentos e oitenta e dois, com a matrícula DA-52-67, ao qual atribui o valor de 
cem euros, registado na Conservatória do Registo Automóvel.-------- Que os referidos 
automóveis, se encontram registados a favor de Olinda de Jesus dos Santos, casada 
com Joaquim dos Santos, residente em Lagoa da Pedra, Matas, Ourém, à qual o seu 
representado adquiriu a propriedade por compra verbal no ano de dois mil, nunca 
tendo assinado qualquer declaração, tendo-lhe sido entregue de imediato as chaves e 
os livretes de matrícula e registo de propriedade, pelo que não tem título que legitime o 
seu domínio sobre os referidos veículos automóveis nem tendo qualquer possibilidade 
de o comprovar pelos meios normais.--------------------- Que, no entanto, desde o ano dois 
mil, tem possuído os referidos veículos automóveis como coisa própria, cuidando deles, 
reparando-os e circulando com eles, à vista de toda a gente, sem interrupção temporal 
e sem oposição de ninguém e na convicção de quem exerce um direito próprio, zelando 
pela sua conservação, pagando os respetivos ostensivamente e com conhecimento da 
generalidade das pessoas que com ele convive e que vivem na localidade onde reside, 
tudo isto por lapso de tempo superior a vinte anos.----------------------
Que esta posse em nome próprio, pacifica, continua e pública, desde há mais de vinte 
anos, conduziu à aquisição dos referidos veículos  por usucapião que expressamente 
invoca, justificando o seu direito de propriedade para efeitos do registo dado que 
esta forma de aquisição não pode ser provada por qualquer outro título formal 
extrajudicial.----------------------------------------------------------------- Que, a titular inscrita, 
Olinda de Jesus dos Santos, foi notificado pessoal e editalmente conforme documento 
número trinta e seis já arquivado neste Cartório no maço de documentos referentes às 
Notificações de Titular Inscrito referentes ao ano de dois mil e vinte e um.--------------------
-----------------------------------------------------Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária 
Alexandra Heleno Ferreira, em vinte e seis de maio de dois mil e vinte e dois.------
A Colaboradora autorizada pela Notária em 25/10/2019, Cátia Patrícia Baptista Vieira, 
n.º 260/10, __________________________
Conta n.º           . Emitido Recibo. 

EXTRATO

CERTIFICO, para fins de publicação e em conformidade com o seu original, que por 
escritura de justificação lavrada neste Cartório, no dia vinte e seis de maio de dois mil e 
vinte e dois, de folhas quarenta e uma folhas quarenta e duas verso do respetivo Livro 
e de Notas para Escrituras Diversas número QUATROCENTOS E DOZE, Dr.ª Maryline 
Ferreira Marques, divorciada, natural de França, Advogada com domicílio profissional 
na Rua dos Pinheiros, Urbanização do Bonjardim, lote três, Cernache do Bonjardim, 
Sertã, que outorga na qualidade de procuradora de Gonçalo José Cerqueira Vasconcelos, 
NIF 242.276.768, solteiro, maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, 
concelho de Lisboa, residente na Rua da Tascoa, n.º 42, 3º Esq., Massamá, Queluz 
declarou:----------------------------------------------------------------------- Que, o seu representado 
é com exclusão de outrem, dono do veículo automóvel ligeiro de passageiros, da marca 
Mercedes-Benz, modelo 220 SE H, de cor verde, com a matrícula FE-67-89 e a qual 
atribui o valor de cem euros.------------------------------------------------
O veículo automóvel encontra-se registado na Conservatória do Registo de Automóveis 
de Lisboa a favor de Manuel da Ponte, residente no lugar de Chã de Baixo, Vermoil, 
Pombal, desde o dia dezasseis de julho de mil novecentos e setenta e nove, ao qual o 
seu representado adquiriu, a propriedade por compra verbal no ano de dois mil, nunca 
tendo assinado qualquer declaração, tendo-lhe sido entregue de imediato as chaves e 
o livrete de matrícula e registo de propriedade, pelo que não tem título que legitime o 
seu domínio sobre o referido veículo automóvel nem tendo qualquer possibilidade de 
o comprovar pelos meios normais.--------------------- Que, no entanto, desde o ano dois 
mil, tem possuído o referido veículo automóvel como coisa própria, cuidando dele, 
reparando-o e circulando com ele à vista de toda a gente, sem interrupção temporal e 
sem oposição de ninguém e na convicção de quem exerce um direito próprio, zelando 
pela sua conservação, pagando os respetivos ostensivamente e com conhecimento da 
generalidade das pessoas que com ele convive e que vivem na localidade onde reside, 
tudo isto por lapso de tempo superior a vinte anos.---------------------------- Que esta posse 
em nome próprio, pacifica, continua e pública, desde há mais de vinte anos, conduziu 
à aquisição do referido veículo  por usucapião que expressamente invoca, justificando 
o seu direito de propriedade para efeitos do registo dado que esta forma de aquisição 
não pode ser provada por qualquer outro título formal extrajudicial.---- Que, o titular 
inscrito, Manuel da Ponte, foi notificado pessoal e editalmente conforme documento 
número trinta e sete já arquivado neste Cartório no maço de documentos referentes 
às Notificações de Titular Inscrito referentes ao ano de dois mil e vinte e um.------------
Cartório Notarial de Ourém, a cargo da Notária Alexandra Heleno Ferreira, em vinte e 
seis de maio de dois mil e vinte e dois.------
A Colaboradora autorizada pela Notária em 25/10/2019, Cátia Patrícia Baptista Vieira, 
n.º 260/10, __________________________
Conta n.º           . Emitido Recibo. 

