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CLÍNICAS MÉDICAS DR. OLÍVIO DIAS
INSTITUTO DE OCLUSÃO

• Estética Dentária Facetas
• Ortodontia Fixa e Removível
• Ortodontia Invisível
• Harmonização Facial

• Oclusão e Tratamento ATM
• Periodontia - Odonto Pediatria
• Endodontia / Implantologia

Av. Defensores Chaves nº 73 C Lisboa | Tel. 217 995 180/8 - Tlm. 962 078 579
Nº Verde: 800 200 058 | Email: lisboa@clinicasmedicasoliviodias.pt
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"É urgente continuar"É urgente continuar
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E S P E C I A L I D A D E S

• GAMBAS PANADAS 
COM ARROZ DE MARISCO 

• PEIXE NO PÃO QUENTE
COM ARROZ DE MARISCO

• CREPES DE LAGOSTA 
COM ARROZ DE GAMBAS

T O S C A N O
r e s t a u r a n t e

Travessa Barbosa de Magalhães, 2 em frente da Praia da Parede - 2775 PAREDE
                      Telefones:  21 458 20 20  geral@toscanorestaurante.pt

www.facebook.com/restaurantetoscanowww.toscanorestaurante.pt

  

Boas 
          Festas

Exposição Centenária na Olegário FernandesExposição Centenária na Olegário Fernandes
No âmbito das comemorações dos 100 
anos da Olegário Fernandes, Artes 
Gráficas SA, sedeada em Massamá 
Belas, no concelho de Sintra, está paten-
te no seu espaço museológico, “Lugar 
da Memória”, situado nas instalações 
da Olegário, a exposição “Centenário”, 
que mostra objetos, imagens e equi-
pamentos que fazem parte da história 
desta empresa e da evolução das Artes 
Gráficas ao longo do século.
Segundo o CEO da Olegário Fernandes, 
João Baeta, com esta exposição preten-
dem dar a conhecer um pouco da his-
tória da empresa ao longo destes 100 
anos, mas também das artes gráficas, 
proporcionando através de alguns 
equipamentos e ilustrações, uma pa-

norâmica geral da forma como se tra-
balhava e do trabalho que se produzia, 
permitindo fazer a comparação com os 
métodos e produtos de hoje, cuja evo-
lução tecnológica tem sido muito rápi-
da, sobretudo nas últimas décadas.
Por outro lado, mostra que, apesar de 
no passado não haver esses meios tec-
nológicos, se produziam coisas muito 
bonitas e algumas são hoje objetos de 
arte, que são detidos por colecionado-
res, considerando mesmo, João Baeta, 
que as obras do passado eram “ver-
dadeira arte”, e hoje este trabalho, não 
deixando de ter um toque criativo, é 
uma indústria.
Esta exposição, aberta ao público, tem 
sido visitada por muitos alunos de es-

colas, sobretudo 
de Artes Gráficas, 
que para além da 
exposição, lhes 
é proporcionada 
uma visita guiada 
às instalações da 
empresa, toman-
do contacto com 
as áreas de pro-
dução, perceben-
do todas as fazes 
porque passa o 
processo de fa-
brico. Para a exposição foram cedidas 
diversas peças pelo colecionador de 
Artes Gráficas, Manuel Paulo.
As visitas podem ser solicitadas para 
a empresa, por telefone ou mail. A ex-
posição vai estar patente até junho de 
2023.
Ainda no âmbito destas comemora-
ções, a Olegário Fernandes vai realizar 
um momento especial de confraterni-

zação, o “Dia da Olegário”, com todos 
os colaboradores, no dia 26 de novem-
bro.
Recorde-se que a Olegário Fernandes 
começou em Lisboa e dedicava-se a pe-
quenos trabalhos, a partir de 1968 teve 
novo dinamismo criando as condições 
técnicas necessárias para responder aos 
pedidos de impressão tipográfica, de 
trabalhos para publicidade e rótulos 

em papel.
A partir de 1993 criou 
uma nova imagem, 
mudou-se para no-
vas instalações, mo-
dernizou o parque 
de máquinas, conta 
com uma equipa de 
150 profissionais, téc-
nicos especializados, 
e continua a investir 
em novas linhas de 
produção e nas áreas 
da Qualidade, Gestão 
Ambiental, Higiene 
e Segurança no 
Trabalho e Formação 
Profissional.
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11.NOVEMBRO 2022 A 26.FEVEREIRO 2023
Quinta Nova da Assunção | Belas | Sintra

ACESSO GRATUITO
Saiba mais em cm-sintra.pt

O MUSEU FORA DE SI
BESTIÁRIO
Exposição
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Boas Festas
46 Anos a servir e a adoçar

os nossos fregueses
Conheça as nossas especialidades

   PROJECTO FAMILIA GLOBAL 
      ASSOCIAÇÃO PARA A INSERÇÃO SÔCIO-CULTURAL E PROFISSIONAL DA FAMILIA 

            Instituição Particular de Solidariedade Social 
    Pessoa Colectiva de Utilidade Pública  
 

Convocatória 
 

Ao abrigo do Artº 32º dos Estatutos do Projecto Família Global - Associação para a Inserção                 
Sócio-Cultural e Profissional da Família, convoco a Assembleia Geral Ordinária para o dia                         
25 de Novembro de 2022,  pelas 17:00 horas, nas instalações sede da Associação na Portela de 
Carnaxide, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. Análise, discussão e aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2023; 
2. Parecer do Conselho Fiscal; 
 

Portela, 25 de Outubro de 2022 

                                 O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 

 

 
Nota: De acordo com o disposto no artº 33º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver presente mais de 
metade dos sócios no pleno gozo dos seus direitos, a Assembleia reunirá uma hora mais tarde com qualquer 
número de associados. 

 
Alameda João da Mota Prego, 1B – Portela de Carnaxide, 2790-213 Carnaxide – Tlf 214 183 770 / Tlm 967 267 616  

e-mail projectofamiliaglobal@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GCD celebra 30 anosGCD celebra 30 anos
O Grupo de Canto e Dança do Centro 
de Cultura e Desporto (GCD) de 
Oeiras, comemorou, no dia 23 de ou-
tubro, o seu 30º Aniversário, com uma 
festa realizada no Pavilhão Desportivo 
do Jardim Municipal de Oeiras.
Durante esta festa, que contou com 
atuações do Grupo Etnográfico dos 7 
Castelos, de São Domingo de Rana, do 
Rancho Folclórico as Lavadeiras, da 
Ribeira da Lage, e do Grupo de Canto 
e Dança de CCD, foram também entre-
gues lembranças aos grupos convida-
dos e ao jornal “O Correio da Linha”, 
como agradecimento pela divulgação 
que tem feito do trabalho do Grupo de 
Canto e Dança.
O vice-presidente da Câmara, Francisco 
Gonçalves, presente nesta festa, em de-
clarações ao “O Correio da Linha”, dis-
se que esta é uma forma de os funcioná-
rios se manterem juntos, agindo como 
uma família, apoiando-se mutuamente 
e procurando atividades complemen-
tares à sua atividade profissional, que 
lhes permitam uma sã convivência.
O Grupo de Canto e Dança além de 
permitir esta convivência, permite 
também explorar outros tipos de gos-
tos que cada um tenha, seja no canto, 
seja na dança, acrescentando, Francisco 
Gonçalves, que lhes permite viajar pelo 
país, sendo por isso um instrumento 
importante para a qualidade de vida, 
no trabalho e na dia-a-dia, dos traba-

