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BD regressa à AmadoraBD regressa à Amadora
O maior Festival de Banda Desenhada 
de Portugal está de regresso à 
Amadora. Entre os dias 20 e 30 de 
outubro, o Ski Skate Amadora Park, 
a Galeria Municipal Artur Bual e a 
Bedeteca da Amadora recebem 13 ex-
posições de autores nacionais e inter-
nacionais, alguns dos quais marcarão 
presença no certame. 
A exposição de comemoração dos 60 
anos do Homem-Aranha é um dos 
destaques do evento, salientando os 
principais autores que trabalharam o 
personagem ao longo do tempo, bem 
como os momentos mais marcantes da 
sua vida. Com uma atenção especial 
ao trabalho desenvolvido em Portugal 
com a personagem, serão destacadas as 
várias editoras e as séries de televisão 
exibidas no país. Esta mostra traz a ao 
nosso país Bob McLeod um dos mais 
prestigiados ilustradores da Marvel. 
A dupla Filipe Melo e Juan Cavia me-
rece também lugar de destaque no 
Amadora BD 2022, graças à sua obra 

“Balada para Sophie”, premida em 
2021 nos Prémios de Banda Desenhada 
da Amadora (PBDA) como a Melhor 
Obra de Banda Desenhada de Autor 
Português. Ambos os autores estarão 
presentes no evento. 
A exposição “4 Quartos (e são nossos!)” 
reúne Joana Mosi, Patrícia Guimarães, 
Elléa Bird e Blanche Sabbah, que evo-
cam a luta pelos direitos das mulheres. 
Em 1928, Virginia Woolf demandou 
para as mulheres “um quarto que seja 
seu”. As autoras estarão presentes no 
festival, reclamando este quarto simbó-
lico, de onde contam as suas histórias. 
Refletindo o destino de milhares de 
portugueses que, nos anos 70, fugiram 
da ditadura de Salazar e tentaram re-
construir as suas vidas, encontra-se a 
exposição “Os Portugueses”, de Oliver 
Afonso e Chico – que também marca-
rão presença no evento. 
Destaque ainda para “Armazém 
Central”, de Régis Loisel e Jean-Louis 
Tripp, cuja ação da obra decorre numa 

aldeia rural perdi-
da na imensidão do 
Quebeque, nos anos 
20 do século XX e 
relata a vida (apa-
rentemente simples 
e banal) dos habi-
tantes da pequena 
paróquia de Notre-
Dame-des-Lacs. Ao 
longo de 9 volumes 
os autores convi-
dam os leitores a 
pensarem no senti-
do e simplicidade 
da vida. 
Para além das men-

cionadas presenças internacionais, 
é ainda de salientar a participação 
de Marcelo Quintanilha (que visita 
Portugal depois de ter ganho o princi-
pal prémio do Festival de Angoulême, 
com a obra exposta em 2021 no 
Amadora BD Escuta, Formosa Márcia) 
e  Rodolfo Oliveira (autor brasileiro 
que acompanha a sua exposição “O 
Infeliz Pacto de George Walden”).
Paralelemente a estas e outras expo-
sições, o Amadora BD 2022 integra 
ainda inúmeras atividades paralelas 
como apresentações, lançamentos e 
workshops relacionados com a temáti-
ca da banda desenhada.
O evento culminará com a habitual 
cerimónia de entrega dos Prémios de 
Banda Desenhada da Amadora (PBDA) 
que, este ano atribui novamente um 
prémio pecuniário no valor de € 5.000, 
à Melhor Obra de Banda Desenhada de 
Autor Português.
Para mais informações e respetiva ca-
lendarização dos eventos deve consul-
tar-se o site do evento www.amadora-
bd.com.Fo
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A Guarda Nacional Republicana 
(GNR), durante todo o mês de outubro, 
em todo o território nacional, a Ope-
ração “Censos Sénior 2022”, no âmbi-
to do Policiamento Comunitário, que 
visa garantir um conjunto de ações de 
patrulhamento e de sensibilização à po-
pulação mais idosa.
Os cerca de 400 militares das Secções 
de Prevenção Criminal e Policiamento 
Comunitário, vão priorizar e privile-
giar durante o período desta Operação, 
um conjunto de ações e patrulhas, con-
tanto com a colaboração de parceiros 
nacionais e locais de âmbito social e 
de saúde, junto da população idosa e 
com maior vulnerabilidade, e/ou que 
vivem sozinhas e/ou isoladas. O obje-
tivo visa reforçar os  comportamentos 
de segurança que permitam reduzir o 
risco dos idosos se tornarem vítimas de 
crimes, nomeadamente em situações de 
violência, de burla e furto.
Na edição de 2021 da Operação “Cen-

A Câmara Municipal de Sintra aprovou 
um protocolo de colaboração com a 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Almoçageme, no valor 
de 60 mil euros, para o apoio na aquisi-
ção de equipamento especializado para 
Gestão Integrada de Fogos Rurais.
O apoio financeiro, aprovado em reu-
nião de executivo, visa contribuir para 
a aquisição de equipamento especiali-
zado de transporte do Buldozer CAT 
D4, que necessita de ser deslocado por 
uma viatura do tipo Veiculo de Apoio 
Logístico (VALE).
Para o presidente da autarquia de Sin-
tra, Basílio Horta, “a segurança é desde 
sempre a nossa prioridade e este pro-
tocolo segue, uma vez mais, em linha 
com essa visão. Queremos garantir que 
os nossos bombeiros são preparados e 
munidos dos meios e os recursos técni-
cos adequados para o desempenho da 
sua missão”.
O autarca de Sintra recordou ainda o 
extenso território do concelho em que 

GNR realiza operaçãoGNR realiza operação
'Censos Sénior 2022''Censos Sénior 2022'

WTC inaugurado em OeirasWTC inaugurado em Oeiras

Sintra apoia bombeirosSintra apoia bombeiros

RetificaçãoRetificação
Continente solidárioContinente solidário

sos Sénior”, a Guarda sinalizou 44.484 
idosos que vivem sozinhos e/ou iso-
lados, ou em situação de vulnerabili-
dade, em razão da sua condição física, 
psicológica, ou outra que possa colocar 
em causa a sua segurança, tendo sido as 
situações de maior vulnerabilidade re-
portadas às entidades competentes, so-
bretudo de apoio social, no sentido de 
fazer o seu acompanhamento futuro. 
Na referida edição, a GNR realizou ain-
da 172 ações em sala e 3.431 ações porta 
a porta, abrangendo um total de 19.812 
idosos. A Guarda, desde 2011, ano em 
que foi realizada a primeira edição da 
Operação “Censos Sénior”, tem vindo a 
atualizar a sinalização geográfica desta 
população, proporcionando assim um 
apoio mais próximo e dirigido, contri-
buindo, por um lado, para a criação de 
um clima de maior confiança e de em-
patia entre os idosos e os militares da 
GNR e, por outro, para o aumento do 
sentimento de segurança.

estas forças atuam, que abrange cerca 
de 319 km², numa área de grande di-
versidade de ocupação entre solo rús-
tico e solo urbano e uma extensa área 
florestal.
O equipamento em causa, o Buldozer 
CAT D4, é um meio mecânico e pesa-
do que opera no combate aos incêndios 
rurais e em ações de rescaldo e incên-
dio. Este equipamento contribui, igual-
mente, na Gestão Integrada de Fogos 
Rurais em medidas de mitigação da 
eclosão dos incêndios rurais, na lim-
peza de arbustivos e regularização de 
caminhos florestais. De recordar que, 
no início do ano de 2022, a autarquia 
de Sintra apoiou as nove Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntá-
rios do Município em 2022, com cerca 
de 2 milhões de euros para fazer face 
às despesas correntes e, mais recente-
mente, com cerca de 31 mil euros, para 
aquisição de combustíveis na sequência 
das sucessivas e abruptas subidas dos 
preços dos mesmos.

Na notícia sobre a campanha de recolha de material escolar, promovida pelo 
Grupo Wellow, em parceria com a União de Freguesias de Carnaxide e Queijas, 
que teve como resultado a angariação de 1165 bens, publicada na edição anterior, 
por lapso da paginação, na foto que ilustra a notícia, foi cortada a imagem de 
António Ramalho da Boxing Spirit, pelo que fazemos a correção.

Carnaxide tem um novo Continente 
Bom Dia, inaugurado no dia 28 de se-
tembro e situado junto ao centro de ne-
gócios World Trade Center.
Com horário de funcionamento das 
8h00 às 21h00, disponibiliza além da 
tradicional gama de produtos consu-
míveis, de que fazem parte a padaria, 
frescos, talho ou peixaria, tem também 
serviço de take-away e cafetaria.
Conta com 98 lugares de estacionamen-
to em parque coberto e 23 lugares no 
exterior, com dois postos de carrega-
mento para veículos elétricos.
Esta nova loja não esqueceu a verten-
te solidária e vão apoiar pela Missão 
Continente, através dos excedentes ali-
mentares diários, as associações de so-
lidariedade social, Solfraterno, Apoio, 
Refood Carnaxide, Centro Social 
Paroquial de São Romão de Carnaxide 
e Tiarama.

O World Trade Center 
(WTC) Lisboa, o pri-
meiro e único pro-
jeto do género em 
Portugal, situa-se 
em Carnaxide, no 
Concelho de Oeiras, 
foi inaugurado no 
dia 28 de setembro. 
Representando um in-
vestimento de 120 mi-
lhões de euros, o WTC 
é um dos maiores 
centros de negócios 
do país e vai permitir 
a ligação a cerca de 90 
países de todo o Mundo. 
A cerimónia de inauguração contou 
com a presença, entre os muitos con-
vidados, do presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, 
do presidente do WTC Lisboa, Luciano 
Menezes, de Vasco Fonseca, COO da 
Foz Vintage e do embaixador do Brasil, 
Raimundo Carreiro Silva.
Isaltino Morais felicitou os investido-
res, desejou que todos quantos ali vão 
trabalhar se sintam bem e salientou a 
importância do reforço do tecido em-
presarial que este projeto representa 
para o concelho, criando três mil postos 
de trabalho, numa altura em que é im-
portante para o País ver nascer projetos 
destes que dão um forte impulso à eco-
nomia nacional.
Vasco Fonseca, disse que acreditou 
sempre, mesmo na incerteza do período 
da pandemia, que este seria um projeto 
com grande potencial para o país, pelo 
que estão orgulhosos por inaugurar ofi-
cialmente o WTC, que define como um 
espaço que se dirige a pessoas e empre-
sas que procuram ver desenvolvidas as 
suas ideias e os seus negócios.
Luciano Menezes, enalteceu o trabalho 
que tem vindo a ser desenvolvido ao 
longo dos anos, existindo já projetos 
como este em 320 cidades em 92 países, 
albergando cerca de 700 mil empresas e 
continua a expandir-se, salientou ainda 
a qualidade da arquitetura destes edifí-
cios que considera única no país.
O World Trade Center Lisboa integra 
uma área total de 70 mil metros qua-
drados, divididos em dois edifícios de 
escritórios, que totalizam 25 mil metros 
quadrados e áreas de retalho com 4 mil 
metros quadrados. Os dois edifícios 
têm oito pisos acima do solo, com pá-
tios exteriores. 
Os espaços exteriores ocupam dez mil 