Decorreu no dia 30 de junho, 
no Salão Nobre dos Recreios 
da Amadora, a Cerimónia de 
Assinatura do Contrato de 
Financiamento (PRR) entre o 
Município da Amadora e o 
Instituto da Habitação e Rea-
bilitação Urbana (IHRU), que 
visa estabelecer as condições 
e os procedimentos aplicáveis 
à contratualização dos finan-
ciamentos do Programa 1.o Di-
reito, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Acesso à Habita-
ção, através do Plano de Recuperação 
e Resiliência – Financiado pela União 
Europeia, através do Fundo NextGene-
rationEU.
Este acordo irá permitir o financia-
mento não reembolsável das obras de 
reabilitação de 304 fogos localizados 
no Parque Habitacional Municipal do 
Bairro do Casal da Boba, em São Brás, 
freguesia de Mina de Água, através de 
um investimento estimado total de cer-
ca de 6,5 milhões de euros.
Esta cerimónia contou com a presença 
da Presidente da Câmara Municipal da 
Amadora, Carla Tavares, da Presiden-
te do Conselho Diretivo do Instituto 
da Habitação e Reabilitação Urbana 
(IHRU), Isabel Dias, e do Presidente da 
Assembleia Municipal, António Ramos 
Preto.
“Os últimos 24 anos têm sido um enor-
me desafio no setor da habitação, mas 
nunca como hoje estiveram reunidas as 
condições para trabalhar nesta área.” 
referiu a edil da autarquia. “Só será 
possível concretizar no nosso território 

os investimentos no âmbito do PRR, 
porque existe uma Estratégia Local de 
Habitação para a Amadora, que foi de-
lineada pelas equipas municipais, em 
parceria com o IHRU, pois só assim 
se encontram soluções”, acrescentou 
Carla Tavares, agradecendo o trabalho 
conjunto com este instituto nacional 
engarantindo que “estamos preparados 
para os desafios que temos pela frente”.
Já Isabel Dias, referiu que “este é um 
passo importante para o município da 
Amadora e para o IHRU, na concreti-
zação dos objetivos que temos traçados 
para este território, na medida em que 
permitirá a melhoria das condições de 
vida da população”, acrescentando que 
as duas entidades estão empenhadas 
em “promover soluções habitacionais 
no terreno de uma forma atempada”. 
“O esforço de todos é imprescindível 
para ultrapassar as dificuldades e a Ad-
ministração Central e Local contribuem 
para encontrar as soluções necessárias 
aos problemas habitacionais atualmen-
te existentes.”, rematou a presidente do 
IHRU.

Cascais recebeCascais recebe
campeõescampeões
de Velade Vela
Os velejadores da 
equipa norte-ame-
ricana Quantum 
Racing conquistaram 
o título mundial no Rolex TP52 World 
Championship, um dos troféus mais 
prestigiados da Vela mundial disputa-
do em Cascais, entre 20 e 25 de Junho.
No último dia de regatas, disputadas 
por nove tripulações, os Quantum 
Racing não desapontaram e reafirma-
ram a sua supremacia, mostrando o 
porquê de terem sido apontados como 
favoritos a vencer a prova desde o iní-
cio.
Timoneados pelo empresário Doug 
DeVos, os velejadores norte-america-
nos lideraram o campeonato todos os 
dias, embora com escassa margem so-

bre os seus adversários e sem nunca 
terem ganho nenhuma das regatas dis-
putadas até ao último dia.
A equipa do barco Quantum Racing 
terminou o campeonato com um total 
de 33 pontos assegurando a conquista 
de mais um título mundial na classe 
TP52, o quarto da sua história e o se-
gundo obtido em Cascais.

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA

Em segundo lugar, classificaram-se 
os alemães da equipa Platoon, lide-
rada por Harm Muller-Speer, com 40 
pontos, seguidos de perto, na terceira 
posição, com 41 pontos, pelos ingleses 
Alegre, treinados pelo velejador olím-
pico português Bernardo Freitas.
“Fomos para a água com o objectivo de 
fazer pódio. Obviamente que este ter-
ceiro lugar é óptimo e reflete uma evo-
lução fantástica da equipa face ao cam-
peonato anterior”, comentou Bernardo 
Freitas, diploma olímpico em Londres 
2012.
Quanto ao outro barco inglês em prova, 
Gladiator, a equipa que contou com o 
apoio técnico de outro velejador por-
tuguês, Gonçalo Ribeiro, não foi além 
do nono e último lugar da classificação, 
com 73 pontos.
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Oeiras promove DiaOeiras promove Dia
do bem-estar da pessoa idosado bem-estar da pessoa idosa

O Município de Oeiras associou-se ao 
Dia da Consciencialização da Violên-
cia Contra a Pessoa Idosa, 15 de junho, 
que lança os desafios de parar os abu-
sos verbais, emocionais, financeiros e 
corporais e promover a integração e 
o bem-estar da pessoa idosa. Além da 
iluminação do edifício dos Paços do 
Concelho com a cor roxa (símbolo da 
preocupação com esta temática), foi 
promovida a “Mesa Redonda: Violên-
cia Contra a Pessoa Idosa”, que teve 
lugar no Palácio dos Aciprestes, em 
Linda-a-Velha.
Relativamente ao encontro de refle-
xão/debate  que e reuniu vários espe-
cialistas nesta área, nomeadamente: o 
Presidente da Direção da Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 
Dr. João Lázaro, cujo tema bordado foi 
a intervenção da APAV com  pessoas 
idosas vítimas de crime e violência: de-
safios e recomendações; o Comandante 
da Esquadra de Carnaxide da Polícia 
de Segurança Pública (PSP), Subcomis-
sário David Gomes, que falou sobre a 
atuação policial em prol da proteção 
das pessoas idosas no contexto do Mo-
delo Integrado de Policiamento de Pro-
ximidade; a Professora Doutora Dália 
Costa, investigadora do centro Interdis-
ciplinar de Estudos de Género, Profes-
sora do instituto Superior de Ciências 
Sociais e Políticas e Cocoordenadora da 
obra "Maus Tratos a Pessoas Idosas", 
que falou sobre contextos e circunstân-
cias potenciadoras de violência contra 
pessoas idosas e estratégias e modelos 
de prevenção/intervenção; e a profes-
sora Doutora Carla Ribeirinho, inves-
tigadora, Professora do Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Politicas e 
Consultora na área do Envelhecimento, 
que abordou o tema da violência conta 
pessoas idosas em meio institucional. A 
moderação desta mesa redonda esteve 
a cargo da Dr.ª Joana Figueiredo, inves-
tigadora do Centro Lusíada de Investi-
gação em Serviço Social da rede Social 
de Oeiras e representante do Centro 
Social Paroquial São Romão de Carna-
xide.
A celebração do Dia da Conscienciali-
zação da Violência Contra a Pessoa Ido-
sa foi instituída em 2006 pelas Nações 
Unidas e pela Rede Internacional para 
a Prevenção do Abuso à Pessoa Idosa 
com o objetivo de fomentar a reflexão 
sobre uma questão social sensível, con-
siderando não só as consequências para 
a vítima, rede de apoio e sociedade, 
como as evidências da crescente inci-
dência do fenómeno caracterizando-o 
como um relevante problema de saúde 
pública e social.
Numa sociedade cada vez mais enve-
lhecida, as pessoas idosas são, muitas 
vezes, esquecidas e sujeitas a maus-
-tratos físicos e psicológicos, quer pe-
las suas famílias, quer pelos serviços 
de acolhimento ou pela sociedade em 
geral. Todos os anos se registam vários 
casos de abuso contra as pessoas idosas 
e muitos mais acontecem em silêncio, 
sem conhecimento público.
Esta é uma matéria que faz conscien-
temente parte da agenda dos agentes 
sociais, mas sobretudo do Município, 
enquanto principal motor de imple-
mentação de uma política pública local 
onde os direitos são transversais a to-
das as idades.