lhadores do muni-
cípio. Além disso as 
viagens pelo país e 
até ao estrangeiro, 
são uma forma de 
aproximar e dar a co-
nhecer o Município 
de Oeiras a outras 
comunidades.
António Moura, pre-
sidente da Direção 
do CCD, destacou o 
“trabalho louvável feito pelos funcio-
nários da Câmara”, que ao longo des-
tes 30 anos do Grupo, têm levado a sua 
música e o nome do concelho por todo 
o país.
Disse que “há coisas para comemorar 
mas também para lembrar”, e referiu a 
falta de uma sede própria, que preten-
diam lembrar neste aniversário ao po-
der político , pedindo apoio  na criação 
de melhores condições para continua-
rem o seu trabalho.
José Fernando Lousada, responsável 
pelo grupo de Canto e Dança, sobre 
esta comemoração deu conta de que 
foram convidados para esta festa todos 
os antigos elementos fundadores do 
Grupo.
Sobre a forma como têm decorrido este 
30 anos, destacou o período difícil da 
Pandemia, em que estiveram um ano 
parados, recomeçando depois os en-
saios, com as devidas precauções. Um 

trabalho que permitiu que não se 
perdesse muito do que se vinha a 
fazer ao longo dos anos, já que têm 
20 danças e coreografias, que para 
serem decoradas levam algum tem-
po.
Neste momento estão a recuperar 
a atividade, com a realização de 
alguns espetáculos, já há um convi-
te para uma deslocação à Madeira 
e foram pedidos dados para uma 
possível deslocação ao Qatar, inte-
grado na representação portuguesa.
No que refere aos componentes do 
grupo, vai sendo renovado com 
gente nova, mas precisam de mais 
homens. José Lousada continua 
com a mesma força para trabalhar, 
e brevemente vão apresentar novas 
danças.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues 
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Oeiras Fórum 
Rua Dr. José da Cunha, nº33B 2780-187 Oeiras Tel.:214 415 916

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

Oeiras Vila 
Rua João Teixeira Simões nº3

2780-254 Oeiras Tel.:214 425 100

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

www.ofetal.pt

Murais de Arte UrbanaMurais de Arte Urbana
no Bairro dos Faroleirosno Bairro dos Faroleiros

Duas obras dos street artists Youthone 
e Miúdo, foram inauguradas, no dia 24 
de outubro, pelo presidente da Câmara 
de Oeiras, Isaltino Morais, no Bairro 
dos Faroleiros em Paço de Arcos.
Estas pinturas surgem de uma par-
ceria entre o Município de Oeiras e a 
Direção-Geral de Faróis, que convidou 
os dois “street artists”, para nas empe-
nas dos prédios, fazerem uma homena-
gem à profissão de faroleiro.
Um dos murais, foi criado em home-
nagem ao comandante Júlio Zeferino 
Schultz Xavier, oficial da Armada 
Portuguesa, especializado em enge-
nharia hidrográfica, e foi pintado por 
Youthone (Adalberto Brito), que já rea-
lizou diversas pinturas de murais em 
Oeiras. A outra pintura, representa um 
faroleiro de binóculos e foi pintada por 
Miúdo, (Jorge Cordeiro).
Nesta inauguração estiveram presentes 
elementos do Executivo Municipal, a 
presidente da União das Freguesias 
de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias, 
Madalena Castro, o diretor e subdiretor 
geral da Autoridade Marítima, vice al-
mirante Dores Aresta e contra almiran-
te Noronha Bragança, o diretor e subdi-
retor de faróis, capitão de mar e guerra 
Miranda de Castro e capitão de Fragata 

Pinto da Silva e o Diretor do Instituto 
de Socorros a Náufragos capitão de fra-
gata Rodrigues Vicente.

Boas FestasBoas Festas

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

Boas FestasBoas Festas
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EPAL conquista prémiosEPAL conquista prémios

RestauranteRestaurante  
PONTO VERDEPONTO VERDE

R. João Pires Correia, 229 - Alcabideche - Estoril | Tel.: 21 460 21 23 

NESTE NATAL VENHANESTE NATAL VENHA
SABOREAR ASSABOREAR AS

NOSSAS ESPECIALIDADESNOSSAS ESPECIALIDADES

Sala paraSala para
Casamentos - BaptizadosCasamentos - Baptizados

Festas de aniversárioFestas de aniversário

Arroz de TamborilArroz de Tamboril
Cabrito assado no fornoCabrito assado no forno

Bife à CortadorBife à Cortador
Espeto de medalhões com baconEspeto de medalhões com bacon

Rojões à BairradaRojões à Bairrada
e os nossos saborosose os nossos saborosos

Doces conventuaisDoces conventuais

Estamos encerrados dia 24 Dezembro ao jantarEstamos encerrados dia 24 Dezembro ao jantar

Boas FestasBoas Festas

A EPAL-Empresa Portuguesa das 
Água Livres, SA foi uma das orga-
nizações distinguidas durante a ce-
rimónia de entrega de galardões 
referente à 8.ª edição de atribuição 
dos prémios de Reconhecimento de 
Práticas de Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade, uma iniciativa pro-
movida pela Associação Portuguesa 
de Ética Empresarial (APEE) desde 
2015, que este ano decorreu na Casa do 
Alentejo, em Lisboa. 
A empresa responsável pelo abasteci-
mento de água em Lisboa e arredores 
foi distinguida com o Grande Prémio 
de Estratégia de Responsabilidade 
Social e Sustentabilidade, a que juntou 
mais quatro Menções Honrosas. Desde 
2016, a EPAL já arrecadou mais de 30 
prémios/distinções atribuídos por vá-

rias entidades e instituições indepen-
dentes.
A iniciativa promovida pela APEE 
visa distinguir anualmente “a imple-
mentação de políticas e modelos de 
boa governação em organizações dos 
sectores público e privado, com e sem 
fins lucrativos, que criam valor para as 
suas partes interessadas e contribuem 
activamente para o desenvolvimento 
sustentável”, com base em dois eixos: 
Responsabilidade Social e Objectivos 
de Desenvolvimento Sustentável.