metros quadrados e incluem ciclovias, 
jardins e espaços verdes, que permitem 
a prática de exercício físico. 
O YOTEL tem capacidade para 127 
quartos, cerca de 800 lugares de estacio-
namento subterrâneo e 200 no exterior.
Este projeto foi construído em cerca de 
dois anos, vai acolher grandes empre-
sas nacionais e internacionais. É consi-
derado um espaço flexível, adaptável e 
evolutivo que vai agregar três grandes 
benefícios, plataforma de negócios sus-
tentada em modelos que favorecem o 
sucesso empresarial, um “workplace” 
orientado para o futuro, para a tecno-
logia e para a produtividade, com um 
ambiente que favorece um “lifestyle” 
focado na sustentabilidade e no bem-
-estar. Tem certificações “Leed Gold” 
e “Well Gold”, e conta já com alguns 
ocupantes na área dos escritórios, como 
a Worten, a Bayer e o YOTEL no espaço 
dedicado a uma unidade hoteleira.
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Os SMAS de Sintra estão a concluir  as 
obras do subsistema de saneamento de 
Barreira, São Miguel e Funchal, num in-
vestimento de 1 100 mil euros, uma in-
tervenção iniciada em meados de 2018.
A empreitada compreendeu a remode-
lação de toda a rede de abastecimento 
de água, que se encontra garantido a 
partir do Reservatório da Amoreira, 
substituindo as condutas em fibroci-
mento que eram palco de frequentes 
roturas. Foram substituídos ainda os 
ramais domiciliários. Face à cota do 
lugar de Funchal, em relação ao reser-
vatório, a intervenção compreende, 
ainda, a construção de uma estação hi-
dropressora em Barreira, para elevação 

Foi aprovada, em reunião do executivo, 
a manutenção do preço da água para o 
ano de 2021, prática adotada no muni-
cípio nos últimos anos. A Câmara Mu-
nicipal de Sintra assumiu, no corrente 
ano e devido à pandemia de Covid-19, 
um encargo financeiro de 4,3 milhões 
de euros com a redução de 35% na fa-
tura dos utilizadores domésticos e de 
20% para os não domésticos e isentou 
de pagamento os utilizadores das ta-
rifas Sintra Social e Sintra Solidária. O 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, afirmou que “não 
aumentámos o preço da água ao longo 
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da pressão na rede de 
abastecimento.
As obras permitiram 
dotar as localidades 
de Barreira, São Mi-
guel e Funchal de 
rede de drenagem de 
águas residuais, em 
substituição das fos-
sas sépticas que, devi-
do à natureza rochosa 
do solo, podiam ori-
ginar escorrências de 
efluentes. O subsiste-
ma de drenagem, que 
beneficia cerca de 250 
habitantes, é encami-

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

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

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

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

edificado e da substituição de cobertu-
ras.
Além das ações descritas, o Município 
tem vindo a garantir as intervenções de 
manutenção regular das instalações e 
equipamentos, das escolas do 1º Ciclo e 
do Pré-escolar. Desde outubro de 2019, 
a Autarquia incluiu em alguns contra-
tos de manutenção contratualizados 
por si, as escolas de 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundárias, com exceção das escolas 
geridas pela Parque Escolar, EPE, como 
a ES Camilo Castelo Branco.
No primeiro trimestre de 2021 será ce-
lebrado um novo contrato de manuten-
ção para a área da construção civil, que 
também passará a incluir as escolas de 
2º e 3º Ciclos e Secundárias
Segundo Isaltino Morais, entre 2017 
e 2020 foram realizadas intervenções 
municipais e disponibilizados apoios 
a este Agrupamento agora visitado, no 
valor de cerca de 599 mil euros, para 
obras de beneficiação do espaço esco-
lar e aquisição de mobiliário e equipa-
mento, ou seja, desde 2017 e até 2023, o 
investimento do Município nas escolas 
que constituem este Agrupamento será 
de aproximadamente de três milhões 
de euros.
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Nirvana Studios promoveNirvana Studios promove
mercados tradicionaismercados tradicionais
Um evento diferenciador, para todas as 
idades, realizado num local de eleição. 
Foi assim o Indie Market que decorreu 
nos Nirvana Studios no passado dia 2 
de Outubro. Uma iniciativa, com entra-
da gratuita, que é para repetir atenden-
do ao sucesso registado na primeira edi-
ção. Sob o lema ‘Comida Natural, Artes 
& Life Style’, no mesmo espaço deste 
mercado especial partilharam protago-
nismo vários motivos de atracção. A sa-
ber: Artesanato, Gastronomia, Livros, 
Antiguidades, Terapias Alternativas, 
Dança, Música, Ioga e outras activida-
des. A organização, tripartida, esteve 
a cargo dos Nirvana Studios com os 
apoios da Câmara Municipal de Oeiras 
e da Junta de Freguesia de Barcarena. 
Centro Cultural Alternativo, os Nirvana 
Studios, instalados num antigo quartel 
militar dos anos 1940 comprado pela 
companhia de Teatro Custom Circus 
em 2003, funcionam como casa de uma 
comunidade artística inovadora, que 
dispõe de estúdios e espaços multi-
disciplinares para desenvolver as suas 
actividades. Ali se realizam os mais 
diversos eventos, são rodados filmes 
e programas de TV, criados cenários 
diversificados e instaladas salas de en-
saio, entre outras infraestruturas, que 
ao longo dos anos têm conquistado 
a admiração dos visitantes. Foi neste 
local de eleição, localizado na Estrada 
Militar de Valejas, Barcarena (Oeiras), 
que falámos com Rui Gago, da organi-
zação do Indie Market.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) – 
Como surgiu a ideia de realizar este 
Indie Market?
Rui Gago (RG) – Bom, isto era um pro-
jecto que nós queríamos ter lançado 

em 2020, mas depois veio a pandemia 
e tivemos de adiar tudo. Basicamente, 
o Indie Market pretende fundir três 
conceitos no mesmo espaço. É um 
mercado como eram os mercados tra-
dicionais antigamente, em que junta-
mos a parte alimentar, convidamos 
produtores de quintas que venham 
aqui vender os seus produtos. A ideia 
é que os próprios produtores tragam os 
seus produtos daqui da região ou das 
zonas mais próximas, aproveitando os 
recursos que temos disponíveis. Não 
faz sentido estarmos aqui a promover 
a manga do Brasil e outros frutos exóti-
cos. Interessa-nos mais promover o que 
é da época e o que é produzido na re-
gião. Com isto estamos a reduzir o CO2 
dos transportes, porque estes legumes, 
frutas e restantes produtos viajam mui-
to pouco. Por outro lado, quem compra 
também tem a certeza que está a con-
sumir os produtos rapidamente, ou 
seja, o tempo entre a recolha da terra e 
a chegada à nossa mesa em casa é mui-
to reduzido. Portanto, não são aqueles 
alimentos que são colhidos verdes para 
depois irem para o frio, para depois não 
sei quê... Tudo isso tem uns custos eco-
lógicos muito grandes. Nós queremos 
transmitir à população esta preocupa-
ção com a área alimentar, e também 
com a parte ecológica. Esse é um dos 
pilares deste evento. 
CL – Mas não só...
RG – Pois, outro dos pilares do Indie 
Market é a vertente artística. Nós con-
vidamos artesãos e artistas dos mais 
diversos quadrantes para estarem pre-
sentes e venderem os seus produtos 
aqui. Mais uma vez, há aqui uma liga-
ção directa entre o artista e o público. 

O artista apresenta os seus produtos 
directamente ao público sem passar 
por intermediários, sendo que o con-
sumidor pode falar diretamente com o 
artista que produziu a peça. Pode, por 
exemplo, criticar, elogiar e até pedir 
para serem introduzidas algumas alte-
rações no produto que pretende adqui-
rir. Todo este diálogo é um caldeirão 
de experiências muito engraçado, por 
permitir ao cliente conhecer melhor 
quem produziu aquela peça que vai ter 
em casa para o resto da vida. Por outro 
lado, também o artista fica a conhecer 
melhor o seu cliente e a perceber o que 
as pessoas gostam e o que não gostam. 
É uma troca de experiências que é favo-
rável, simbiótica. Ou seja, é uma rela-
ção em que todos ganham.

EXPERIMENTAR NOVAS 
EXPERIÊNCIAS

CL – Por aquilo que percebemos, os vi-
sitantes do Indie Market também têm à 
disposição várias actividades, que po-
dem experimentar...
RG - Esse é o terceiro pilar do evento: 
a experimentação. Temos sempre, de 
forma completamente gratuita, a pos-

sibilidade de as pessoas poderem par-
ticipar nas actividades aqui propostas, 
aulas de ioga, por exemplo. Já estás far-
to de ouvir falar nisto e naquilo e sentes 
curiosidade, gostavas de experimentar. 
No caso do ioga, pegas num colchão e 
vais experimentar, a custo zero. Nem 
sequer tens que te inscrever, não há 
obrigatoriedade nenhuma. Se gostares, 
excelente, falas com os professores para 
continuar. Se não gostares, agradeces e 
vais-te embora levando uma nova ex-
periência contigo.
CL – Como vai ser preparada a oferta 
destas experiências?
RG – São montadas pequenas estrutu-
ras para poder oferecer várias experiên-
cias. Tivemos uma pessoa que abordou 
o tema do ‘Mindset Saudável’, dando 
a conhecer uma série de ferramentas 
mais mentais para ajudar a aliviar o 
stress. Aprende-se a dar um bocadinho 