Sintra acolheSintra acolhe
Masterclasse de CantoMasterclasse de Canto

Estão a decorrer as candidaturas para 
a Masterclasse de Canto realizada pela 
cantora e pedagoga Vesselina Kasaro-
va, que acontece de 25 a 27 de setem-
bro, inserida no programa da 56.ª edi-
ção do Festival de Sintra.
Vesselina Kasarova é uma das cantoras 
mais importantes e versáteis da atuali-
dade. Ela deve a sua carreira mundial 
não apenas à sua voz fenomenal, mas 
também à sua personalidade carismáti-
ca. Esta iniciativa, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Sintra e da Parques 
de Sintra, terá lugar no Palácio de Mon-
serrate e destina-se a participantes com 
idade superior a 21 anos, que sejam alu-
nos de canto com preparação avançada 
ou a jovens cantores com atividade 

profissional, com vista a aprofundarem 
técnicas vocal e de interpretação.
As inscrições decorrem até dia 31 de ju-
lho e os interessados devem enviar via 
email, o formulário de inscrição, Curri-
culum Vitae e um vídeo até 3 minutos 
com um exemplo da sua performance 
vocal. O resultado deste processo de 
candidatura será divulgado até dia 10 
de agosto, no qual serão selecionados 6 
participantes.
Existem ainda candidaturas para par-
ticipantes ouvintes, que devem inscre-
ver-se via email através de formulário 
de inscrição ou pessoalmente no local, 
se existirem lugares disponíveis. As 
inscrições acontecem até a lotação da 
sala estar lotada.
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Damaiense conquistaDamaiense conquista
título na II divisãotítulo na II divisão

Câmara de Sintra apoia Câmara de Sintra apoia 
mais de 9000 pessoasmais de 9000 pessoas

Município de Oeiras
Câmara Municipal

Alteração a Alvará de Loteamento
AVISO

ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito e Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras. FAZ PÚBLICO que foi aprovada a  alteração ao Alvará de Loteamento 
n.º 16/1996, requerido por José Fernando Courela Barros e Outro, com morada na Av.ª José 
Elias Garcia, n.º 107 – 2.º Dt.º em Queluz. Esta operação urbanística localiza-se em Queluz 
de Baixo, na Freguesia de Barcarena.

A alteração aprovada traduz-se na alteração das áreas dos lotes 61 e 62 de acordo com o 
seguinte:

- Alteração da área do lotes 61 que passa de 660m2 para 685m2 e da área do lote 62 que 
passa de 979m2 para 954m2;
- Alteração da área de construção do lote 61 que passa de 330m2 para 342,50m2 e do lote 
62 que passa de 491,70m2 para 477m2;
- Alteração da área de implantação do lote 61 que passa de 198m2 para 205,50m2 e do lote 
62 que passa de 293,70m2 para 286,20m2.

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

Paços do Concelho de Oeiras, aos 4 de   julho de 2022

O Presidente da Câmara
Isaltino Morais

Ana Cristina Ribeiro Cruz Gomes, 
Notária do Cartório Notarial em Gouveia

----- - Certifico, para efeitos de publicação, que no dia 24 de junho de 
2022, no meu Cartório, sito na Avenida 25 de Abril, em Gouveia, foi 
outorgada uma escritura de Justificação, exarada com início a folhas 
44 do livro de Notas n.º 23-A, na qual CARLOS ALBERTO MALTEZ 
SARAIVA e mulher ANA MARIA FERREIRA MARTINS SARAIVA, 
residentes na Rua Olímpia Ferrão, n.º 5, Vila Nova de Tazem, Gouveia, 
declararam que são donos e legítimos possuidores do reboque com a 
matrícula L - 120572, marca Galucho, tipo agrícola, com o número de 
quadro G – 3105494.----------------------------------------------------------------
----------- - Este reboque está registado na Conservatória do Registo de 
Automóveis desde 17/01/1994, em nome da sociedade “Galucho – 
Indústrias Metalomecânicas, S.A.”, com sede em S. João das Lampas, 
Sintra.------------------------ - Que os justificantes adquiriram o mesmo por 
compra que fizeram aos pais da mulher, José Saraiva Martins e mulher 
Maria Isabel Marques Ferreira Saraiva, residentes em Vila Nova de 
Tazem, Gouveia, compra essa ocorrida no ano de 1996.---------------------
---------------------------------------------------------------------------- - Que por sua 
vez os referidos José Saraiva Martins e mulher Maria Isabel Marques 
Ferreira Saraiva haviam adquirido o identificado reboque por compra 
à citada sociedade “Galucho – Indústrias Metalomecânicas, S.A.”.-------
------------------- - Que vêm possuindo o identificado veículo desde o ano 
de 1996, há portanto cerca de vinte e seis anos, em nome próprio, com 
exclusão de outrem, à vista e com o conhecimento de toda a gente, sem 
a menor oposição de quem quer que seja, posse que sempre exerceram 
sem interrupção e ostensivamente, traduzida em atos materiais de 
fruição, tais como, fazendo-o circular, suportando as despesas com a 
sua manutenção e reparação, utilizando-o, sendo por isso, uma posse 
pacífica, contínua e pública, pelo que o adquiriram por USUCAPIÃO, o 
que expressamente invocam, a fim de o poderem registar em nome do 
marido, na Conservatória do Registo Automóvel, estabelecendo um novo 
trato sucessivo.---------- - Está conforme. Gouveia, Cartório Notarial, aos 
24/06/2022.
A Notária, Ana Cristina Ribeiro Cruz Gomes 
Conta registada sob o n.º 90        Emitido recibo n.º 4848