CINCO GALARDÕES

Na categoria Comunidade, foi reconhe-
cido o projecto ‘EPAL liga-se a causas 
que têm de ser de todos’, que resulta de 
uma parceria pioneira com a Fundação 

LIGA, entidade constituída em 2004 
por personalidades de diversos secto-
res da sociedade portuguesa, que se 
dedica à habilitação de pessoas com 
condicionamentos físicos, sociais ou 
culturais, através de programas e servi-
ços em diversas áreas.
O desafio lançado pela EPAL aos uten-
tes desta Fundação, que desenvolvem 
trabalhos executados em barro e cerâ-
mica, foi a criação de um conjunto de 
bases para copos, em cerâmica, ofereci-
dos às entidades aderentes à campanha 
lançada pela Empresa Portuguesa das 
Água Livres para consumo exclusivo 
de água da rede pública, com temas 
alusivos aos oceanos, biodiversidade, 
flora e fauna.
Na categoria Comunicação, foi distin-
guido o projecto ‘O impacto das redes 
sociais na estratégia de comunicação’, 
que recebeu uma menção honrosa pelo 
trabalho desenvolvido nestas platafor-
mas, onde a EPAL promove os projec-
tos mais relevantes, através de cam-
panhas específicas para sensibilizar a 

comunidade para a urgência da protec-
ção do Ambiente e para a promoção e 
consumo da água da torneira.
O projecto ‘Parceria com Organizações 
Não-Governamentais do Ambiente 
(ONGA)’ permitiu à EPAL receber 
mais uma menção honrosa, neste caso 
no âmbito da categoria Educação de 
Qualidade, reunindo um conjunto de 
iniciativas dirigidas a crianças e jo-
vens a frequentar escolas integradas 
em municípios servidos pela EPAL e 
pela Águas do Vale do Tejo e aos filhos, 
netos e sobrinhos de trabalhadores de 
ambas as empresas.
Finalmente, na categoria Consumo e 
Produção Sustentáveis, foi reconheci-
do o projecto ‘Chefs Circulares – Água 
Circular por Natureza’, apoiado pelo 
Fundo Ambiental, cujo tema central é 
o uso eficiente e o reaproveitamento de 
água e alimentos na utilização diária na 
casa das famílias portuguesas, no pla-
neamento de compras semanais bem 
como na compra de produtos sazonais 
e a granel.
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Horário: das 10 às 23 horas.

Um espaço comercial com diversas lojas 
onde os clientes 

encontram profissionalismo e qualidade
Rua Quinta das Palmeiras, 91-C | Tel: 21 357 52 16 Tlm:96 271 10 29 

ccpalmeiras4@gmail.com

DesejamosDesejamos

 Boas Festas Boas Festas

 a todos os nossos  a todos os nossos 

clientes e lojistasclientes e lojistas

Boas FestasBoas Festas

comemoramos
64 anos

Rua Costa Pinto, 103 | 2780 Paço d'Arcos
Telefone: 21 443 22 56 | Telemovel: 938141141

Bombeiros de Algés celebram 120 anosBombeiros de Algés celebram 120 anos
A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Algés, assi-
nalaram, no dia 29 de outubro, o seu 
120º aniversário, com um programa que 
contou com o Hastear de Bandeiras, ba-
tismo de viaturas e Sessão Solene, con-
tando com a presença do presidente da 
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais.
No uso da palavra, durante a Sessão 
Solene, o presidente da Direção dos 
Bombeiros Voluntários de Algés, Abílio 
Fatela, começou por lembrar a origem 
desta Associação, que remonta a 1882, 
derivando de uma corporação de bom-
beiros voluntários, designada, Corpo 
de Bombeiros Voluntários Belenenses, 
cujo comandante, Manuel Pereira da 
Luz, revoltado com um regulamento 
de incêndios, então aplicado na cidade 
de Lisboa, escolheu Algés de Cima para 
se instalar.
Tinham nessa altura como material 
de socorro, uma bomba de caldeira 
e um carrinho de escada, o seu corpo 
de bombeiros era composto por 12 ho-
mens, “poucos mas bons”, a camarata 
era o sótão de uma oficina de sapa-
teiro, cedida pelos sapateiros, irmãos 
Ciprianos, também eles bombeiros.

Hoje, referiu Abílio Fatela, têm um 
quartel, equipamentos de primeira li-
nha, viaturas para todos os tipos de 
intervenções e principalmente, um cor-
po de bombeiros bem formado e bem 
comandado. A formação do corpo de 
bombeiros é contínua, com formadores 
internos e externos, ao longo de todo o 
ano. 
Tudo isso é possível, afirmou, devido 
ao apoio da Câmara de Oeiras, com 
viaturas novas, ajuda na recuperação 
das antigas, nas obras de conservação 
do quartel e também apoios financeiros 
para equipamentos de proteção indivi-
dual e para formação.
A Associação “está agradecida à 
Câmara Municipal de Oeiras nas pes-
soas do presidente Isaltino Morais e da 
vereadora Joana Baptista”.
“A Direção tem muito orgulho em ter 
um corpo de bombeiros que não vira as 
costas aos problemas e dizem sempre 
presente, quando chamados”.
Também, em nome da Direção, agrade-
ceu ao Comando, por tudo fazer para 
ter um corpo de bombeiros que a todos, 
e principalmente à população que ser-
vem, “deixa dormir descansados”.

Agradeceu ainda, à população 
de Algés, Miraflores e parte 
de Linda-a-Velha, por trans-
mitirem a sua satisfação com 
a atuação dos bombeiros, às 
famílias das bombeiras e bom-
beiros por serem o maior pilar 
para poderem fazerem bem 
o seu trabalho, aos Corpos 
Sociais que todos, e cada um 
na sua função, ajudam na ges-
tão da Associação, aos antigos 
comandantes e elementos de 
Comando que deram o seu me-
lhor a este Corpo de Bombeiros. 
Terminando com os parabéns 
a todos os que foram homena-

geados nesta Sessão Solene.
Foram batizados, um veículo de socor-
ro e assistência tático, financiado pela 
Câmara Municipal de Oeiras na sua 
totalidade. 
Um veículo tanque tático urbano, que 
era de recolha de resíduos urbanos 
da Câmara de Oeiras, e foi doado a 
Associação, que o converteu em veícu-
lo tanque. 
Um veículo florestal de combate a in-
cêndios, adquirido em substituição de 
um veículo semelhante, que capotou 
num incêndio florestal em Vila Real, 
em 2020. Financiado em 80% pela 
Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil ANEPC e 20% com ver-

bas próprias da Associação. 
Uma ambulância de socorro, financia-
da pela Câmara de Oeiras na sua tota-
lidade. 
Um veículo de comando tático, adqui-
rido em substituição de um, consu-
mido pelas chamas num incêndio em 
Castro Marim, em 2021. Financiado 
em 80% pela Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil 
ANEPC e 20% com verbas próprias da 
Associação.
E um veículo especial de combate a 
incêndios, financiado em 50% pela 
Câmara de Oeiras e 50% com verbas 
próprias da Associação. 
Estiveram presentes nesta celebração, 
além dos elementos da Associação 
de Bombeiros, vereadores da Câmara 
de Oeiras, o presidente da União de 
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha 
e Cruz Quebrada Dafundo, João 
Antunes, o presidente da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção 
Civil, brigadeiro general, Duarte Costa, 
representante da Liga de Bombeiros 
Portugueses, Eduardo Correia, o co-

mandante Carlos Gomes, da Federação 
de Bombeiros do Distrito de lisboa, o 
comandante Hugo Santos, do Distrito 
de Lisboa, o diretor da Proteção civil de 
Oeiras, coronel Carlos Pinto, diretores e 
comandantes das associações de bom-
beiros do Concelho, o presidente da 
Direção e comandante da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cantanhede, o adminis-
trador da Empresa Luís Figueiredo S.A 
e Nuno Custódio em representação da 
Santa Casa da Misericórdia de Oeiras.
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Tabacaria.carrel@gmail.com
Rua António Aleixo, 2-B • 2770-015 PAÇO DE ARCOS