18 Outubro 2022 O CORREIO DA LINHA 5

Oeiras Fórum 
Rua Dr. José da Cunha, nº33B 2780-187 Oeiras Tel.:214 415 916

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

Oeiras Vila 
Rua João Teixeira Simões nº3

2780-254 Oeiras Tel.:214 425 100

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

www.ofetal.pt

mais de espaço, de tempo e tranquili-
dade à nossa mente e ao nosso espírito. 
Isto tudo são coisas que se conseguem 
transmitir e que se conseguem ensinar. 
Não se trata de uma palestra daquelas 
de seca, é uma coisa curta, que dura 
15 minutos. E as pessoas não têm que 
marcar para estar aqui, é só entrar e 
usufruir. Vamos ter aulas relativas a 
várias actividades abertas ao público. 
Actividades desenvolvidas por projec-
tos residentes nos Nirvana Studios, que 
aqui têm aulas e ensaiam, e por outras 
pessoas que nós vamos convidando 
para estarem presentes e que vão va-
riando ao longo das edições do Indie 
Market.
CL – Como correu a primeira edição do 
Indie Market?
RG - Tivemos 33 representantes de 
venda com bancas instaladas e cinco 
actividades de palco. Tivemos uma 
sorte brutal com o dia, que esteve fan-
tástico. Se isso não tivesse acontecido, 
também temos preparado um plano B, 

que é ter disponíveis as mesmas ofertas 
num espaço indoor. No caso de chover, 
podemos usar uma galeria interior com 
cerca de 450 metros quadrados para 
realizar os eventos. 
CL – A experiência do Indie Market é 
para repetir, com que periodicidade?
RG - O objectivo é que estes eventos se 
realizem de 15 em 15 dias, no primeiro 
e no terceiro domingos de cada mês, 
sempre com entrada completamente 
gratuita, sendo que as edições do Indie 
Market decorrem entre as 10h00 e as 
14h00. Preferimos condensar o públi-
co e deixar as tardes livres. O domingo 
é um dia que normalmente é passado 
em família. Por outro lado, queremos 
abranger os madrugadores e também 
as pessoas que se levantam mais tarde.
CL – O estacionamento para os visitan-
tes da feira está assegurado?
RG – Sim, o estacionamento também 
está assegurado num terreno com cerca 
de 4 hectares. As pessoas não vão sentir 
problemas com falta de estacionamen-
to. 
Entretanto, à hora do almoço, permiti-
mos que as pessoas almocem cá, por-
que temos um restaurante que vai ser-
vir refeições. Ou seja, as pessoas podem 
comer aqui. Não há motivos para não 
visitar o Indie Market. 
CL – O que é preciso fazer para poder 
participar no Indie Market?
RG – Estamos abertos a todas as pro-
postas que nos queiram fazer. Para isso, 
podem contactar-nos através do ende-
reço de e-mail geral@nirvana.pt. Por 
exemplo, na parte alimentar, estamos 
receptivos a que as pessoas que têm 
hortinhas aqui à volta venham vender 
os seus produtos no nosso mercado. 
Neste momento, não há qualquer preço 
de inscrição, é completamente gratuito. 
Nós pedimos é às pessoas para fazerem 
um registo de participação. Só podem 
vir se estiverem registadas, através do 
e-mail já referido. Depois, é só trazerem 
as suas mesas e as suas tendas para po-
derem expor os seus produtos. 

Textos: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues 
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Clínica celebra 7 anosClínica celebra 7 anos

A colcha da AmiamaA colcha da Amiama

A clínica BodyConcept de Queluz, jun-
to aos Bombeiros de Queluz que tem 
como gerente Paula Rodrigues, come-
morou 7 anos de existência no dia 20 de 
setembro. Com um conceito inovador 
na área da estética, com tratamentos de 
redução da celulite, flacidez e gordura 
localizada, um ginásio da estética que 
é também uma boa opção para quem 
quer obter e manter um corpo saudá-
vel, disponibiliza ainda consultas com 
um nutricionista. A BodyConcept trata 
a sua beleza e a saúde a preços acessí-
veis. A gerente Paula Rodrigues afir-
ma, “o sucesso destes 7 anos só é possí-
vel com a satisfação das nossas clientes 
que é proporcionado pela excelente 
equipa de profissionais que fazem da 
BodyConcept um centro de estética de 
referência”.

Aquando da realização, no passa-
do mês de setembro, da entrevista 
com a Amiama, o jornal O Correio 
da Linha, adquiriu algumas rifas 
como forma de reconhecimento 
pelo o trabalho levado a cabo pela 
Associação. O vencedor é determi-
nado pelos números sorteados na 
lotaria nacional. O jornal foi recen-
temente informado que havia gan-
ho a colcha de renda que estava en-
tão a ser rifada. Deslocámo-nos até 
ao local para agradecer a oferenda, 
mas decidimos entregar a mesma 
para ser novamente posta a sorteio. 
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Presidente visita escolasPresidente visita escolas

Oeiras promove Artes & OfíciosOeiras promove Artes & Ofícios

O Município de Oeiras já 
investiu cerca de sete mi-
lhões de euros na requa-
lificação das escolas, cuja 
conclusão das obras, em 6 
dessas escolas, o presiden-
te da Câmara Municipal, 
Isaltino Morais, visitou no 
dia 23 de setembro.
Das obras realizadas des-
de 2021 foram concluídas 
50 empreitadas, em 26 es-
tabelecimentos de ensino, 
que incluíram pinturas 
exteriores, beneficiação 
de pavimentos, criação de 
novos espaços de jogos e recreio ou a 
sua recuperação, substituição de telhei-
ros, eliminação de barreiras arquite-
tónicas ou remoção do amianto ainda 
existente.
Foram visitadas as escolas, EB Antero 
Basalisa, em Carnaxide, EB/JI Cesário 
Verde, em Queijas, EB/JI São Bento, em 
Valejas, EB São Bruno, em Caxias, EB 
Joaquim de Barros, em Paço de Arcos 
e EB Anselmo de Oliveira, em Paço de 
Arcos.
Segundo o presidente da Câmara, este 
programa de requalificação das escolas 
não invalida a construção de novas es-
colas, como irá acontecer em Linda-a-
Velha. Sobre estas visitas, considera-as 
importantes não só por se constatarem 
as obras que estão feitas mas também 
para perceberem o ambiente da escola e 
o ânimo de alunos e professores.
Questionado sobre o facto de estas es-
colas estarem repletas de crianças, pa-

recendo contrariar as estatísticas que 
apontas para o decréscimo de nasci-
mentos, explicou que isso se deve, por 
um lado à imigração, por outro, por 
haver muitas pessoas a trabalharem no 
Concelho e por isso colocarem as suas 
crianças nestas escolas, além disso há 
também um fluxo de crianças vindas 
das escolas privadas, devido à quebra 
de rendimentos das famílias, acrescen-
tando que até beneficiam com isso, pois 
“de uma forma geral as escolas públi-
cas são melhores que as privadas”. Este 
ano verificou-se um acréscimo de cerca 
de 900 alunos nas escolas do Concelho 
de Oeiras.
Durante a visita estiveram presen-
tes além de técnicos da Câmara e ve-
readores, a presidente da União de 
Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos, e 
Caxias, Madalena Castro e o presidente 
da União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas, Inigo Pereira. 

A Vila de Oeiras recebeu a 1ª edição da 
Bienal Artes & Ofícios, Novo Design 
que, em torno das Manualidades, 
da Tecnologia, da Inovação e da 
Sustentabilidade, decorreu entre os 
dias 20 e 25 de setembro. 
Este evento contou com a realização 
de uma Conferência Internacional, 
uma Mostra de artesãos e designers, 
workshops e oficinas de educação pa-
trimonial sobre conservação e restau-
ro, em que participaram 18 oradores, 
destinando-se principalmente aos pro-
fissionais dos setores relacionados, mas 
convidando o público em geral.
O Mercado Municipal de Oeiras re-
cebeu, nos dias 22 a 25 de setembro, 
a Mostra com a presença, por dia, de 
cerca de 40 artesãos, designers, makers 
nacionais e internacionais. 
Barreto Xavier, diretor Municipal de 
Educação, Desenvolvimento Social e 
Cultural da Câmara de Oeiras, sobre a 
realização desta Bienal disse que embo-
ra Oeiras não seja uma região de pro-
dução de artesanato, esta Bienal que 

se designa Artesanato e Novo Design, 
procura ser um polo de desenvolvi-
mento de projetos a nível local, na-
cional e internacional, na articulação 
das artes e ofícios tradicionais com as 
formas contemporâneas de produção 
manual, também associada a novas tec-
nologias, assim, nesta Mostra encontra-
ram-se artesãos mais velhos usando as 
tradições antigas, e jovens, com forma-
ção em arquitetura ou design, que estão 
a trabalhar na área do artesanato.
Oeiras, que é um espaço de Ciência 
Tecnologia e Inovação e também de 
Cultura, nas dinâmicas que foram cria-
das no âmbito da candidatura, Oeiras 
27, quis promover a Cultura Imaterial, 
ou seja, as tradições que se transmitem 
de geração em geração. Querem con-
tribuir com isso para a criação de em-
prego, para as dinâmicas educativas, 
pois esta exposição foi visitada por es-
colas, contribuir para uma componente 
económica, pelas dinâmicas que pode 
gerar em termos competitivos interna-
cionais, tendo este evento também uma 

componente turística. Portanto, para 
Barreto Xavier, todas estas áreas de de-
senvolvimento interessam e esperam 
que a experiência desta primeira Bienal 
possa servir para a próxima Bienal ter 
uma maior dinâmica e mais presenças. 
A Mostra contou com expositores de 

diversas regiões do país, que de uma 
forma geral mostraram interesse na 
realização deste evento, como Maria 
Pratas, que trabalha há cerca de dez 
anos na sua área, que utiliza fibras tex-
teis, imita objetos, como garrafas ou 
jarras, sendo neste momento uma for-
ma de rendimento. Marina Mendonça 
trabalha em cerâmica há 30 anos, com 
vertentes como a loiça de mesa e outras  
mais escultórica a que chama, “peque-
ninos monstros”, uma ideia inspirada 
nas lendas da sua terra, os Açores. 
A Bienal contou com a copromoção 
do Município de Oeiras e com o selo 
Temporada Portugal-França 2022, 
o apoio do Turismo de Portugal, 
Ministério da Economia, a estreita 
parceria da AICEP, Portugal Global, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros 
e a Direção-Geral do Património 
Cultural, Ministério da Cultura, assim 
como com outros diversos parceiros 
institucionais a nível nacional e inter-
nacional.
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- Daniela Anghel- Daniela Anghel

"Sempre me impressionou"Sempre me impressionou
a força do intempestivo"a força do intempestivo"

A exposição individual ‘Desfiguração 
da Utopia’, da autoria da pintora de 
origem romena Daniela Camelia An-
ghel, exposta desde 23 de Abril no Es-
paço de Arte 2 da Galeria de Arte do 
Casino Estoril, vai continuar patente ao 
público em resposta ao expressivo in-
teresse que tem vindo a suscitar junto 
dos visitantes.
Os críticos de Arte são unânimes em 
considerar que a pintura de D. Anghel 
(como é conhecida) se diferencia pela 
monumentalidade das obras e por uma 
técnica extremamente rigorosa. Nos 
seus quadros, as composições clássicas 
da pintura ocidental são sujeitas a uma 
dobra formal e temporal, sofrendo pro-
cessos de transmutação e actualização.
“Não procuro passar mensagens prin-
cipais, respostas ou soluções, prefiro, 
antes, imaginar a produção de ambi-
guidades geradoras de perguntas. A 
imagem nunca é uma realidade sim-
ples”, comenta a artista nascida em 
Alexandria (Roménia), filha de um di-
plomata destacado em Portugal, a pro-
pósito dos seus trabalhos.
D. Anghel cita Georges Didi-Huber-
man, historiador, crítico de Arte e pro-
fessor da École de Hautes Études en 
Sciences Sociales (Paris): “Para que a 
montagem ambígua dos corpos suscite 
a liberdade do olhar crítico ou lúdico, é 
preciso organizar o encontro”, para as-
sinalar que as suas pinturas “mostram 
vários encontros de imagem/fantasma 
que revindicam novas forças”. 
Nascida em 1979, a pintora obteve a 
nacionalidade portuguesa, sendo li-
cenciada em Pintura pela Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
(2004). Mais tarde, frequentou um cur-
so de especialização em Pintura a Óleo, 
Desenho, Retrato e Figura Humana na 
Ilya Repin Imperial Academy, em São 
Petersburgo, Rússia (2012-2013).