CASALDENTE, LDA

R. José Maria Pereira,4 Lj. B - 2700-503 Amadora | Tel.214 933 220 / 214 939 362

Laboratório de Prótese
Dentária

Clínica Dentária

www.casaldente.com
casaldente@sapo.pt

Executam-se todos os 
trabalhos de Próteses 
Dentárias incluindo 
Próteses sobre Implantes
CONSERTOS

Consultas Diárias
Médicos Especialistas

em Ortodôncia Fixa,
Implantologia, Prótese Fixa
e todo o tipo de Dentisteria

Fax:214986204

A Câmara Municipal de Sintra, 
assinou, no dia 27 de junho, o 
acordo com o IHRU - Instituto de 
Habitação e Reabilitação Urbana 
para a Estratégia Local de Habita-
ção de Sintra.
Este acordo agora celebrado vai 
permitir financiar a execução das 
medidas definidas na Estratégia 
Local de Habitação e beneficiará 
mais de 3000 famílias, mais de 
9000 pessoas, num investimento de cer-
ca 179 milhões de euros em seis anos.
A Estratégia Local de Habitação de 
Sintra, aprovada no final de 2021, visa 
garantir condições de acesso a uma ha-
bitação condigna a quem não dispõe 
de capacidade financeira para aceder 
a uma solução habitacional adequada.
Para o presidente da autarquia, Basílio 
Horta, “o envolvimento dos municí-
pios ao redor deste assunto, da habita-
ção, é vital e em Sintra o empenho para 
cumprir com os objetivos será total. 
Com este acordo, agora celebrado com 
o IRHU, a autarquia está a zelar por um 
direito fundamental, o direto de acesso 
a uma habitação. Para Sintra a habita-
ção é uma área social interligada com 
outros dois eixos prioritários: a saúde e 
a educação. Defendemos que devemos 
olhar para a habitação como olhamos 
para a saúde e para o ensino, a impor-
tância social destes três eixos deve ser 
encarada com a mesma perspetiva, a 
clara motivação de cumprir com um 
direito essencial”.
A secretária de estado da habitação, 
Marina Gonçalves, esteve presente na 
cerimónia de assinatura e felicitou o 

A equipa de futebol sénior feminino 
do Sport Futebol Damaiense (SFD), 
sagrou-se campeã nacional da II di-
visão, ascendendo assim ao principal 
escalão – a Liga BPI – para a próxima 
época. Esta conquista foi assegurada 
no jogo da jornada 13 contra a União 
Recreativa de Cadima, em que a equipa 
do SFD venceu por 0-4. “Foi uma época 
muito dura, muito competitiva e onde 
chegámos a estar a 9 pontos do primei-

ro lugar. No entanto, ninguém baixou 
os braços e fizemos uma parte final de 
campeonato perfeita, com 10 vitórias 
consecutivas o que, aliado a alguns 
deslizes das nossa adversárias diretas, 
possibilitou a vitória e a passagem à I 
divisão, com tudo o que isso implica, 
nomeadamente, a visibilidade que daí 
advém fruto da transmissão televisiva 
dos jogos”, refere Pedro Correia, dire-
tor de comunicação do SFD.