Tel./Fax: 21 443 51 70

• Revendedor de Rubis Gás
• Diverso material escolar
• Livros, revistas e jornais
• Pagamento payshopPagamento payshop
• Carregamento de telemóveis Carregamento de telemóveis
• Brindes para oferta
• Revela rolos de fotografias
• Digitalização e impressão de documentos e ficheiros

Feliz Natal

"Não podem faltar verbas"Não podem faltar verbas
para o Apoio Social"para o Apoio Social"
- Madalena Castro- Madalena Castro

A União de Freguesias de Oeiras, Paço 
de Arcos e Caxias, (UFOPAC), assina-
lou o seu 9.° Aniversário, no dia 17 de 
outubro, com o Hastear das Bandeiras 
na sua sede em Oeiras, com a presen-
ça do presidente da CMO, Isaltino 
Morais, da presidente da UFOPAC, 
Madalena Castro, elementos da verea-
ção da CMO, deputados municipais, 
presidentes de Juntas de Freguesia, 
provedor da SCMO, representantes 
das esquadras da PSP de Oeiras e de 
Caxias, Bombeiros Voluntários de Paço 
de Arcos, elementos do executivo da 
UFOPAC, trabalhadores, representan-
tes das forças vivas e convidados.
Depois do Hastear das Bandeiras, o 
presidente da Câmara, no uso da pala-
vra, começou por referir que não tem 
tido oportunidade para estar presente 
em todas as comemorações de aniver-
sário das freguesias e neste caso, só 
porque estava perto, pôde participar.
Prossegui no seu discurso dizendo que 
quando as Uniões de Freguesia foram 
criadas, há nove anos, esperavam-se 
grandes convulsões por parte das po-
pulações, mas, no caso de Oeiras isso 
não se verificou, “ouviram-se muitos 
murmúrios”, mas o povo não se mani-
festou, por isso considera que os parti-
dos políticos devem ter falado antes do 
tempo a contestar esta reformulação, 
mas considera que há em Oeiras fre-
guesias grandes demais.

“É DIFICIL CHEGAR 
A UM ORÇAMENTO”.

O executivo da Câmara de Oeiras está 
a discutir neste momento as Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 
2023, e sobre esta preparação Isaltino 
Morais disse que a grande maioria da 
população não tem a noção das difi-

culdades que a Câmara tem para con-
seguir chegar a um Orçamento equi-
librado, pois vivemos numa situação 
muito difícil e já foram realizadas qua-
tro reuniões para a preparação deste 
Orçamento.
Explicou que se houve anos em que ha-
via verbas e não havia projetos, neste 
momento não há receita para cobrir to-
dos os projetos, pelo que é preciso de-
finir prioridades, mas todos os projetos 
fazem falta, todavia há um campo em 

que as verbas não podem faltar, que é 
o Apoio Social.
Sobre o trabalho da UFOPAC, elogiou 
o seu desempenho, definindo como 
“excelente” o que tem feito ao nível 
das escolas e enumerou algumas das 
obras que a Câmara está a realizar no 
território desta União de Freguesias, 
como a construção do novo quartel 
dos Bombeiros de Oeiras, destacando o 
facto de vir a ter maior custo do que a 
nova sede da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil. 
Está em recuperação o edifício, no 
Jardim dos Sete Castelos, que virá a 
ser uma residência para cientistas. Está 
em curso o projeto do novo Pavilhão 
Desportivo da ADO, mas ainda não 
se decidiu, definitivamente, o lugar 
em que melhor poderá ficar situado. 
Continuam as obras de recuperação 
da Quinta de Cima, do Marquês de 
Pombal. Está em curso o projeto para 
a Estufa-Fria, do Jardim Municipal de 

Oeiras. 

“RETIRAR O TRÂNSITO 
DO LARGO, FRENTE AO 
EDIFÍCIO DA CÂMARA 

E DO PALÁCIO”.

A Rua Marquês de Pombal, 
a Rua Cândido dos Reis e o 
largo da Igreja, na Vila de 
Oeiras estão a ser alvo de 
um projeto que pretende 
a reabilitação deste centro 
da Vila com a retirada do 
trânsito descendente da 
Rua Cândido dos Reis e 
a criação de uma praça, 
onde agora existe o par-
que de estacionamento 
da Misericórdia, que terá 
um estacionamento sub-
terrâneo com capacidade 
para cerca de 400 veículos, 
sendo também construída 
nesse espaço a nova sede 
da Assembleia Municipal, 
disponibilizando o atual 
auditório da Assembleia 
para alargar as instalações 
da Biblioteca Municipal de 
Oeiras.
Por outro lado, pretende-
-se retirar o trânsito do 

largo, frente ao edifício da Câmara e 
do Palácio, com a construção de uma 
nova estrada paralela ao “sobe e des-

ce” desde a Junção do Bem ao Centro 
de Saúde de Oeiras, mas isso passa por 
haver acordo da Estação Agronómica. 
O projeto para a Praça Alves Redol em 
Caxias, é prioritário.
A UFOPAC, vai ter nova sede, no edi-
fício que foi quartel dos Bombeiros de 
Paço de Arcos, edifício que já está em 
obras.
Referiu ainda, Isaltino Morais, proje-
tos para outras freguesias, como Porto 
Salvo, onde o edifício onde esteve ins-
talado o Intermarché, foi convertido 
num centro de exposições e feiras. É 
prioritário também o projeto do Rossio 
de Porto Salvo.
Em Barcarena está em curso o projeto 
de recuperação da Fábrica de Cima, da 
Fábrica da Pólvora. Em Linda-a-Velha, 
a Avenida 25 de Abril já tem o proje-
to pronto e em Carnaxide a Quinta da 
Casa Branca, onde funcionou o Colégio 
Americano, e onde estudou Bryan 
Adams, vai ter a funcionar a Escola de 
Música do Centro Paroquial.
A presidente da UFOPAC, Madalena 
Castro, na sua intervenção, começou 
por agradecer as presenças, dizen-
do que era um prazer festejar este 
aniversário na companhia daquelas 
pessoas. Sobre o trabalho que a junta 
vem desempenhando, tem a ver com 
a Delegação de Competências que per-
mite manter a qualidade urbana e a re-
qualificação das escolas.
Sente muito orgulho por receber o re-
conhecimento pelo trabalho que estão 
a realizar, por parte da população e 
em particular da comunidade escolar, 
sendo isso resultado da confiança que 
a Câmara depositou nas juntas de fre-
guesia.
Esta Delegação de Competências 
permite também que seja possível à 
União de Freguesias intervenções em 
áreas como a Ação Social, o Desporto, 
a Cultura e a Educação, não deixando 
nenhuma instituição sem apoios.
A todos os parceiros nestas áreas dei-
xou o desafio de continuarem a inovar 
e a construírem novos projetos que 
beneficiem as pessoas, pois é para elas 
que se dirigem as suas prioridades e 
terminou agradecendo o trabalho de 
todas estas entidades, dos funcioná-
rios da UFOPAC, do executivo e da 
Assembleia de Freguesia. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues 

Para o ritual mais  
reconfortante do seu dia

O Bule AQUA NOVA da EPAL resulta de uma 
parceria com a Costa Nova para a conceção 
de uma peça pioneira em grés reciclado, 
tornando-a ainda mais eficiente e ecológica. 
Este bule, com o medalhão icónico ilustrativo 
do Aqueduto das Águas Livres, irá dar à 
sua mesa uma nova inspiração, refletindo a 
sustentabilidade ambiental para um futuro 
mais promissor.