PRESENÇA REGULAR
 NA GALERIA DE ARTE 

DO CASINO

D. Anghel expõe com regularidade na 
Galeria de Arte do Casino Estoril des-
de 2003, tendo participado em várias 
edições dos Salões de Primavera e de 
Outono. Realizou também três outras 
exposições individuais nesta galeria. A 
saber: ‘A Tentação da Imagem’ (2004), 
‘Mulheres de Portugal’ (2005) e ‘O Re-

torno do Eterno’ (2007). 
Em 2005, a artista foi convidada a reali-
zar um retrato oferecido por um grupo 
de amigos a Jorge Sampaio (1939-2021), 
por ocasião do 66.º aniversário do diri-
gente socialista, que assumiu o cargo 
de Presidente da República durante 
dois mandatos, entre 9 de Março de 
1996 e 9 de Março de 2006. 
Em 2006, D. Anghel realizou na Biblio-
teca Municipal de Ponte de Sor a expo-
sição ‘Grandes Portuguesas’, baseada 
no projecto ‘Mulheres de Portugal’, pa-
tente ao público no Casino Estoril, no 
qual homenageou grandes figuras fe-
mininas da História de Portugal, entre 
as quais a Rainha Santa Isabel, Inês de 
Castro, Josefa de Óbidos, D. Filipa de 
Lencastre, a Marquesa de Alorna, Luísa 
Todi, D. Maria II, Florbela Espanca, Eu-
nice Muñoz, Carmen Dolores, Amália 
Rodrigues, Sophia de Melo Breyner, 
Agustina Bessa-Luís, Paula Rego e Ma-
ria João Pires, entre outras. 
Além de ter participado em inúmeras 
exposições em Portugal, a nível inter-
nacional, a artista teve as suas obras pa-
tentes ao público em vários países, no-
meadamente em Inglaterra (Bienal de 
Londres-2017), Espanha (Bienal de Bar-
celona-2017), Itália (Bienal de Floren-
ça-2017 e Bienal de Chianciano-2018) e 
França (Feira da Arte Contemporânea 
na Port de Versailles, Paris-2018).

EXPERIÊNCIAS DO
 DESENCANTAMENTO

A propósito da sua actual exposição 
patente ao público no Casino Estoril, 
é a própria pintora que explica o que 
representa a ‘Desfiguração da Utopia’: 
“A minha pintura joga de uma certa 
forma com as experiências do desen-
cantamento. Ou seja, explora a ruptura, 
a quebra, a fissura, como consequência 
de uma realidade exposta. Alain Ba-
diou, no seu texto ‘Em Busca do Real 
Perdido’, esclarece a definição de real 
proposta por Jacques Lacan: “o real é 
o impasse de formalização” que torna 
manifesta uma indignação. A indigna-
ção, o “escândalo”, aparecem porque 
uma parte do real se torna visível, se-
gundo Badiou. Proponho uma reflexão 
sobre a desestabilização e a crise gera-
das pelo advento do real. Relacionan-
do-o de forma incerta com a prática dos 
exercícios matemáticos, Badiou sugere 

que o real não é alcançado através da 
formalização, já que esta é o impasse 
dele, mas quando se explora o que é 
impossível, fazendo dessa investigação 
um movimento de gestação duma nova 
realidade.” 
”Podemos modificar o Mundo ao tor-
nar as fissuras visíveis? Como retratar a 
crise das expectativas utópicas?”, ques-
tiona D. Anghel, que prossegue a expli-
cação sobre o título da sua exposição: 
“As pinturas contemplam as ilusões 
perdidas de todos nós numa determi-
nada altura perante a realidade. As qui-
meras espalhadas não são apresentadas 
em pintura como retratos de cicatrizes 
das lutas perdidas, mas, sim, como me-
tamorfoses capazes de instaurar uma 
nova ordem. As histórias não são uma 
negação do real, mas sim, buscam o 
que há do real no real. O lugar pinta-
do, torna-se uma paródia e provocação 
zombeteira sem fim. Neste processo 
não há vitórias finais, nem culpados, 
há apenas espaços alternativos para a 
reflexão.”
Quando questionada se estava à espera 
do êxito alcançado por esta mostra, a 
pintora responde: “Sempre me impres-

sionou a força do intempestivo. Foi, 
sem dúvida, uma grande surpresa.  Gi-
lles Deleuze dizia que “o melhor encon-
tro é sempre com uma obra de Arte.” 
É uma alegria para mim saber que a 
minha pintura proporcionou para tan-
ta gente encontros únicos. O Director 
da Galeria de Arte do Casino Estoril, 
Pedro Lima de Carvalho, tem apoiado 
muito a minha pintura ao longo dos 
anos, e é um privilégio e uma honra 
para mim poder ter as minhas pinturas 
expostas nesta galeria.”
Em 2005 e 2006, D. Anghel apresentou 
exposições dedicadas às Grandes Mu-
lheres de Portugal. Para quando uma 
exposição dedicada aos Grandes Ho-
mens de Portugal? “Será uma propos-
ta muito interessante para reflectir. A 
questão também é: há pessoas interes-
sadas em ver este tipo de projecto pin-
tado por mim? Diante de uma imagem 
que representa um retrato, estamos 
sempre diante do tempo dessa pessoa.  
Se tiver de imaginar um projecto dedi-
cado aos Grandes Homens de Portugal 
estaria interessada mais em retratar os 
nossos tempos. Algo contrário ao que 
aconteceu nas minhas exposições ante-
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Parques Tejo inauguraParques Tejo inaugura
novo Centro de Atendimentonovo Centro de Atendimento

riores dedicadas às Grandes Mulheres 
de Portugal que foram o resultado de 
um projecto em comum com o Director 
da Galeria de Arte do Casino Estoril, o 
Doutor Nuno Lima de Carvalho.”

RETRATO DE JORGE SAMPAIO

Pedimos à autora da exposição ‘Des-
figuração da Utopia’ para partilhar 
connosco a história em torno do retrato 
oferecido por um grupo de amigos ao 
Presidente Jorge Sampaio. “Na Prima-
vera de 2005, fui contactada pelo seu 
conselheiro jurídico, Professor Luís Fi-
lipe Salgado de Matos. Encontrei-me 
com Sua Excelência o Presidente da 
República várias vezes na companhia 
do Professor Luís Filipe Salgado de 
Matos, no Palácio de Belém. O PR co-
nhecia a minha pintura e desejava um 
retrato pintado com o meu estilo com 
dobras, para a colecção privada dele. 
Jorge Sampaio escolheu pessoalmente 
a composição e a técnica. A execução 
da pintura demorou alguns meses, mas 
não foi difícil de pintar. Ele gostou mui-
to do resultado e não quis fazer nenhu-
ma correcção. Foi pintado em acrílico 
sobre tela. O retrato de Sua Excelência 
foi entregue numa cerimónia oficial no 
Palácio de Belém, em Lisboa, em Se-
tembro de 2005.” 
E qual foi a pintura que mais prazer 
deu a D. Anghel realizar até hoje, qui-
semos saber. Uma resposta difícil de 
responder, admitiu a artista. “É quase 
impossível determinar qual foi a pin-
tura que mais prazer me deu realizar, 
porque eu gosto muito de pintar, mas 
irei escolher uma pintura favorita, ‘O 
Espírito Santo’, um quadro pintado no 
Brasil há 10 anos.” 
Sobre o futuro do seu percurso artísti-
co, tudo está em aberto. “Tenho muitos 
projectos para pintar, que passam por 
procurar definir uma nova direcção na 
recriação de determinados temas clás-
sicos da Pintura. Vou continuar a in-
ventar uma disciplina no caos ou criar 
desequilíbrios em lugares estáveis. Or-
ganizar o choque e construir um con-
tínuo”, revela a artista, que chegou a 
Portugal em 2000. Sobre as memórias 
desse tempo, recorda: “Na altura acom-
panhava a minha família. O meu pai ti-
nha começado uma missão diplomática 
em Portugal. Quando cruzámos a fron-
teira, todos os lugares ficam no estran-
geiro. Aprendemos a pensar numa lín-
gua, desejamos noutra e criamos numa 
terceira.” Não estranha, pois, que men-
cione: “Um dos meus projectos é criar 
algumas pinturas a partir dos poemas 
de Fernando Pessoa.” Ficamos a aguar-
dar com expectativa. 

Texto: Luís Curado 
Fotos: D.A.

A Parques Tejo inaugurou a 20 de se-
tembro, um Centro de Atendimento 
ao Cliente, no Centro Comercial Dolce 
Vita, em Miraflores, com o objetivo de 
oferecer as melhores condições de aten-
ção e resposta aos utilizadores dos es-
paços de parqueamento do Município.
O presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, Isaltino Morais, afirmou no 
ato de inauguração que esta moderna 
estrutura de atendimento, da Parques 
Tejo, é apenas o primeiro passo de um 
programa alargado de transformações 
operacionais que visa revolucionar a 
mobilidade de Oeiras. Referiu também 
que serão apresentadas em breve novas 
localizações para parqueamento de via-

turas, traduzindo um acréscimo de cer-
ca de 2.800 lugares de estacionamento.
Rui Ribeiro Rei, presidente da Parques 
Tejo, afirmou que este novo Centro de 
Atendimento é um primeiro passo, mas 
significativo, de uma viragem estratégi-
ca da empresa municipal, que está ago-
ra focada na prestação de “serviços de 
excelência” aos munícipes, desenvol-
vendo novas soluções que facilitem a 
vida das pessoas e assegurem o futuro 
da mobilidade sustentável em Oeiras.
Disse ainda que as pessoas estão mais 
exigentes, querem serviços públicos 
mais competentes e disponíveis e esta 
nova estrutura de atendimento traduz 
a vontade de fazer mais e melhor. 
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Centro Nuno Belmar da Costa festeja 40 anosCentro Nuno Belmar da Costa festeja 40 anos
O Centro Nuno Belmar da Costa 
(CNBC), que é um equipamento social 
da Associação de Paralisia Cerebral de 
Lisboa, (APCL), criado em 1982, sedia-
do em Oeiras, está a celebrar os seus 40 
anos de existência com um programa 
de iniciativas que têm decorrido ao lon-
go do ano, destacando Odete Nunes, 
Diretora Técnica, diversos eventos 
como o Jantar de Gala, que comemo-
rou o aniversário, no dia 19 de abril, 
na Quinta Nossa Senhora Auxiliadora, 
e juntou todos os utentes e funcioná-
rios, realizada com o apoio da Câmara 
Municipal de Oeiras e da farmácia 
Sacoor, que financiou a roupa de gala 
dos utentes.
Realizaram o Festival Interage com 
um desfile na Alameda Conde de 
Oeiras, acompanhados pela Fanfarra 
dos Bombeiros de Oeiras, envolvendo 
a comunidade, com uma missa campal 
junto ao Centro e depois um porco no 
espeto para venda.
No dia 26 de maio teve lugar uma 
viagem de barco pelo Tejo, que Odete 
Nunes classifica como uma verdadeira 
aventura, já que os utentes e funcio-
nários se deslocaram de comboio até 
ao Terreiro do Paço, e depois em dois 
barcos que os transportaram pelo Tejo. 
Esta viagem foi financiada por uma 
senhora, Isabel Martins, que batizou 
o filho e em vez de presentes, doou o 
dinheiro ao CNBC, num total de 1.500 
euros, que além de pagarem a viagem 
proporcionaram uma formação para os 
funcionários. A APCL garantiu o trans-
porte de regresso ao CNBC. 
De 4 a 8 e de 12 a 15 de julho tiveram 
a colonia de férias inclusiva, destinada 
a crianças dos 6 aos 17 anos. Fizeram 
também o tradicional Arraial, no dia 24 
de junho e ainda a despedida de verão, 
o Sunset Party, a 23 de setembro, com a 
participação de artistas como João Eira 
e concertinas Bela Flor.
Realizou-se nos dias 21, 22 e 23 de ou-
tubro, no Auditório Eunice Muñoz, o 
festival Cativ’Arte Oeiras, com atuação 
de companhias de artistas que têm pes-
soas com deficiência, nomeadamente, a 
ACPL, CERCITOP, Instituto Condessa 
de Rilvas, CECD de Mira Sintra, 