trabalho desenvolvido num território 
tão vasto como o de Sintra e que, com 
objetivos ambiciosos salvaguarda o di-
reito à habitação no concelho.
No documento estratégico da autarquia 
pode conhecer-se uma estratégia local 
de intervenção e a política de habitação 
para o Município de Sintra, para o pe-
ríodo de 2021 a 2026. É objetivo deste 
documento não só a definição da Estra-
tégia Local de Habitação, mas também 
a constituição do quadro de suporte à 
elaboração de futuras candidaturas aos 
diversos programas nacionais de habi-
tação, em especial ao Programa 1º Di-
reito - Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação e ao Plano de Recuperação e 
Resiliência.
Serão beneficiadas mais de 3000 famí-
lias, com intervenções que pretendem 
combater no terreno as dificuldades 
sentidas pelos mais desfavorecidos e 
zelar por melhores condições de vida 
dos munícipes. A autarquia de Sintra 
coloca, assim, a política local de habi-
tação no centro da sua ação para este 
mandato, permitindo uma maior cele-
ridade na resolução dos problemas ha-
bitacionais da sua população.
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Mais Habitação Social em OeirasMais Habitação Social em Oeiras
Vão ser construídas em Oeiras 92 casas 
para arrendamento apoiado, as primei-
ras de um total de 691 casas, anuncia-
das pelo Município, a serem construí-
dos até 2026.
Estas habitações são destinadas a pes-
soas que se encontram em situação de 
carência habitacional, nomeadamente 
jovens, população ativa e seniores.
A secretária de Estado da Habitação, 
Marina Gonçalves, esteve presente na 
cerimónia de assinatura dos três pri-
meiros contratos de financiamento en-
tre o Município de Oeiras representado 
pelo presidente, Isaltino Morais, e o 
Instituto da Habitação e da Reabilitação 
Urbana, I.P., IHRU, representado pela 
presidente do Conselho Diretivo, Isabel 
Dias, que teve lugar, no dia 23 de junho, 
no Salão Nobre do Palácio do Marquês 
de Pombal, em Oeiras.
Estes contratos, num investimento glo-
bal de cerca de 19 milhões e 300 mil eu-
ros, contam com uma comparticipação 
financeira do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) estimada em cerca de 
15 milhões e 815 mil euros, preveem a 
construção de 92 casas, distribuídas por 
três edifícios, que pretendem estar con-
cluídas até 2024.
Os 691 fogos previstos até 2026, corres-
pondem a 12 empreendimentos distri-
buídos por quatro freguesias, com um 
investimento global previsto de 120 mi-
lhões de euros.
O presidente da Câmara e Oeiras, 
Isaltino Morais, no uso da palavra, 
disse que este ato, “é de extrema im-
portância para a nossa vida coletiva e, 
particularmente, para as famílias que 
irão usufruir das casas que aqui nos 
comprometemos a construir. É a trans-
formação extraordinária e vital para as 
suas vidas e para o seu futuro”. “É claro 
que a casa não resolve por si a pobreza 
e a miséria, mas é um primeiro e fun-
damental passo, para o início de uma 
nova vida que, complementada com 
outras políticas públicas, determinarão 
a aceleração do encurtamento do ciclo 
da pobreza”.
A este propósito referiu a atual situação 
na Área Metropolitana de Lisboa, onde 
“milhares de famílias” vivem em bair-
ros de barracas e habitação degradada, 
pelo que considera “que se o Estado 
não atalhar a tempo este fenómeno o 
mesmo irá alastrar, nascerão uma es-
pécie de lúmpen à volta de Lisboa e, 
na Capital, sendo ainda de prever a 
quebra de autoridade do Estado e dos 
Poderes Públicos na contenção da cons-
trução de novos Bairros de Barracas”.
Isaltino Morais recordou o processo 
que deu origem ao PER, em 1993, que 
considera só ter sido possível “porque 
na Presidência da República estava 
um Homem corajoso e frontal, Mário 
Soares”, sendo Primeiro Ministro, 
Cavaco Silva. Mário Soares com a sua 
Presidência Aberta, iria trazer ao de 
cima, “a miséria e a pobreza em que 
viviam milhares de portugueses: em 

Oeiras eram 5.000 famílias”. “Foi a se-
mana horribilis para Cavaco Silva, com 
os apelos de Mário Soares ao direito à 
indignação”.
Recorda que em Oeiras, já se promo-
via a construção de habitação com os 
poucos mecanismos de financiamen-
to disponíveis e, no enquadramento 
da Presidência Aberta foi concretiza-
da uma visita ao conhecido Bairro da 
Pedreira dos Húngaros, mas também a 
entrega de 80 chaves de casas para ha-
bitação social. 
Na sequência destes acontecimentos 
foi chamado pelo Primeiro Ministro a 
S. Bento e no seguimento da conversa 

que tiveram, foi-lhe solicitada 
a apresentação de uma propos-
ta para um programa de apoio 
à construção de habitação so-
cial, que viria a ser a base do 
PER, que, esclarece, não teve 
ajuda de fundos comunitários, 
“foi exclusivamente financiado 
pelo Estado da Administração 
Central e Administração Local, à razão 
de 60%, 40%, a cada parte”.
Fez ainda a comparação entre a capa-
cidade de realizar este programa nesse 
tempo e os nossos dias pois a tarefa das 
autarquias no que se refere à disponibi-
lização de terrenos ficou muito dificul-

tada com leis feitas durante o tempo da 
troika, mas não por culpa dela.
A finalizar a sua intervenção deixou 
uma palavra de “gratidão e homena-
gem para todos os funcionários e co-
laboradores da Câmara Municipal de 
Oeiras.
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Bombeiros comemoram 111 anosBombeiros comemoram 111 anos
Os Bombeiros Voluntários de 
Carcavelos e São Domingos de Rana 
(BVCSDR) festejaram o seu 111.º ani-
versário no passado dia 2 de Julho. 
O programa das comemorações teve 
início às 10h30, com a formatura geral 
do Corpo de Bombeiros, seguida da 
sua apresentação às entidades convi-
dadas para os festejos. Ainda durante 
a manhã, decorreu uma cerimónia de 
Juramento da Bandeira por parte dos 
novos bombeiros, a que se seguiu a 
entrega de condecorações e a assina-
tura de um protocolo com a Junta de 
Freguesia de São Domingos de Rana. 
O trabalho desenvolvido pela cor-
poração tem merecido elogios. Em 
Dezembro último, a Câmara Municipal 
de Cascais (CMC) distinguiu os opera-
cionais dos BVCSDR com medalhas de 
mérito por Serviço Distinto, durante 
uma cerimónia de reconhecimento do 
trabalho prestado na linha da frente 
no combate à pandemia COVID-19. 
“Estes homens e mulheres merecem o 
reconhecimento, não só da CMC, mas 
de todos os munícipes de Cascais, pelo 
trabalho desenvolvido todo o ano, du-
rante todos os dias, e a todas as horas”, 
assinalou o presidente da autarquia, 
Carlos Carreiras.
Além das medalhas atribuídas aos ope-
racionais da corporação por Serviço 
Distinto prestado à comunidade, o 
Município aproveitou a ocasião para 
entregar aos bombeiros equipamentos 
e viaturas concedidos no âmbito do 
Orçamento Participativo de 2019, num 
investimento que ascendeu a 350 mil 
euros. A saber: um veículo de trans-
porte táctico de pessoal, um veículo 
de transporte de doentes totalmente 
eléctrico, uma ambulância com siste-
ma avançado de desinfecção dotada 
com um contentor para a Unidade de 
Comando e Apoio Sanitário e equipa-
mento de protecção pessoal e para de-
sencarceramento.
No âmbito do 111.º aniversário dos 
BVCSDR, o jornal ‘O Correio da Linha’ 
contactou com o comandante da cor-
poração, Paulo Domingos dos Santos, 
com quem esteve à conversa sobre a 
efeméride. Entre os temas abordados, 
destacam-se o passado, presente e fu-
turo deste corpo de bombeiros, que 
passou a contar com novas instalações, 
ampliadas e renovadas, orçadas em 1,3 
milhões de euros e inauguradas em 
Abril de 2019. Uma oportunidade para 

conhecer melhor a corporação, quantos 
elementos a constituem e de que tipo 
de equipamentos dispõe para poder 
cumprir as suas várias missões.