O BULE AQUA NOVA PODE SER ADQUIRIDO:
Lojas EPAL  |  Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos 
Reservatório Mãe d’Água das Amoreiras  |  Aqueduto das Águas Livres
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Fontanelas recebeFontanelas recebe
Festival da Maçã ReinetaFestival da Maçã Reineta

Restaurante Churrasqueira

Especialidades:

Peixes e Carnes 
grelhados no carvão

Ambiente Acolhedor
Ar Condicionado

Desejamos Boas Festas
a todos os clientes, 

amigos e fornecedores

• Pernil Assado no 
forno à 3ª Feira

• Cozido à Portuguesa

à 5ª Feira e Domingo

Rua José Afonso, 6 – 2745-136 Queluz (Junto à PSP) Tel. 21 436 06 81
Encerra ao Sábado

O Festival de Maçã Reineta, que decor-
reu entre os dias 29 e 30 de outubro e 1 
de novembro, no recinto multiusos da 
União Recreativa e Desportiva de Fon-
tanelas e Gouveia, contou com a pre-
sença dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Sintra (SMAS 
de Sintra).  Durante o certame realizou-
-se a divulgação do sistema de recolha 
seletiva de resíduos alimentares (bior-
resíduos), que foi alargado a todo o 
concelho de Sintra desde o passado dia 
1 de outubro.
Em nona edição, o evento promoveu 
um produto típico da região, comercia-
lizado de várias maneiras e feitios, in-
cluindo em forma de doces, compotas 
e licores, para além da venda de maçã 
reineta e produtos derivados e de arte-
sanato, o festival foi palco do 1.º Encon-
tro Local de Fanfarras. 
Visando promover um produto típico 
da região, a maçã reineta, produzida 
por pequenos produtores, em regime 

de agricultura familiar de subsistência, 
o Festival da Maçã Reineta contou com 
o apoio, para além dos SMAS de Sintra, 
da Câmara Municipal de Sintra, União 
das Freguesias de São João das Lampas 
e Terrugem e A2S (Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Re-
gião Saloia). A inauguração do festival, 
contou com a presença do presidente 
do Município de Sintra, Basílio Horta, 
do presidente da União das Freguesias, 
Guilherme Ponce de Leão, e do diretor 
delegado dos SMAS de Sintra, Carlos 
Vieira.
Assumindo a sua corresponsabilidade 
na Estratégia Municipal de Educação 
e Sensibilização Ambiental, os SMAS 
de Sintra  sensibilizaram os visitantes 
para as questões ambientais, em parti-
cular o sistema de recolha seletiva de 
biorresíduos, a valorização e a recicla-
gem de têxteis e máscaras, para além da 
necessidade de um uso eficiente de um 
recurso vital como a água.

Em destaque está a divul-
gação da recolha seletiva de 
resíduos alimentares, que foi 
expandida à totalidade do 
concelho desde o passado 
dia 1 de outubro, antecipan-

do em mais de um ano às me-
tas impostas a nível nacional 
de obrigatoriedade desta re-
colha no início de 2024. Com 
o alargamento efetuado no 
início do corrente mês, o sis-
tema de recolha de biorresí-
duos, que os SMAS de Sintra 
lançaram para o terreno em 
outubro de 2020 através de 
um projeto piloto, passa de 
200 mil para 385 mil poten-
ciais aderentes, correspon-
dentes a toda a população 
do concelho de Sintra.
Para aderir ao sistema, os 

munícipes ape-
nas necessitam 
de preencher 
um formulá-
rio (também 
disponível no 
site dos SMAS 
de Sintra, em 
https://www.
s m a s - s i n t r a .
pt/adesao-a -
-recolha-sele-
t iva-de-b ior -
r e s i d u o s / ) , 

sendo-lhe entregue um pequeno con-
tentor (de sete litros) e sacos verdes. Os 
resíduos alimentares, tanto crus como 
os cozinhados, deverão ser colocados 
nesses sacos verdes que, depois de 
cheios e bem fechados, serão deposita-
dos nos contentores de resíduos indife-
renciados (lixo comum). Quando che-
gam à Tratolixo, entidade que efetua o 
tratamento dos resíduos nos concelhos 
de Sintra, Cascais, Oeiras e Mafra, os 
sacos verdes são triados e encaminha-
dos para valorização: composto orgâni-
co ou produção de energia.

Atuação 
do grupo
concertinas
Sons de 
Cascais
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Ramiro Ramos, agradeceu, ao 
Presidente da Câmara Municipal, a 
nova ambulância, que ajudará os 
bombeiros a cumprir o seu dever. “É 
nosso dever dar todos os meios e 
condições operacionais aos nossos 
bombeiros porque assim temos a 
certeza de podemos dar toda a 
proteção e socorro à comunidade de 
Queluz”.
O presidente da Câmara de Sintra, 
Basílio Horta arma que tem de ser 
dada prioridade à prevenção, para 
além da necessidade de melhorar as 
condições de trabalho atuais dos 
bombeiros. “Temos quatro anos pela 

Rua de Goa, 25 r/c Dtº | 2745 Massamá | Tel: 21 437 51 27 | Fax: 21 437 51 44

APOIO À GESTÃO

EXECUÇÃO DE ESCRITAS

PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS

SEGURANÇA SOCIAL

IMPOSTOS - SEGUROS

ASSURFINANCE

credezaldo@gmail.com | jpedrocardoso@net.novis.pt

Crede ZALDO

frente, nos quais temos de coordenar o 
que é necessário em termos de 
equipamentos, veículos e outros 
elementos necessários e trabalhar na 
prevenção. Temos de calendarizar as 
medidas e cumpri-las, como temos 
feito até agora”.
Na sessão solene a Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Queluz 
condecorou diversos bombeiros ao 
serviço e entregou diplomas aos jovens 
que frequentaram a VII edição dos 
estágios de verão da AHBVQ. Este 
curso destina-se a toda a população, 
mas em particular a jovens, no sentido 
de os sensibilizar e motivar para a 
atividade do voluntariado nos 
bombeiros, proporcionando uma 
formação em técnicas de socorrismo 
com 40 horas e estágio em Ambulância, 
procedeu-se à entrega de diplomas aos 
cidadãos que são sócios da Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Queluz 
há 50 anos. Este que é um ato que a 
Associação realiza anualmente, nas 
comemorações do seu aniversário.

Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.
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"Fui um dos polícias que deteve"Fui um dos polícias que deteve
o comandante das FP-25"o comandante das FP-25"

- Jeremias Lopes- Jeremias Lopes

Com apenas nove anos de idade, 
Jeremias da Cruz Lopes cedo com-
preendeu a necessidade de encontrar 
e desenvolver nele mesmo as aptidões 
necessárias para cumprir as obrigações 
que lhe eram exigidas. Na altura, so-
zinho no monte, o jovem pastor trans-
montano sentiu no íntimo a necessida-
de de descobrir Mundo e procurar o 
seu destino para além das fronteiras da 
terra natal, Carrazedo de Montenegro 
(Valpaços, Vila Real), terra de castanha 
e de gente de têmpera, rija e orgulhosa 
das suas tradições. Com 16 anos, acaba-
ria por partir rumo à grande capital do 
Norte, o Porto, cidade onde aprendeu a 
arte de servir à mesa no conhecido café 
Leão d’Ouro e os segredos do negócio, 
que viria a usar mais tarde, numa outra 
curva do destino, no papel de regres-
sado das ex-colónias à cidade Invicta, 
com o rótulo atribuído por aqueles que 
permaneceram no continente assusta-
dos com as notícias que chegavam da 
guerra: retornado.   
Antes disso, Jeremias Lopes, cansado 
do dia-a-dia de empregado de mesa, 
sentiu vontade de rescrever o seu desti-
no em terras longínquas. A 26 de Abril 
de 1967, embarcou para a Guiné, onde 
fez tropa. Não uma ‘tropa macaca’, 
como se dizia na altura, mas uma tropa 
perigosa num dos palcos mais difíceis 
da guerra colonial travada pelo regi-
me ditatorial de António de Oliveira 

Salazar (1889-
1970) e Marcelo 
Caetano (1906-
1980), dominada 
pela política do 
‘orgulhosamente 

sós’. Foi na Guiné que o outrora pastor 
transmontano integrou um grupo de 
soldados treinado para as piores even-
tualidades, que os aguardavam em ter-
renos lamacentos, perigosos, sempre 
com inimigos à espreita preparados 
para os emboscar. Os confrontos eram 
inevitáveis, ferozes e dramáticos. Antes 
de partir para a Guerra Colonial no 
Ultramar (1961-1974), o jovem soldado 
casou, com 20 anos.
Com 21 anos, Jeremias Lopes assentou 
praça e fez a recruta em Espinho, no 
Grupo de Artilharia Contra Aeronaves 
(GACA) nº 3, vindo a tirar a especia-
lidade de Maqueiro. Acabou por ser 
colocado do Regimento de Artilharia 
Pesada N.º 2, na Serra do Pilar, em Vila 
Nova de Gaia, e frequentar treinos ope-
racionais na Serra de Santa Luzia, em 
Viana do Castelo. No final de Abril de 
1967, ocorreu o seu embarque para a 
Guiné, onde ficou destacado em Catió, 
na Companhia de Comando e Serviços 
(CCS) do Batalhão de Artilharia 1913. 
Não demorou muito a viver o seu pri-
meiro teste de guerra. Em meados de 
Maio, vivenciou o primeiro ataque ter-
rorista, dos vários a que a companhia 
foi sujeita. A sua actuação debaixo de 
fogo depressa chamou a atenção, tendo 
sido reconhecida com vários louvores 
depois de se ter oferecido como volun-
tário para integrar operações de risco 
elevado. 

Durante a comis-
são de dois anos que 
cumpriu na Guiné, 
que terminou em 
Março de 1969, altura 
em que regressou à 
metrópole, Jeremias 
Lopes viu cair mui-
tos companheiros, 
atingidos pelas balas 
disparadas pelos sol-
dados dos movimen-
tos independentistas, 
integrados em grupos 
de guerrilha, bem dis-
simulados no terreno 
que conheciam e to-
talmente apostados 

em infligir o máximo de 
baixas ao Exército portu-
guês. De maqueiro, cate-
goria com que partiu para 
África, depois do treino 
recebido em Portugal, o 
jovem soldado português, 
que muitas vezes encostou 
a maca para pegar na arma 
e defender a sua vida e dos 
demais companheiros, de-
sejou rapidamente outras 
funções, mais de acordo 
com a sua vontade de fa-
zer mais. Depois de novo 
treino, passou a fazer parte 
de um comando especial, 
cujas funções passavam 
por procurar acampamen-
tos das forças inimigas e neutralizar 
essas estruturas.

O ‘BICHINHO 
DA GUERRA’

Cumprido o serviço militar na Guiné, 
para onde partiu já casado, deixando 
a esposa à sua espera, Jeremias Lopes 
regressou ao Porto, por pouco tem-
po. Atraído pelo desejo de regressar a 
África, por sentir na pele “o bichinho 
da Guerra” (como explica), viu um 
anúncio publicado num jornal a pedir 
voluntários para ingressar nos cor-
pos militarizados da Guarda Rural de 
Angola, unidades de reforço às forças 
policiais no terreno. Estes elementos es-
peciais dos quadros da PSP de Angola 
eram colocados em zonas rurais junto 
a fazendas de colonos portugueses 
alvo de ataques por parte de grupos 
terroristas ligados aos movimentos 
independentistas. O antigo pastor de-
cidiu aventurar-se neste novo desafio. 
Desta feita acompanhado da família, 
seguiu em Abril de 1970 para o Norte 
da maior colónia portuguesa em África. 
Sujeito a treinos especiais ministrados 
por oficiais dos comandos no aquar-
telamento de Quicaia, foi colocado no 
Comando Distrital do Uíge, na região 
de Carmona. 
Integrado num grupo operacional 
composto por 8/9 elementos, cuja 
principal missão era afastar os guerri-
lheiros do F.N.L.A. (Frente Nacional de 

Libertação de Angola) das zonas ocu-
padas pelos fazendeiros portugueses, 
Jeremias Lopes protagonizou várias 
operações na selva para neutralizar 
acampamentos inimigos. Os ‘Tantâs’ 
ou ‘Ratos do Mato’, como eram conhe-
cidos estes grupos operacionais sob 
comando da PSP, chegavam mesmo a 
prestar apoio aos militares do Exército 
Português, furando as linhas inimigas 
e resgatando soldados emboscados e/
ou cercados. Para isso, era vital o total 
conhecimento do terreno e dos hábitos, 
usos e técnicas utilizados pelos guerri-
lheiros para surpreenderem as forças 
portuguesas. Numa dessas operações, 

A Centenária Região Demarcada de Colares  
é conhecida pela qualidade dos seus vinhos,  

provenientes das exclusivas castas  
Ramisco e Malvasia de Colares  

plantadas nas manchas de areia de duna,  
em pequenos vinhedos trabalhados artesanalmente.