CEDEMA, LABOR, CRID, CRINABEL 
SOMA 21, Quinta Essência e VOARTE. 
Estão assinalar durante este mês o Mês 
da Paralisia Cerebral e terão também a 
Festa de Natal.

 “UMA ÉPOCA MUITO DIFÍCIL, 
MAS TAMBÉM 

DE GRANDE APRENDIZAGEM”

Odete Nunes referiu, ao O Correio da 
Linha, que estes últimos anos, asso-
ciados à pandemia, foram um grande 
desafio por terem que mudar muito 
os procedimentos, “uma época muito 
difícil, mas também de grande apren-
dizagem”, salientando que, “nada teria 
sido possível sem o apoio da Câmara 
de Oeiras”.
O primeiro telefonema que fez quando 
apareceu um caso de Covid19 numa 
funcionária, foi para a vereadora da 
Câmara de Oeiras, responsável pela 
área social, Teresa Bacelar, que, pre-
sente nesta conversa, acrescentou que 
sendo este o primeiro caso numa ins-
tituição, fez despoletar toda uma série 
de procedimentos de apoio, iniciando-
-se, por exemplo, o rastreio com testes a 
todos os utentes.
O isolamento foi bem suportado pelos 
utentes e, acrescenta Odete Nunes, tal-
vez até nesse período se sentissem mais 
apoiados por terem um serviço perso-
nalizado. Ao contrário do que seria de 
esperar só um utente foi para casa da 
família, os restantes ficaram na institui-
ção porque as famílias tiveram medo 
de ficar infetadas e não poderem cuidar 
deles.
As dificuldades surgiram quando co-
meçaram a faltar funcionários, que com 
medo de serem contaminados, só re-
gressavam depois de feitos testes, cujo 
resultado demorava, na altura, cerca de 
uma semana a ser conhecido.
Perante esta situação, segundo Teresa 
Bacelar, o presidente da Câmara, 
Isaltino Morais, decidiu premiar os 
funcionários de todas as instituições 
com 500 euros, durante três meses, 
como forma de mostrar que valoriza-
vam o seu trabalho.
O CNBC também teve apoio da 

Segurança Social que ali colocou pes-
soas a trabalhar, assim como do IEFP, 
que ainda hoje envia pessoas.
Com 29 utentes a viver no Lar 
Residencial, e 51 em centro de ativida-
des, conta com cerca de 50 funcionários.
No que se refere ao transporte de uten-
tes isso é assegurado pelos bombeiros 
do Concelho mas têm também uma car-
rinha oferecida pela Câmara de Oeiras.

“ESTE É UM TRABALHO 
EXTRAORDINÁRIO, PORQUE TUDO 

É CUIDADO AO PORMENOR, 
NÃO É SÓ CUIDAR DO BÁSICO”. 

Uma das atividades no exterior que é 
muito apreciada prende-se com o pro-
grama “Praia Acessível” disponível na 
Praia de Santo Amaro de Oeiras du-
rante o verão, ao ponto de alguns não 
esperarem por transporte da instituição 

e deslocarem-se por iniciativa própria.
Esta questão da autonomia, como refe-
riu Teresa Bacelar, pode parecer difícil 
de acreditar por estarmos a falar de 
pessoas que se deslocam em cadeira de 
rodas, mas deu o exemplo de em 2018 
ter recebido um telefonema de Odete 
Nunes a pedir bilhetes para os utentes 
irem ao “Alive”, ficou surpreendida e 
perguntou como iam para o concerto, 
tendo como resposta que iam sozinhos.
Para a vereadora é “emocionante” o 
que se realiza nesta instituição, nun-
ca tinha tido contacto com este meio e 
considera que este é “um trabalho ex-
traordinário”, porque tudo é cuidado 
ao pormenor, não é só cuidar do básico. 
As pessoas têm vida própria, com es-
colha do que querem fazer, como ir à 
praia ou participar numa corrida.
Também no que se refere a quem ali 
trabalha, entende que são pessoas com 
uma generosidade e dedicação enor-
mes, “têm que ser muito especiais”, e 
depois é “extraordinário” ver que os 
utentes estão sempre bem-dispostos, 
com um sorriso que mostra que estão 
felizes. 
No que se refere à Câmara Municipal 
de Oeiras, o CNBC é olhado como uma 
entidade de referência no Concelho. 
Recordando, Teresa Bacelar, que foi 
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Cabrela vai ter ETARCabrela vai ter ETAR
Os Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento de 
Sintra (SMAS de Sintra) têm 
em curso um plano de investi-
mentos na União das Fregue-
sias de São João das Lampas 
e Terrugem (UFSJLT) no valor 
de 22 milhões e 366 mil euros. 
A apresentação do plano de 
investimentos foi efetuada 
durante a recente Presidência 
Aberta realizada pela Câmara 
Municipal de Sintra, em que 
Basílio Horta teve oportuni-
dade de visitar as obras de saneamento 
em Cabrela, que incluem a construção 
de uma estação de tratamento de águas 
residuais (ETAR).
Para o presidente da Câmara de Sin-
tra, “este plano de investimentos dos 
SMAS de Sintra pretende responder às 
necessidades deste território, dotando 
estas localidades de saneamento e de 
uma melhoria ao nível do abastecimen-
to de água”. Basílio Horta salienta que 
“a área territorial onde temos maior in-
vestimento dos SMAS, ao nível do con-
celho de Sintra, é em São João das Lam-
pas e Terrugem. Já investimos cerca de 
6 milhões de euros, temos 4,5 milhões 
de euros de obras a decorrerem e inves-
timentos planeados no montante de 12 
milhões de euros”. O autarca destaca a 
intervenção em curso em Cabrela, que 
ascende a 2,3 milhões de euros, soman-
do a construção da rede e a ETAR, e 
que vai servir cerca de 600 pessoas, o 
que se traduz num investimento per 
capita muito significativo. “Será, tal-
vez, o mais alto do país em termos de 
investimento por pessoa”, realça Basí-
lio Horta.  
Em curso estão obras no valor de 4,5 
milhões de euros, com destaque para 
a construção do subsistema de sanea-
mento de Areias e Alvarinhos, um in-
vestimento de cerca de 2 milhões de 
euros, e a intervenção das redes de 
abastecimento de água e de drenagem 
de águas residuais domésticas em Sil-
va, Faião, Cabrela e Casais de Cabrela, 
no montante de 1,6 milhões de euros, 
que está a ser complementada pela 
execução da ETAR de Cabrela (657 mil 
euros). Na ETAR do Magoito, será rea-
lizado o aumento de potência no posto 
de transformação e correções nas ins-
talações de utilização e grupo gerador 
(cerca de 30 mil euros).
À semelhança do que acontece por todo 

o concelho, os SMAS de Sintra estão a 
promover a renovação de contentoriza-
ção, com a substituição de contentores 
de superfície por enterrados, sendo que 
está prevista a instalação de 96 novos 
equipamentos, num total de 24 pontos 
de deposição, num investimento esti-
mado em 278 400 euros. Em São João 
das Lampas e Terrugem, serão privi-
legiadas áreas emblemáticas, como as 
zonas balneares, ou que registem uma 
elevada produção de resíduos, ainda 
que sazonal, com o objetivo de aumen-
tar a capacidade de deposição, reduzir 
o impacto visual no espaço público e 
uma otimização dos meios operacio-
nais de recolha.
A reabilitação do Reservatório da Amo-
reira e remodelação de conduta distri-
buidora (300 mil euros) e instalação de 
condutas e coletor em Cabrela e Godi-
gana (140 mil euros) completam as in-
tervenções realizadas nos últimos anos.
Quanto a investimentos futuros na 
UFSJLT, os SMAS de Sintra vão investir 
quase 12 milhões de euros, com a prio-
ridade a residir na construção da ETAR 
de Alvarinhos e Areias (712 mil euros), 
para complementar a empreitada nes-
tas duas localidades. Em carteira estão, 
ainda, a construção da rede de águas 
residuais domésticas e remodelação da 
rede de abastecimento de água de Co-
diceira, Fachada e Chilreira, Ribeira de 
Rio de Cões, Alfaquiques, Aldeia Gale-
ga, Catribana e Assafora. As interven-
ções planeadas vão abranger, também, 
a construção da ETAR do Sacário, a 
reabilitação do Reservatório da Terru-
gem, a remodelação e prolongamento 
das redes de água entre a Amoreira e a 
Assafora, e, por último, a requalificação 
do sistema de abastecimento de água e 
drenagem de águas residuais em Sei-
xal, Arneiro da Arreganha, Moucheira 
e Pêro Leite.

Anibal Machado Sebastião

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

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

difícil a sua instalação nesta zona, mas 
hoje é aceite por todos e a Câmara tem 
em conta a sua importância, na forma 
como permite que estas pessoas, com 
Paralisia Cerebral, tenham uma vida 
normal e façam parte deste “ecossiste-
ma maravilhoso que é Oeiras”.
Odete Nunes acrescentou que a Câmara 
nunca se esquece do CNBC, e tudo o 
que é dado à comunidade também lhes 
é dado a ele.  
Além dos apoios anuais, da Câmara, há 
ajudas pontuais em função das neces-
sidades que são também conseguidos, 
não só através da Câmara mas também 
através de outras entidades. Os apoios 
monetários são muito importantes mas 
há outos apoios que também o são, 
como a carrinha ou a grua para colocar 
os utentes na piscina, que contou com o 
apoio de Madalena Castro, Presidente 
da União de Freguesias de Oeiras Paço 
de Arcos e Caxias, apoios que Odete 
Nunes agradece muito, porque a quem 
pede está sempre pronto a ajudar. 
Na instituição desde 2007 e na função 
de diretora em 2009, Odete Nunes sente 
orgulho no percurso que tem vindo a 
fazer, porque os utentes do centro sen-
tem que é esta a sua casa e onde vivem 
com liberdade, recorda que após a pan-
demia lhe disseram, “obrigada por nos 
ter salvo”. 
Teresa Bacelar enalteceu mais uma vez 
o trabalho desta instituição e acrescen-
tando que é um privilégio lidar com 
pessoas como estas, no-
meadamente com a dire-
tora técnica e os membros 
da Direção. 