“É PRECISO REORGANIZAR A 
ESTRUTURA DOS BOMBEIROS”

Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) – Uma 
História com 111 anos não é para todos. 
Com base neste percurso centenário, 
como antevê o futuro da corporação?
Paulo Domingos dos Santos (PDS) - O 
futuro desta centenária Associação e 
Corpo de Bombeiros muito dependerá 
do que a comunidade quiser. Os de-
safios de ser voluntário na sociedade 
actual, com a exigência específica do 
voluntariado nos Bombeiros, com múl-
tiplas obrigações, desde logo, o cumpri-
mento do serviço operacional mínimo, 
a formação e a instrução interna, levam 
a que os jovens não estejam tão dispo-
níveis para servir nos bombeiros. De 
igual modo, a organização de bombei-
ros em Portugal carece de reordenação 
da estrutura, que muito influenciará 
o futuro desta e da generalidade das 
Associações Humanitárias do País. 
Outro grande desafio será a sustentabi-
lidade da nossa e de outras Associações, 
onde se recorre cada vez mais à contra-
tação de profissionais para assegurar o 
socorro da comunidade e onde a subsi-
diodependência tem que deixar de ser 
a regra para passar a ser a excepção. 
Pessoalmente, estarei empenhado para 
que o meu Corpo de Bombeiros tenha 
uma estrutura sustentada nas compe-
tências técnicas dos nossos Bombeiros 
para que a comunidade continue a 
confiar em nós e para que possamos 
prestar um socorro à comunidade em 
condições, no mínimo, tecnicamente 
aceitáveis.
CL - Em 2019, os Bombeiros de 
Carcavelos e São Domingos de Rana 
inauguraram novas instalações amplia-

das, uma obra com que sonhavam há 
vários anos. As novas instalações são 
suficientes/adequadas às necessidades 
actuais da corporação?
PDS - As instalações inauguradas em 
2019 tiveram um impacto muito super-
ficial no Corpo de Bombeiros. Recordo 
que as novas instalações albergam os 
serviços administrativos, o espaço saú-
de (com diversas especialidades médi-
cas direccionadas para o público), salas 
de reuniões de direcção, sala multiusos 
e novas oficinas. Ou seja, com excep-
ção da sala multiusos, onde reunimos 
ocasionalmente o corpo de bombeiros 
e realizamos algumas acções de forma-
ção, as novas instalações em nada con-
tribuíram para as condições de trabalho 
dos nossos Bombeiros.  
Cresce no seio dos nossos voluntários 
a necessidade urgente da renovação 
da área operacional. Sublinho que o 
Presidente da Câmara Municipal de 
Cascais já disponibilizou as verbas 
necessárias para essa renovação da 
área operacional, contudo, primeiro a 
Pandemia, depois constrangimentos 
burocráticos têm atrasado essa concre-
tização.
CL - O que está previsto para assinalar 

mais este aniversário?
PDS - Este aniversário, o primeiro 
realizado no formato ‘normal’ desde 
2019, pretendemos que fosse de parti-
lha com a comunidade. Nesse sentido, 
a nossa formatura, a recepção às enti-
dades, bem como o desfile apeado e 
motorizado, teve lugar na localidade 
de Abóboda e não no quartel. Destaco 
nessa cerimónia, a celebração de um 
protocolo entre a nossa Associação e a 
Junta de Freguesia de São Domingos de 
Rana, o qual prevê apoio no âmbito da 
segurança contra incêndios em edifícios 
da Junta, formação para funcionários e 
comunidade, bem como a instalação na 
freguesia de um Posto Avançado de 
Bombeiros.

PROJECTO CANDIDATO AO 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

CL - A corporação costuma participar 
no Orçamento Participativo promovi-
do pela Câmara Municipal de Cascais. 
Apresentaram alguma candidatura ao 
OP 2022? 
PDS - Sim, este ano apresentámos um 
projecto que foi aprovado na primeira 
fase e que irá agora ser avaliado pela 
comissão técnica com vista a que o mes-
mo possa ser votado pela comunidade 
em Novembro próximo. Esse projec-
to prevê a aquisição de dois veículos: 
um veículo florestal de combate a in-
cêndios, que virá substituir um outro 
com mais de 30 anos, e outro veículo 
com sistema de multilift com tanque 
de 13.000 litros de água, também para 
substituir um outro tanque com mais 
de 23 anos.
CL - Quais as principais solicitações a 
que a corporação dá resposta?
PDS - Estando o Corpo de Bombeiros 
inserido numa área eminentemente 
urbana, a nossa resposta operacional 
está muito direccionada para o socor-
ro e emergência pré-hospitalar, com 
cerca de 4.000 ocorrências anuais, o sal-
vamento rodoviário com cerca de 200 
ocorrências anuais e os incêndios urba-
nos com cerca de 50 ocorrências anuais.
CL - Existem números das intervenções 
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realizadas no ano passado?
PDS – Em 2021, respondemos a 4.021 
pedidos de socorro no âmbito do SIEM 
(Sistema Integrado de Emergência 
Médica), verificando-se um ligeiro au-
mento face a 2020. No âmbito do trans-
porte de doentes, os serviços requisi-
tados pela Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo conti-
nuam a ser os mais expressivos, com 
mais de 125 mil transportes efectuados 
no ano passado.

CL - Com quantos elementos, e de que 
categorias, conta actualmente a corpo-
ração?
PDS - O Corpo de Bombeiros conta 
atualmente com: 4 elementos de co-
mando, 3 oficiais-bombeiros, 3 chefes, 
5 subchefes, 11 Bombeiros de 1ª, 23 
Bombeiros de 2ª, 34 Bombeiros de 3ª, 3 
Especialistas (1 médico e 2 motoristas), 
11 Estagiários, 7 cadetes e 13 Infantes.
CL - De que equipamentos dispõem, 
nomeadamente veículos?