 (Re)descubra este vinho único!
Aberto ao público de Segunda a Sábado das 9h – 13h e das 14h – 18hAberto ao público de Segunda a Sábado das 9h – 13h e das 14h – 18h
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Jeremias Lopes e os seus companheiros 
conseguiram resgatar uma companhia 
cercada em plena selva, num aquarte-
lamento que esteve sob fogo inimigo 
durante vários dias.
Após a Revolução de 25 de Abril de 
1974 e com a preparação da indepen-
dência de Angola (proclamada a 11 
de Novembro de 1975 pelo primeiro 
presidente do país, Agostinho Neto / 
1922-1979), Jeremias Lopes regressou 
a Portugal em Agosto de 1975, depois 
de algumas peripécias, perseguições e 
muitas dificuldades, com o estatuto de 
‘retornado’, um rótulo incómodo que 
escondia um sentimento discriminató-
rio latente em quem via os seus com-
patriotas regressados à Pátria como 
ameaças na concorrência pelas oportu-
nidades escassas que o País tinha para 
oferecer. Com ele trazia uma mala cheia 
de quase nada, um projecto de vida 
destruído, perdido, deixado para trás, 
numa terra onde viveu muitas situa-
ções complicadas de apuro e bravura, 
rumo a um país que enfrentava ainda 
as dores de um ideal de futuro em em-
brião, construído entre desconfianças e 
vinganças por cumprir, alimentadas ao 
longo de gerações. 
De regresso ao Porto, sem emprego, 
sem dinheiro e sem casa, mas recupe-
rando os conhecimentos de outrora, 
Jeremias Lopes abriu um café (Café 
Tulipa) na cidade Invicta. Para isso, 
contou com a ajuda de familiares e com 
a tenacidade de procurar reconstruir a 
sua vida longe dos palcos perigosos que 
conheceu em África. A vida civil durou 
pouco tempo. As dificuldades trazidas 
pelo estatuto de ‘retornado’ e a von-
tade de enveredar por uma vida mais 
de acordo com as suas aprendizagens 
levaram-no, mais uma vez, a mudar 
os trilhos do seu destino. Em Abril de 
1976, um aviso-convite para reintegrar 
a PSP em Portugal despertaram-lhe o 
ensejo de apostar num novo recomeço. 
Partiu com a família para Lisboa e aca-
bou por assentar residência em Oeiras, 

onde ingressou no efectivo da esquadra 
local, vindo a integrar, pouco depois, as 
Brigadas Especiais.
Durante os 24 anos em que cumpriu 
funções neste cargo, parte deste tempo 
como responsável, Jeremias Lopes aca-
bou por participar e/ou conduzir inú-
meras operações de relevo, que lhe me-
receram condecorações e louvores por 
serviços prestados. Entre essas várias 
missões, destacam-se duas que atraíram 
a atenção dos órgãos de Comunicação 
Social: a detenção, em 20 de Junho de 
1984, de Otelo Saraiva de Carvalho 
(1936-2021), no âmbito do processo de 
investigação às Forças Populares 25 de 
Abril (FP-25), organização terrorista de 
extrema-esquerda que perpetrou vários 
crimes em Portugal entre 1980 e 1987; 
e o desmantelamento, em Outubro de 
1990, de um plano para raptar, roubar 
e assassinar Francisco da Silva Santos, 
um importante industrial de constru-
ção civil, responsável, entre muitas ou-
tras obras, pela construção do Centro 
Comercial Palmeiras e das torres que o 
rodeiam, em Oeiras. 

NA PRIMEIRA PESSOA

Aposentado desde 1993, Jeremias 
Lopes, hoje com 77 anos, mantém bem 
vivas as memórias acumuladas ao lon-
go de uma vida recheada de emoções. 
Ao jornal ‘O Correio da Linha’ recor-
dou alguns dos episódios mais marcan-
tes que protagonizou, que aqui parti-
lhamos com os leitores.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) – 
Como é que decorreu a sua comissão 
na Guiné?
Jeremias Lopes (JL) – Eu casei antes de 
ir para a tropa, cerca de um ano antes. 
Quando fui para a Guiné, tinha uma fi-
lha com apenas 15 dias. Portanto, não 
foi fácil. A separação foi difícil e era 
amenizada com cartas, quando havia 
mais segredos para contar, e com ae-
rogramas, um tipo de carta enviada 
por correio aéreo sem necessidade de 
sobrescrito. Não gastávamos nada com 
elas, porque não levavam selo. Também 
tirávamos fotografias, que enviávamos 
um ao outro, mas nós, soldados, contá-
vamos muito pouco sobre o que fazía-
mos para não assustar as famílias com 
o que se passava em África. 
Cheguei a Catió, na Guiné, a 13 de Maio 
de 1967. Ao fim de 15 dias, sofremos o 
primeiro ataque. Eu era maqueiro mili-
tar, tirei a especialidade no Regimento 
dos Serviços de Saúde em Coimbra. 
Contudo, em todo o tempo que estive 
na Guiné, costumava ir em missão com 
as companhias militares. A minha com-
panhia não era operacional, era uma 
companhia de Comando e Serviços. 
Mas eu não me aguentava no quartel. 
Serviço de enfermagem no quartel pou-
co fiz, oferecia-me voluntário para ir 
com as companhias operacionais, como 
combatente. 
Cerca de seis meses depois de chegar 
a Catió, a primeira vez que entrei em 

combate foi em 
Cabedu Balanta, 
na mata, na 
zona onde Nino 
Vieira (1939-
2009) actuava. 
Realizámos vá-
rias operações, 
numa delas esti-
vemos em cima 
de um campo 
de minas arma-
dilhadas pelos 
guerrilheiros, 
que não tiveram 
tempo de armar 
os explosivos. 
Foi uma sorte, 

podia já não estar cá. Foi-me atribuído 
o prémio Governador da Guiné e tive 
louvores por me oferecer como volun-
tário. Vivi a situação mais complicada 
quando sofremos um ataque muito 
forte ao quartel realizado com mais de 
uma dezena de peças pesadas, canhões, 
morteiros... 
Numa outra operação, deparámos com 
um acampamento inimigo com várias 
instalações subterrâneas. Entrámos 
nesse local depois de alguns tiros tro-
cados com os ocupantes, que acabaram 
por fugir. Nesse local, descobrimos ain-
da um armazém carregado de arroz, 
a que deitámos fogo. Sem nos aperce-
bermos, estavam escondidas ali várias 
armas, granadas e munições, que come-
çaram a explodir, pelo que tivemos de 
fugir daquele inferno. Mais tarde, aca-
bámos por ser atacados por um grupo 
de terroristas argelinos, que repelimos 
com uma bazucada. Havia terroristas 
por todo o lado.   
CL - Durante a sua passagem por 
Angola (1970/1975), integrou uma uni-
dade especial que conseguiu resgatar 
uma companhia cercada por guerri-
lheiros inimigos. Como decorreu essa 
operação?
JL – Tratou-se de uma companhia com-
posta por 60/70 elementos liderados 
por um capitão. Aconteceu no final de 
1973 ou início de 1974, já não me lem-
bro bem. Estavam cercados há vários 
dias por um grupo de guerrilheiros que 
os atacavam com todo o tipo de armas 
e não conseguiam sair do local. As che-
fias contactaram a nossa unidade da 
Guarda Rural de Angola e pediram-nos 
ajuda para resolver a situação. Quando 
chegámos ao local, a companhia já ti-
nha vários homens feridos, alguns com 
gravidade. Conseguimos furar o cerco 
e entrar no recinto. 
Quando cheguei ao pé do capitão e o 
informei que estávamos ali para os li-
bertar do cerco, perguntou-me quantos 
éramos. Respondi que estávamos ali 
cinco elementos e tinham ficado ou-
tros três à entrada, a assegurar a retira-
da. Ele nem queria acreditar. “Só oito! 
Então, estamos aqui mais de 60 homens 
e não conseguimos sair, como é que 
vocês, que são só oito, vão conseguir 
fazer-nos sair daqui?!” Mas a verdade é 
que conseguimos mesmo e eles acaba-
ram por ser evacuados. 
O nosso grupo era muito competente e 
capaz no que fazia. Conhecíamos o ter-
reno, formávamos grupos operacionais 
de 8/9 homens e fazíamos batidas para 
afastar os terroristas dos aldeamentos e 
das fazendas. Conseguimos empurrá-
-los para longe das nossas posições. Os 
militares pediam para eu ir com eles, 
descobrir aquartelamentos escondidos 
na selva. Eu conseguia dar conta onde 
eles estavam, estava treinado para isso. 
Tirei um curso de pisteiro, que me pre-
parou para reconhecer o terreno que 
pisava.