“NA MODALIDADE
 DE BOCCIA É UMA 
REFERÊNCIA, COM 
VÁRIOS ATLETAS 
MEDALHADOS”.

O CNBC continua a ser 
um clube desportivo fe-
derado, que promove o 
desporto, com um histo-
rial de sucesso, tendo, ao 

longo dos anos, 
diversos atletas 
com bons resul-
tados, por exem-
plo, na modali-
dade de Boccia, a 
nível nacional e 
nos campeonatos 
Paralímpicos.
Esta ligação ao 
desporto justifica 
que outras insti-
tuições recorram 
à sua experiência 
para proporcionar 
a prática desporti-
va aos seus uten-
tes.

Um exemplo é o Lar Residencial para 
Pessoas Idosas, do Centro Paroquial de 
São Romão de Carnaxide, que ao longo 
da semana traz utentes para treinarem 
Boccia no ginásio do CNBC.
A acompanhar os utentes num dia de 
treino, Marina Silva, assistente social e 
diretora técnica deste Lar Residencial, 
justificou esta ação por o CNBC, ter 
uma interação junto da população 
com deficiência que é “notável e re-
conhecida” por todas as entidades do 
Município de Oeiras. Na modalidade 
de Boccia é uma referência, com vários 
atletas medalhados, por isso quiseram 
proporcionar aos seus idosos, que apre-
sentam já algum tipo de limitação cog-
nitiva e física, este contacto com esta 
modalidade que se adapta a todas as 
capacidades físicas e também tem uma 
vertente inclusiva, seja no género seja 
em quem queira participar.
Pensa ainda que, numa perspetiva de 
futuro, poderão criar uma parceria e fa-
zer com que esta realidade do desporto 
também abranja os seus utentes o que 
considera muito importante para a sua 
qualidade de vida. 
No total estão a praticar Boccia, 15 
utentes do Centro Paroquial de São 
Romão, cuja média de idades está nos 
85 anos, mas neste dia esteve no ginásio 
uma senhora com 100 anos.   

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: P.R e CNB
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Melyah despede-se do Verão a cantarMelyah despede-se do Verão a cantar
‘Goodbye Summer’ é o mais recente 
‘single’ lançado por Melyah nas plata-
formas de streaming na internet, entre 
as quais o Spotify, o serviço de distri-
buição digital de música mais usado 
em todo o Mundo. Este é o terceiro 
trabalho lançado pela cantora residen-
te em Queijas (Oeiras) através destas 
plataformas. Os dois temas anteriores, 
‘My Time Now’ (Setembro 2020) e ‘Soul 
Searching’ (Maio de 2020), alcançaram 
cerca de 55 mil audições. 
Dado a conhecer aos internautas a 23 
de Setembro, ‘Goodbye Summer’ é um 
tema intimista, num registo dançável, 
que promete agradar aos seguidores do 
percurso da artista, que ficou conhecida 
do grande público através do pequeno 
ecrã, na edição de 2009 do programa de 
divulgação de talentos ‘Ídolos’, apre-
sentado na SIC. Na altura, sob o nome 
de Mel Pires, ficou entre os 10 finalis-
tas e cativou os telespectadores com as 
suas actuações.
Nesta nova fase da sua carreira artísti-
ca, Melina Pires, que chegou a ser re-
ferida como ‘a menina doce do Ídolos’, 
apontada também como a Mariah 
Carey portuguesa, devido à forma me-
lodiosa de cantar, resolveu apostar for-
te numa carreira desenhada para poder 
ultrapassar fronteiras. Os três temas 
deste percurso partilhado nas platafor-
mas de streaming de Música são todos 
cantados em inglês, com base em letras 
escritas pela própria cantora.
Desta vez, em ‘Goodbye Summer’, 
Melyah, que também escreve as melo-
dias vocais e co-produz os instrumen-
tais, optou por concluir o trabalho de 
edição em Los Angeles (EUA), com a 
colaboração de dois produtores reco-
nhecidos, Monksmith e Trace Nova. 
“Nesta fase do trabalho, prefiro sempre 
juntar-me a alguém e ter mais pessoas 
envolvidas no projecto”, justifica a can-
tora, que divulga o seu trabalho tam-
bém nas redes sociais, blogs de música 

e playlists.
Após a sua participação no concur-
so ‘Ídolos’, a jovem, na altura com 18 
anos, que andou em digressão pelo País 
com os restantes finalistas, sentiu-se in-
centivada a escrever as suas próprias 
músicas, posteriormente utilizadas em 
telenovelas.  O jornal ‘O Correio da 
Linha’ esteve à conversa com Melyah, 
que estudou durante oito anos no 
Conservatório Nacional de Música, 
tendo feito parte do coro e assumido a 
função de chefe de naipe da orquestra 
enquanto violetista. 

FEEDBACK BASTANTE POSITIVO

Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - 
Como está a decorrer o lançamento do 
seu mais recente trabalho, ‘Goodbye 
Summer’? 
Melyah - Muito bem, tenho tido um 
feedback bastante positivo e até contac-
tos para colaborações, tanto para fazer 
música, como para vídeo e fotografia. 
Em média as pessoas ouvem cinco ve-
zes a música e estamos ainda nos pri-

meiros dias de lançamento, o que me 
deixa muito grata porque significa que 
quem ouve, quer repetir a experiência. 
CL - Como preparou a gravação e lan-
çamento deste single?
Melyah - Gravo tudo em casa, prefi-
ro estar no meu ambiente, mas tam-
bém acabei por gravar parte em Los 
Angeles, em Melrose, num estúdio. 
Escrevi a letra no final do Verão do ano 
passado e comecei a produzir a músi-
ca nessa mesma semana, tendo depois 
colaborado com Monksmith (produtor 
executivo) e Trace Nova (que deu um 
toque mágico aos ‘beats’ e ao ‘mix’), 
até ser masterizada pelo Kelly Hibbert, 
havendo posteriormente um trabalho 
de imagem, em colaboração com Inês 
Carrilho, Clara Carvalho e Thiago 
Matos. Este processo todo, até ao lança-
mento, demorou precisamente um ano. 
CL - Toca vários instrumentos? Quais? 
Em ‘Goodbye Summer’ toca algum de-
les?
Melyah - Sim, toco viola de arco e tam-
bém toco um pouco de guitarra, mas 
acabo por tocar mais teclado nas pro-

duções, sendo que neste tema, 
em particular, optei pelo ‘syn-
ths’ e pelos ‘pads’ atmosféricos. 
CL - Este trabalho foi termina-
do em Los Angeles, nos EUA? 
Porquê? 
Melyah - Fui lá passar férias, 
depois de gravar 20 temas, por-
que precisava de viajar, depois 
de ter estado tanto tempo em 
casa e porque sempre me iden-
tifiquei muito com a música e 
a cultura de lá. Entretanto, as 
pessoas começaram a ouvir as 
minhas ‘demos’ e algumas deci-
diram colaborar comigo.
CL - Foi a primeira vez que de-
senvolveu um projecto musical 
no estrangeiro?
Melyah – Sim.

“HÁ QUE APROVEITAR 
O MOMENTO PRESENTE”

CL - Na sua vida, é preciso que o 
“Verão não acabe”?
Melyah - A vida é incrível, precisamen-
te por ter várias fases, várias estações. 
Há que aceitar e acreditar que há um 
sentido nisso e saber que o Sol nasce, 
até no Inverno. A chuva também é óp-
tima para o Meio Ambiente. Se o Verão 
não acabasse, não tínhamos, por exem-
plo, dióspiros. Ahahah! Não só isso, 
como acredito que tudo isto seja só 
uma passagem. Nesta vida, que vive-
mos agora, sabemos que temos Verão, 
temos Sol, mas numa próxima não sa-
bemos. Então, há que aproveitar o mo-
mento presente, sabendo que tudo está 
em constante mudança. 
CL - Para quando um EP (Extended 
Play)?
Melyah - Esta música já é parte de um 
EP que vou lançar ao longo dos próxi-
mos meses, single a single. Chama-se 
‘Chrysalis’ (Crisálida) e o nome veio 
de um sonho que tive em que tinha 
uma crisálida a sair da minha cabeça 
enquanto produzia Música, o que me 
incentivou a produzir vários dos temas 
presentes no EP. 
CL - Nos dois trabalhos lançados em 
2020 e agora neste cantou sempre em 
Inglês. É essa a sua opção artística, ou 
equaciona poder vir a lançar temas can-
tados em Português?
Melyah - É uma opção, sinto que a 
Música é universal e que a língua em 
que cantamos não importa assim tan-

to. Sem dúvida, que a Música que fui 
habituada a ouvir e as minhas maiores 
influências, maioritariamente america-
nas, tiveram impacto nesta opção. 
CL - Quando entrou no concurso 
‘Ídolos’, em 2009, que experiência re-
tirou dessa participação? Foi referida 
como ‘A Menina Doce do Ídolos’. A 
que atribui essa designação? 
Melyah - Doce, talvez pelo diminutivo, 
Mel, mas também muita gente utiliza 
esse adjectivo para descrever a minha 
voz. Acho que são uns queridos.
CL - Chamaram-lhe também a Mariah 
Carey Portuguesa. O que pensa disso? 
Melyah - Considero um exagero, a 
Mariah Carey tem uma das melhores 
vozes do Mundo e é uma influência 
para tantas pessoas, inclusive para 
mim. Talvez por ter aprendido tanto 
a ouvi-la cantar, haja alguma tonali-
dade semelhante, mas acho que não é 
comparável, porque primeiro a Mariah 
Carey é incomparável e depois cada 
artista tem o seu DNA, as suas expe-
riências e influências, que tornam a sua 
identidade única. 
CL - O que a levou a mudar de nome 
artístico?
Melyah - Grande parte dos artistas as-
sumem um nome diferente do de nas-
cença. Recentemente, optei por este 
pseudónimo, porque até agora tinha 
sempre usado o meu nome original, ou 
o diminutivo, e precisava de algo dife-
rente para lançar o meu projecto a solo, 
mas continuo a ser eu. Melyah é só um 
nome.
CL - O que a fez optar por uma carrei-
ra artística na Música? Tem algum ele-
mento na família que a tenha influen-
ciado nesse domínio?  
Melyah - A minha mãe cantava mara-
vilhosamente. Foi até convidada para 
gravar álbuns, embora nunca tivesse 
aceitado, preferindo cantar apenas para 
eventos de solidariedade. Não tenho 
dúvidas de que a Música que faço é 
algo que devo à minha mãe e à minha 
família, pelo facto de me terem incenti-
vado e apoiado nesta jornada. 
CL - Quais os seus músicos e cantores 
de referência, em Portugal e no estran-
geiro?
Melyah - Tenho muitas influências dos 
R&B dos anos 90, como Mariah Carey, 
Whitney Houston e Lauryn Hill, mas 
também mais contemporâneos, como 
The Weeknd, Drake, Snoh Aalegra, 
Billie Eilish, Post Malone, Giveon, 
SZA… Na verdade, são tantos que não 
dá para mencionar todos. No cenário 
nacional, aprendi muito com o Agir, 
que creio ser um dos melhores ‘son-
gwriters’ do País.