PDS - À data, dispomos de: 5 ambulân-
cias de socorro, 3 ambulâncias de trans-
portes múltiplos (doentes não urgen-
tes), 2 veículos dedicados ao transporte 
de doentes (1 dos quais 100% eléctrico), 
1 veículo de comando táctico, 2 veícu-
los de transporte de pessoal táctico, 1 
veículo de salvamento e desencarce-
ramento, 1 veículo urbano de comba-
te a incêndios, 2 veículos florestais de 
combate a incêndios, 1 bote de resgate 
e salvamento, 1 veículo de transporte 

geral, 2 veículos tanque táctico urbano 
e 1 veículo de apoio logístico especial 
(transporta 4 unidades distintas). 
Com vista à realização das nossas 
missões, dispomos ainda de Unidade 
de carga geral, Unidade autónoma de 
ar respirável, Unidade de comando e 
apoio sanitário e Unidade Autónoma 
Especial de Salvamento.

RENOVAÇÃO DA ÁREA 
OPERACIONAL DO QUARTEL

CL - Quais as principais necessidades 
actuais da corporação?
PDS - A principal necessidade é concre-
tizar a renovação da área operacional 
do quartel, dotando o mesmo das con-
dições básicas ao nível dos balneários, 
camaratas masculinas e femininas, sala 
de convívio e refeitório. Prosseguimos 
no nosso objectivo de renovação de fro-
ta de veículos, como forma de redução 
de custos, nomeadamente com a aquisi-
ção de mais um veículo 100% eléctrico, 
dedicado ao transporte de doentes não 
urgentes, e iniciaremos este mês mais 
uma campanha de recrutamento de no-
vos voluntários.
CL - O Orçamento da corporação foi re-
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forçado para dar resposta ao aumento 
de solicitações recebidas durante o pe-
ríodo da pandemia COVID-19?
PDS - Obviamente que a entidade de-
tentora do Corpo de Bombeiros foi 
obrigada a algumas alterações orça-
mentais, tendo em conta, não só o au-
mento de custos, mas também a redu-
ção de serviços (facturação) motivado 
pelo isolamento e restrições a que todos 
estivemos obrigados. Porém, a situação 
não atingiu um grau de maior alar-
me, graças ao extraordinário apoio da 
Câmara Municipal de Cascais, ao asse-
gurar o fornecimento de consumíveis, 
equipamentos de protecção individual 
e testes de despistagem para enfrentar- mos a Covid-19. 

Também a 
A u t o r i d a d e 
Nacional de 
Emergência e 
Protecção Civil e 
algumas empresas 
da nossa área de 
actuação apoia-
ram com esse tipo 
de equipamentos 
essenciais à nossa 
actividade.
CL - Com mais 
uma época bal-
near a decorrer, 
quais os meios so-
licitados à corpo-

ração para colaborar no programa de 
segurança balnear implementado pela 
Câmara Municipal de Cascais?
PDS - O Corpo de Bombeiros de 
Carcavelos e São Domingos de Rana 
não tem qualquer dispositivo imple-
mentado na Praia de Carcavelos, desde 
2019, na sequência do fim do apoio da 
autarquia a esse dispositivo. Até 2019, 
esse dispositivo assegurava a perma-
nência de dois Bombeiros no nosso 
Posto de Socorros na praia, sendo re-
forçado aos fins-de-semana por uma 
ambulância em permanência e uma 
embarcação de socorro com um nada-
dor-salvador, em vigilância permanen-
te no mar. 
Actualmente, sempre que existe al-
guma ocorrência na Praia, os nossos 
meios são accionados do quartel.
CL - Quais os meios da corporação que 
vão estar em prontidão operacional 
para a época de incêndios?
PDS - O nosso 
empenhamento 
no Dispositivo 
Especial de 
Combate a 
Incêndios Rurais 
tem vindo a au-
mentar nos últi-
mos anos. Assim, 
entre 1 de Julho e 
30 de Setembro, 
teremos em per-
manência no quar-
tel (24h/24h): uma 
equipa de com-
bate a incêndios 
(veículo florestal e 
cinco Bombeiros) 

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

34 anos a informar
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e uma equipa de apoio ao combate (veí-
culo tanque e dois Bombeiros).
Destaco o apoio do Hotel Riviera, em 
Carcavelos, que há vários anos apoia 
este dispositivo, fornecendo diariamen-
te os almoços a estas equipas. Este ano, 
serão mais de 644 refeições oferecidas 
aos nossos Bombeiros, facto que mere-
ce a nossa admiração.
Celebrámos ainda um protocolo com 
a Autoridade Nacional de Emergência 
e Protecção Civil, integrando um gru-
po de ataque ampliado para reforço 
dos teatros de operações em todo o 
território nacional, que consiste em: 
uma equipa de combate a incêndios 
(veículo florestal e cinco Bombeiros) e 
uma equipa de comando (veículo de 
comando, um elemento do comando e 
um Bombeiro).

 Texto: Luis Curado
 Fotos: Paulo Rodrigues
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Inaugurada nova Quinta UrbanaInaugurada nova Quinta Urbana

Anibal Machado SebastiãoAnibal Machado Sebastião
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Em CascaisEm Cascais