Texto: Luís Curado
Fotos: MelyahCL
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Município de Oeiras
Câmara Municipal

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

       

ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito. Presidente da Câmara Municipal de Oeiras. 
FAZ PÚBLICO que, nos termos do nº. 2 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
com a nova redação dada pelo Decreto - Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro conjugado com o art.º 
112.º do Código do Procedimento Administrativo e n.º 2 do art.º 119.º do Regulamento de Permissões 
Administrativas, Taxas e Outras Receitas do Município de Oeiras, se encontrará a decorrer a partir do 
dia 18 de outubro de 2022 e pelo prazo de 15 dias, a consulta pública referente ao Pedido de alteração ao 
Alvará de Loteamento 22/88, Pº. 1423/1983, requerido por Synthesis Galaxy, SA, referente ao lote 14, 
sito em Outurela/Portela, da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas.
A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou sugestões por parte do público em geral, 
poderá naquele prazo ser efetivada, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no período compreendido 
entre as 8:30 - 16:30 horas, na Unidade de Atendimento e Apoio Administrativo, localizada no Edifício 
dos Paços do Concelho em Oeiras, ou remetida por correio, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, e ainda através de correio eletrónico para esclarecimentos.urbanismo@oeiras.pt .

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

Paços do Concelho,6 de outubro de 2022    

O Presidente
Isaltino Morais
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Aquário protegeAquário protege
Meio AmbienteMeio Ambiente

Oeiras vai ter EquipasOeiras vai ter Equipas
de Intervenção Permanentede Intervenção Permanente

A Marinha Portuguesa, através do 
Aquário Vasco da Gama (AVG), en-
contra-se a prestar apoio ao município 
de Oeiras abrigando três espécies pró-
prias da zona que, devido à seca, estão 
em perigo de extinção. Neste sentido, o 
Aquário abrigou recentemente Bogas-
portuguesas adultas e juvenis, Escalos-
do-sul adultos e Verdemãs, que es-
tavam em risco fruto da situação de 
seca extrema que tem provocado uma 
drástica redução do caudal ecológico 
de alguns troços dos cursos de água 
que atravessam o concelho de Oeiras. 
Esta ação contou ainda com a contri-
buição do Instituto da Conservação da 
Natureza e Florestas (ICNF) que se res-
ponsabilizou pelo transporte daquelas 
espécies para os aquários disponibiliza-
dos pelo AVG, onde ficarão até que se-
jam restabelecidas as condições neces-
sárias para o seu regresso à Natureza. 
Esta iniciativa visa proteger espé-
cies como a Boga-
portuguesa, uma classe 
de peixe que apenas 
pode ser encontrada 
em Portugal, que está 
protegida por lei e que 
se encontra em risco de 
extinção; o Escalo-do-
sul, nativo da Península 
Ibérica, que também se 
encontra protegido por 
lei e que está criticamen-
te em risco de extinção; 
o Verdemã, natural da 
Península ibérica, que 

em Portugal tem um estatuto de con-
servação pouco preocupante mas que 
é classificada como espécie vulnerável 
no resto da Europa e está também pro-
tegida por lei.

O protocolo de contratação e 
funcionamento das Equipas 
de Intervenção Permanente 
(EIP) foi assinado em Oeiras 
no dia 11 de outubro, no 
quartel da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
de Carnaxide, sendo as-
sinado pelo ministro da 
Administração Interna, 
José Luís Carneiro, pelo 
presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais, pelo 
presidente da Autoridade 
Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, o brigadeiro general, José 
Manuel Duarte da Costa e pelos presi-
dentes de Associações Humanitárias 
de Bombeiros do Concelho de Oeiras, 
nomeadamente de, Algés, Barcarena, 
Carnaxide, Linda-a-Pastora, Oeiras e 
Paço de Arcos.
No período de intervenções, o presi-
dente da Câmara de Oeiras começou 
por dizer, dirigindo-se ao ministro, 
que seja na Segurança seja na Proteção 
Civil, encontra no Município de Oeiras 
um parceiro presente em todos os mo-
mentos em que seja necessária a pre-
sença da Câmara.
E que este município não se limita a 
palmadinhas nas costas, porque a me-
lhor forma de se reconhecer aquilo que 
é o papel e a dedicação de todos os 
bombeiros, é ter sempre entendido que 
é uma obrigação do Município criar 
condições para que os bombeiros consi-
gam desempenhar da melhor forma as 
suas funções.
O ministro da Administração Interna, 
no uso da palavra, disse que uma das 
diversas razões que justificaram a sua 
presença nesta cerimónia se prende 
com o respeito que o Governo tem pe-
las associações de bombeiros portugue-
ses, pelo que tem vindo a ser feito um 

esforço por parte do Estado para trans-
formar o Sistema Nacional de Proteção 
Civil naquilo que hoje constitui um dos 
mais importantes alicerces na proteção 
de pessoas e bens.
Mas também por reconhecer estas or-
ganizações humanitária como uma das 
mais profundas e importantes emana-
ções da sociedade civil, que se cons-
tituem para salvar bens e vidas, um 
serviço público que se manifesta em 
diversas expressões humanitárias e de 
solidariedade para com as populações.
Estiveram também presentes nes-
ta cerimónia, a secretária de Estado 
da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, 
Eduardo Correia, da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, a presidente 
da Assembleia Municipal de Oeiras, 
Elizabete Oliveira, o presidente da 
União de Freguesias e Carnaxide e 
Queijas, Inigo Pereira, alem de outros 
presidentes a Comandante da PSP de 
Oeiras, Ana Cristina Neri, representan-
tes da Liga dos Bombeiros Portugueses, 
da Federação dos Bombeiros do Distrito 
de Lisboa, vereadores da Câmara de 
Oeiras e comandantes das corporações 
de bombeiros. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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No Clube Atlético de QueluzNo Clube Atlético de Queluz
pratica-se Rope Skippingpratica-se Rope Skipping
Quantos de nós não passaram a infância 
a saltar à corda na rua com os amigos? 
A verdade é que, atualmente, aquilo 
que era uma mera brincadeira evoluiu 
para um desporto praticado por vários 
clubes, almejando inclusive tornar-
-se um desporto olímpico. Embora já 
fosse praticado internacionalmente há 
vários anos, o Rope Skipping chegou a 
Portugal em 2008 e desde então não tem 
parado de crescer. O Clube Atlético de 
Queluz (CAQ) é um dos clubes onde a 
modalidade é valorizada. Os treinado-
res, Patrícia Sousa e Rui Santos, estive-
ram à conversa com O Correio da Linha 
de forma a elucidar o público sobre esta 
“nova” prática desportiva. 
O Correio da Linha (CL) - Em que con-
siste esta modalidade?
Rui Santos (RS) – Ela é uma mistura 
dos saltos à corda convencionais com a 
ginástica, a dança e acrobacias de uma 
forma geral. Pode ser praticada indivi-
dualmente ou em equipa. 
Patrícia Sousa (PS) – Esta modalidade 
envolve muitos dos movimentos tra-
dicionais do salto à corda - que toda 
a gente conhece – daí termos senti-
do a necessidade de diferenciar Rope 
Skipping de saltar à corda. Com efeito, 
nós acabamos por explorar muito mais 
a questão da manipulação de corda, os 
aspetos mais acrobáticos e a dança. 
CL – Como surgiu esta modalidade em 
Portugal?
RS – Em Portugal começou a praticar-
-se Rope Skipping em 2008, inicial-
mente através de um projeto ligado à 
Federação de Ginástica de Portugal. 
PS – No ano de 2011 criou-se a 
Associação de Portuguesa de Rope 
Skipping, à qual nós estamos associa-
dos, fazendo inclusive parte dos seus 
órgãos sociais, e o projeto tornou-se 
independente do mundo da ginástica. 
A nível internacional a modalidade já 
é bastante mais conhecida e praticada, 
havendo campeonatos e inclusive uma 
Federação, a International Jump Rope 
Union.
CL – Qual o vosso percurso enquanto 
atletas e como descobriram o gosto pela 
modalidade?
PS – Aos 5 anos comecei a praticar 
ballet e aos 12 mudei para a ginástica 
acrobática. Simultaneamente praticava 
minitrampolins e foi o meu professor – 
que também era o do Rui -que nos deu 
a conhecer a modalidade. Entretanto 
a classe dos minitrampolins sofreu 
uma transformação e passámos a ser 
uma classe de Rope Skipping. Tenho 

o curso de professora de ginástica pela 
Federação e de há 4 anos para cá tornei-
-me treinadora de Rope Skipping. 
RS – Eu comecei a praticar ginástica 
com 3 anos. Na minha pré-adolescência 
passei para o futebol – como é normal 
em muitos rapazes – mas rapidamente 
regressei à ginástica. Aos 12 anos co-
mecei nos minitrampolins e ao mesmo 
tempo praticava ginástica acrobática. 
A dada altura houve a tal evolução do 
grupo dos minitrampolins para uma 
classe de Rope Skipping. O grupo foi 
crescendo e anos mais tarde fui convi-
dado pelo treinador para assumir as ré-
deas do grupo, tornando-me o seu trei-
nador. Isto levou-me a tirar algumas 
formações dentro da área, incluindo 
alguns cursos de especialização a nível 
internacional. Tenho o curso de treina-
dor de Rope Skipping pela Associação, 
e estou atualmente a tirar uma licencia-
tura em Ciências do Desporto. Além 
disto, tanto eu como a Patrícia somos 
ainda juízes de competições nacionais 
da modalidade. 

A MODALIDADE NO CAQ

CL –Como são as vossas aulas no Clube 
Atlético de Queluz?
PS- No CAQ temos 4 grupos, mas não 
são referentes ao nível de competição 
que se encontra na Associação. São 
grupos divididos pelo nível de expe-
riência que os atletas têm na modali-
dade e tentamos que seja também tida 
em conta a sua faixa etária. Começamos 
pela iniciação no Nível 1 com crianças 
desde os 4 até aos 12 anos – mais ou 
menos – que treinam 2 horas por se-
mana. Aqui optamos sobretudo por 
fazer jogos que lhes permitem utilizar 
a corda de formas diferentes. Por exem-
plo, jogamos à apanhada, mas com re-
curso ao uso da corda. Claro também 
é fundamental começarmos a introdu-
zir nestas idades as bases da ginástica. 
Algumas destas crianças podem passar 
para o nível 2 mais cedo, dependendo 
da sua evolução. Efetivamente, o refe-
rido é já um nível intermédio que trei-
na 3 horas por semana. Por sua vez, o 
nível 3 corresponde a um grupo mais 
avançado que como é mais dinâmico 
treina 6 horas por semana. Neste gru-
po como o corpo já reage de forma di-
ferente não começamos o treino logo a 
saltar à corda. Primeiramente fazemos 
exercícios de mobilidade articular de 
forma a prevenir lesões físicas. De se-
guida trabalhamos toda a parte técni-
ca com e sem a corda, a ginástica e o 
trabalho de equipa e individual. Este é 
o grupo onde misturamos a parte das 
demonstrações com as competições. 
No nível 4 só temos veteranos, dos 35 
anos para cima. Todos estes grupos en-
globam os LxSkippers que é como nos 

intitulamos. 
Todos os nossos atletas são associados 
da Associação Portuguesa de Rope 
Skipping, mas os LxSkippers 3 es-
tão também federados na Federação 
Portuguesa de Ginástica pelo que esta 
acaba por ser um veículo para mostrar-
mos o que é o Rope Skipping dentro do 
mundo da ginástica e fazermos uma 
combinação entre os dois, neste caso no 
que respeita ao projeto Ginástica para 
todos (GPT).
CL – Com quantos atletas contam e en-
tre que idades?
RS – Este ano aqui no CAQ temos mais 
de 50 alunos cujas idades vão desde 
os 4 aos 64 anos. Contudo também le-
cionamos Rope Skipping em escolas, 
na sua maioria do concelho de Sintra. 
Apostamos muito em workshops na al-
tura das férias escolares e nas demons-
trações, de forma a incentivar os profes-
sores – sobretudo de educação física – e 
as crianças do 1.º ciclo a praticarem a 
modalidade. Isto é também uma forma 
de cativar atletas para o nosso Clube. 
PS – É de referir que temos apostado 
também em formar novos treinadores. 
Anualmente fazemos cursos para os 
nossos atletas mais velhos que demons-
tram interesse em lecionar a atividade 
e que têm aptidão para tal. Já demos 
formação a professores de educação 
física que gostavam de implementar a 
atividade. A título de exemplo vamos 
brevemente à Madeira dar uma dessas 
formações. 
CL – E existem vários formas de prati-

car a modalidade?
RS – Sim, o Rope Skipping está dividi-
do em várias categorias. A primeira é 
a corda individual que funciona com 
duas pessoas e uma corda, ou seja, a 
corda partilhada. A partir daqui po-
demos acrescentar mais uma pessoa 
e temos a chamada corda longa, que 
acaba por ser o mais tradicional, isto é, 
temos duas pessoas a rodar a corda e 
uma no meio a saltar. Posteriormente, 
podemos começar a complicar e em vez 
de termos 3 pessoas com uma corda já 
temos 3 pessoas com duas cordas, que é 
a chamada corda dupla. A nível visual 
esta é a categoria que causa mais im-
pacto. Existe ainda uma outra categoria 
de nicho denominada de roda chinesa 
que se caracteriza pela partilha de duas 
cordas com duas pessoas.
PS – Esta última é a mais difícil de ensi-
nar e a que exige um nível de coordena-
ção motor muito mais alto pois as duas 
cordas não rodam em simultâneo, mas 
sim alternadamente para um saltador e 
para o outro e eles têm de as rodar en-
quanto saltam. 
CL – Quais são as mais valias da prática 
desta modalidade?
RS – O Rope Skipping é um desporto 
muito versátil em que cada um pode 
escolher um estilo e praticá-lo de forma 
muito própria. O facto de se ter 4 ou 5 
anos não significa que não se consiga 
pegar na corda e começar a girá-la e a 
saltar. Tal como não é por alguém ter 
um problema de costas ou de joelhos 
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Espólio de Adolfo SanchesEspólio de Adolfo Sanches
na Biblioteca Ruy Belona Biblioteca Ruy Belo

Táxi Social em SintraTáxi Social em Sintra

que não pode usar a corda de forma di-
ferente. Aliás, muito dos nossos atletas 
mais velhos dizem-nos que o facto de 
estarem a praticar a modalidade tem 
sido uma forma de manterem a forma 
física e a saúde mental, simultanea-
mente, para além de poderem relem-
brar uma prática que lhes era familiar 
quando eram mais novos. Hoje em dia, 
infelizmente, já não se salta tanto à cor-
da pelo que nos aparecem aqui crianças 
sem qualquer tipo de experiência este 
tipo de exercícios é fundamental para 
trabalhar a coordenação motora, a for-
ça, a flexibilidade, a mobilidade, a velo-
cidade e a resistência. 
CL – Tendo em conta que a maioria dos 
praticantes da modalidade são crianças 
e jovens, como conseguem conciliar os 
treinos com os estudos?
RS – Aquilo que lhes dizemos, por 
experiência própria, é que se nós con-
seguimos praticar a modalidade e ser 
bons alunos, eles também o conse-
guem. Obviamente que existem mo-
mentos de competição que exigem um 
esforço maior da sua parte, mas é tudo 
uma questão de organização.
PS – Na verdade o treino acaba por ser 
uma forma de eles se desligarem da 
escola e do mundo exterior, momen-
taneamente, de forma a que quando 
tiverem de fazer trabalhos de casa ou 
estudar para determinado teste estejam 
mais focados. E, por norma, os atletas 
que são aplicados no treino são estu-
dantes dedicados e com boas notas. Até 
porque, no treino aprendem a organi-
zar-se e acabam por aplicar essa apren-
dizagem a outras situações da sua vida. 
CL – Há alguém que se destaque na 
modalidade?
PS – Temos aqui crianças com muito 
potencial e é difícil destacarmos um 
pois todos têm estilos diferentes e aca-
bam por se evidenciar mais no seu es-
tilo que é aquele para o qual têm mais 
aptidão e que mais trabalham. Ainda 
assim temos um menino, o Rafael, que 
se destaca porque tem apenas 9 anos 
e, tendo em conta que apenas tem um 
ano de treino, já conseguiu conquistar 
vários títulos nacionais este ano, dentro 
do escalão dele. 

PREPARAR O FUTURO

CL – Em que competições costumam 
participar e que eventos já têm prepa-
rados?
PS – Em fevereiro vamos organizar 
aqui em Lisboa os apuramentos para 
o Campeonato Nacional que se reali-
zará em junho. Foi-nos também feito 
um convite por parte da Federação 
Portuguesa de Basquetebol para fazer-
mos animação durante os intervalos 
dos jogos que eles promovem, pelo que, 
ao longo do ano temos estas demons-
trações pontuais. Participamos ainda 
nos saraus da Federação de Ginástica 
de Portugal. E, para terminar a época 
desportiva em grande, em julho, vamos 
participar no Gymnaestrada Mundial, 
em Amesterdão. 

Anualmente realizamos um evento de 
Rope Skipping aberto à comunidade. 
Para o ano será no dia 13 de maio no 
Parque de Queluz. São 12 horas a sal-
tar. Durante a manhã realizamos vá-
rios workshops, sendo que, da parte 
da tarde promovemos uma vertente 
competitiva onde o público pode as-
sistir aos “prós” da modalidade. Para 
a realização deste evento contamos 
com o apoio de vários patrocinadores 
que nos ajudam a dinamizá-lo, como a 
Câmara Municipal de Sinta e a Junta de 
Freguesia de Queluz e Belas. Este é um 
momento em que convidamos todos os 
clubes do país a virem “cá abaixo”.
RS – É de salientar que quando dizemos 
“cá abaixo” é no sentido literal, porque 
todos os clubes de Rope Skipping de 
Portugal estão situados no Norte, no-
meadamente em Braga, Guimarães, 
etc..de Lisboa para baixo ainda não 
existem grupos a praticar.
CL – O que vos faz sentir mais orgulho-
sos no vosso trabalho?
RS – Aquilo de que mais nos podemos 
orgulhar é o nosso trabalho em equipa. 
PS – Exato. A modalidade do Team 
Show, que é o nosso trabalho de coreo-
grafias em grupo e aquilo em que mais 
nos focamos, é o que nos deixa mais or-
gulhosos porque é o auge do nosso tra-
balho e é quando conseguimos mostrar 
todas as categorias que mencionámos: 
a corda longa, a corda dupla e a roda 
chinesa.  
CL – Atualmente temos assistido a 
várias modalidades urbanas como o 
skate e o parkour a enquadrar os Jogos 
Olímpicos (JO). Para quando o Rope 
Skipping?
RS – Aquilo que desejamos é que em 
2028 possamos ter a modalidade repre-
sentada nos JO. Para tal temos estado 
a trabalhar em parceria com o Comité 
Olímpico. 
PS – Primeiramente é fundamental tor-
narmo-nos uma Federação, sendo que 
já estamos muito perto de o conseguir. 
Depois o grande passo será realmente 
termos o Rope Skipping como um des-
porto olímpico, sendo que isso não de-
pende só de nós nem dos praticantes. 

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues 

A Câmara Municipal de Sintra apro-
vou, em reunião do executivo, a re-
novação dos protocolos com as Asso-
ciações Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários de Montelavar e de Queluz 
garantindo a continuidade do Progra-
ma Táxi Social.
Os protocolos anteriormente celebra-
dos com estas duas corporações de 
bombeiros permitiram realizar cerca de 
550 serviços de transporte não urgente 
a seniores residentes no concelho e com 

O Presidente da Câ-
mara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, 
inaugurou o espólio 
de Adolfo Pardelhas 
Sanches disponível na 
Biblioteca Ruy Belo, 
em Queluz.
Adolfo Pardelhas San-
ches foi morador em 
Queluz, proprietário 
de um espólio de valor 
inestimável, tem agora 
cumprido o seu desíg-
nio em doar ao município de Sintra o 
seu acervo, passando este a integrar a 
coleção da Biblioteca Municipal Ruy 
Belo.
A inauguração deste espólio contou 
com a presença de Basílio Horta, pre-
sidente da autarquia, que salientou “o 
gesto louvável na doação deste acervo” 
acrescentando que “este é um legado 
de valor inestimável que ficará acessí-
vel a todos”.

carência económica.
Basílio Horta, presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, considera que "as 
associações de bombeiros voluntários 
do concelho têm vindo a desenvolver 
um trabalho extraordinário no plano 
do apoio social à população”, reforçan-
do a importância da renovação destes 
protocolos que “permitem garantir o 
apoio aos nossos seniores, melhorando 
a sua qualidade de vida e combatendo 
o isolamento social”.

Composto por cerca de dois mil livros 
e de temáticas amplamente diversifi-
cadas, este acervo abrange uma vasta 
área do saber, em que se destacam inú-
meras obras de literatura.
A cerimónia de inauguração contou 
também com a presença dos filhos de 
Adolfo Pardelhas Sanches, o Comenda-
dor Fernando Martins Sanches e Mário 
José Martins Sanches, entre outros fa-
miliares.
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