A Delta Cafés e a Start Up Nãm lança-
ram um novo pólo Nãm Urban Farm 
em Cascais, um projecto de economia 
circular inspirado num ciclo perfeito 
da Natureza, sem produção de desper-
dícios, neste caso baseado na recolha 
controlada e certificada da borra de 
café Delta com vista à posterior utiliza-
ção deste composto residual enquanto 
fertilizante biológico, para a produção 
sustentável de cogumelos ostra frescos.
Instalado no Mercado da Vila de 
Cascais, o novo pólo Nãm Urban Farm 
foi inaugurado no passado dia 7 de 
Junho, durante uma cerimónia que con-
tou com as presenças do Ministro do 
Ambiente e da Acção Climática, Duarte 
Cordeiro, do Presidente da Câmara 
Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, 
do Presidente Executivo do Grupo 
Nabeiro – Delta Cafés, Rui Miguel 
Nabeiro, e do Fundador da Start Up 
Nãm, Natan Jacquemin.
Esta é a segunda unidade deste tipo 
promovida pelo Grupo Nabeiro - Delta 
Cafés depois da criação da primeira 
quinta urbana de economia circular 
para a produção de cogumelos em 
Marvila, na zona oriental de Lisboa, 
que, conjuntamente com uma unida-
de de produção instalada em Famões 
(Odivelas), regista uma capacidade de 
produção de 30 toneladas de cogume-
los anuais, utilizando um recurso em 
fim de vida para dar origem a um novo 
produto.
De acordo com os números divulgados 
pelos responsáveis do projecto, o nível 
de produção alcançado na unidade de 
Marvila equivale a 100 toneladas de 
borra de café reutilizada para o proces-
so de cultivo orgânico de cogumelos. 
Em termos de impacto ecológico, este 
número equivale a 480 árvores planta-
das e menos 1.200 carros em circulação 

nas estradas, conseguindo-se assim 
uma redução anual de 48 toneladas de 
CO2 lançados para a atmosfera. 
Com a abertura da nova quinta urbana 
em Cascais, a Nãm Urban Farm preten-
de dar resposta à crescente procura de 
cogumelos frescos, criar uma ligação 
com a comunidade de agricultores ur-
banos de economia circular desta autar-
quia, através das hortas comunitárias, 
e, simultaneamente, ser um espaço de 
aprendizagens educativas e de pro-
moção de novas ideias em prol de um 
mundo mais sustentável.  

CONCILIAÇÃO DA 
SUSTENTABILIDADE COM A 

RENTABILIDADE

“A sustentabilidade está no nosso 
ADN. A expansão da Nãm Urban Farm 
é resultado da conciliação da sustenta-
bilidade com a rentabilidade, demons-
trando que é possível aportar sempre 
valor ao mercado, através de um pro-
jecto de economia circular, que consis-
te na redução da pegada ecológica e 
na maximização do impacto positivo 
na sociedade”, assinalou Rui Miguel 
Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro - 
Delta Cafés.
“A missão da NÃM é mostrar que po-
demos reconciliar Economia e Ecologia. 
Trata-se do maior desafio deste século. 
Hoje, quando se pensa em Economia, 
pensa-se na destruição da Natureza e 
quando se pensa em Ecologia, pensa-se 
na destruição económica. A economia 
circular permite transformar um pro-
blema em oportunidade criando cres-
cimento sustentável”, sublinhou Natan 
Jacquemin, fundador da Nãm.
“Gerar valor económico e, em simul-
tâneo, também ambiental e social é 
fundamental para a transição verde 

e justa e a Câmara 
Municipal de Cascais 
congratula-se pela 
vinda da Nãm Urban 
Farm para o con-
celho e espera que 
este exemplo ajude 
a inspirar mais em-
preendedores para o 
negócio de impacto 
ambiental e para o 
emprego verde no 
concelho”, comen-
tou o Presidente da 
Autarquia cascalen-
se, Carlos Carreiras.
“Modelos de produção e consumo mais 
sustentáveis são uma emergência face 
às Alterações Climáticas e, por isso, 
procuramos, e facilitaremos, que a co-
munidade de Cascais, entre consumi-
dores e negócios, disponha, cada vez 
mais, de ofertas locais ambientalmente 
mais responsáveis”, acrescentou ainda 
o autarca cascalense aquando da inau-
guração da nova quinta urbana Nãm 
no concelho.

8 TONELADAS DE COGUMELOS 
POR ANO

Segundo informação avançada por 
Pedro Castro, director da Delta 
Ventures, nesta fase inicial, a nova uni-
dade da Nãm Urban Farm inaugurada 
em Cascais terá capacidade de produ-
zir 8 toneladas de cogumelos por ano. 
Entretanto, a expansão geográfica do 
negócio no País vai prosseguir, estando 
prevista a abertura de quintas urbanas 

em algumas das principais cidades por-
tuguesas.
Para já, a equipa que integra o pro-
jecto Nãm conta com uma dezena de 
colaboradores nas suas fileiras. Além 
da produção e venda de cogumelos 
biológicos, está também na calha a pro-
dução de outros produtos no futuro. 
“Queremos diversificar não só a gama 
de cogumelos, mas também de outros 
alimentos. Por enquanto, não podemos 
revelar mais informação”, confidenciou 
o mesmo responsável. 
Em relação ao destino das verbas con-
seguidas com as vendas de cogumelos 
frescos, Pedro Castro esclareceu: “Nos 
primeiros anos, os resultados gerados 
pela actividade serão para investir na 
expansão do projecto de forma a cum-
prir o potencial que lhe reconhecemos, 
garantindo que à contribuição para a 
sustentabilidade ambiental associamos 
o valor económico de um modelo sus-
tentável economicamente”. 

6 SÁBADO
09H00  Hastear de Bandeiras

22H00  Jograis da Companhia
(Sociedade Recreativa Outeirense)

7 DOMINGO
09H00  Hastear de Bandeiras

10H00  Tradicional Jogo de Futebol – SOLTEIROS vs CASADOS
(Campo de jogos de relva sintética do G. I. M. D. da Abóboda)   

10H15  Missa de sufrágio em homenagem aos sócios falecidos do
Clube Desportivo do Arneiro, na Igreja de São José – Arneiro

13H00   Almoço Convívio

10 QUARTA-FEIRA

09H00 Hastear de Bandeiras

21H30 Homenagem a titulo póstumo ao sócio José Rodrigues Correia

22H00  MMÚÚSSIICCAA  AAOO  VVIIVVOO  –– TTÉÉNNIISS  BBAARR

22H30 Cerimónia de entrega de emblemas de ouro e prata  aos sócios que   
completaram 50 e 25 anos de sócio em 2022

Bolo de aniversário

AGOSTO 2022
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