DETENÇÃO DE OTELO

CL – Participou na detenção de Otelo 
Saraiva de Carvalho, no âmbito da in-
vestigação do processo FP-25. O que 
pode dizer-nos dessa operação?
JL – Juntamente com um colega meu 
da Brigada Especial da Esquadra de 
Oeiras, fui um dos polícias nomeados 
para passar uma busca à casa do Sr. 
Otelo. Havia uma carta que tinha as 
ordens da operação lá dentro, mas que 
só podíamos abrir quando chegásse-
mos à entrada do prédio onde ele vivia, 
em Oeiras. Não sei se algum dos dois 
elementos da Polícia Judiciária (PJ) que 
nos acompanhava tinha mais algum 
conhecimento, que nós não tínhamos. 
Eu levava uma pistola metralhadora, o 

meu colega levava outra e estávamos à 
civil, que eu trabalhei sempre à civil. 
Quando chegámos, a operação foi exe-
cutada muito cedo, ainda antes de o sol 
nascer, tocámos à campainha da resi-
dência e veio a sogra do Sr. Otelo. Os 
elementos da PJ que nos acompanha-
vam levavam um código para pode-
rem ter um acesso fácil. Disseram: “O 
camarada que venha, que está a haver 
problemas...” E o ‘camarada’ veio logo 
e perguntou: “Então, o que aconteceu?” 
Quando chegou perto, meti um pé à 
porta, forcei a entrada, apontei-lhe a 
pistola metralhadora e fi-lo recuar. A 
primeira pergunta que lhe fiz foi: “Tem 
guarda-costas cá dentro?” Ele tinha 
sempre guarda-costas armados no exte-
rior, dentro de carros, para o proteger.   
Na altura, os filhos do Sr. Otelo esta-
vam a preparar-se para ir para o liceu 
em Oeiras. Mostrámos o mandado que 
levávamos. Ele leu o mandado. Foi cin-
co estrelas, não opôs resistência nenhu-
ma. Disse-lhe: “O Senhor já sabe como 
é que é. Isto é do tribunal. Não vamos 
criar problemas.” Ele confirmou logo 
que não o faria e disse-nos para estar-
mos à vontade, acompanhando-nos nas 
diligências, nomeadamente na busca 
que realizámos. Tinha muita propagan-
da das FP-25, tinha umas armas, que 
podia ter enquanto militar, e tinha tam-
bém uma pistola metralhadora muito 
linda, desmontada numa caixa, que 
tinha sido oferecida por Fidel Castro. 
Nenhuma destas armas foi apreendida, 
porque ele podia tê-las na sua posse.
A propaganda política foi toda apreen-
dida e viemos a descobrir no fundo de 
uma mala, escondida, uma pequena 
máquina de escrever antiga e muito 
pequena, que parecia uma peça de 
museu, mas notava-se que estava a ser 
usada. Ao transmitirmos essa infor-
mação ao responsável pela operação, 
ele ordenou a detenção do Sr. Otelo e 
a apreensão da máquina, que vieram 
imediatamente recolher. Quando a má-
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quina foi analisada em laboratório de-
ram logo ordem para dar voz de prisão 
ao Sr. Otelo e mantê-lo detido. E assim 
fizemos.
CL – Outro dos casos mais mediáticos 
em que participou, enquanto elemen-
to das Brigadas Especiais da PSP de 
Oeiras, culminou no desmantelamen-
to de um esquema para tentar seques-
trar, roubar e assassinar um importan-
te industrial da construção civil, em 
Outubro de 1990. O que se passou? 
JL – O Sr. Francisco da Silva Santos 
tinha sido raptado por dois indiví-
duos, um dos quais vindo da França 
de propósito para realizar esta opera-
ção. A ideia era raptá-lo, sequestrá-lo, 
extorquir-lhe o dinheiro que ele tivesse, 
porque se constava que tinha muito di-
nheiro na Suíça, roubar-lhe o Mercedes 
topo de gama que ele conduzia e obri-
gá-lo a ceder o controlo de uma empre-
sa imobiliária de que era dono. Caso os 
raptores tivessem conseguido os seus 
intentos, tinham a intenção de matar o 
empresário, esquartejar o seu corpo e 
lançá-lo num local ermo. Foi isso que 
revelou a namorada de um deles. 
Os criminosos eram ambos portugue-
ses. Um tinha ido para França com ape-
nas quatro anos. Tinha na altura 28. E o 
outro, de 24 anos, era de cá, vivia perto 
da esquadra de Oeiras e era já conhe-
cido por outros crimes. Eram primos 
um do outro. O Sr. Francisco da Silva 
Santos foi raptado e andou uma noite 
com eles, até ser levado para uma casa 
na Amadora, onde foi torturado, muito 
maltratado, e onde pretendiam matá-lo 
após obterem o que queriam. Contudo, 
a avó de um dos indivíduos, que vivia 
nessa casa, apercebeu-se do que estava 
a passar-se e eles já não o mataram. 
Os raptores decidiram combinar com o 
empresário ele ceder-lhes o que preten-
diam e irem ao seu encontro no dia se-
guinte. Como a vítima tinha um amigo 
na Polícia, tinham sido criados juntos, 
pediu-lhe ajuda. Esse amigo veio pe-
dir a minha colaboração para resolver 
o problema. Acabei por ficar a saber 
que um dos indivíduos tocava piano 
num bar em Cascais, que a vítima fre-
quentava juntamente com uma aman-
te. Descobriu-se, mais tarde, que todo 
o esquema foi combinado com esta 
mulher para se apoderarem das coisas 
deles. Depois de várias peripécias e 
diligências, os raptores acabaram por 
ser desmascarados, detidos e levados 
a tribunal, que lhes decretou penas de 
prisão de 9 e 11 anos.

Texto: Luís Curado
Fotos: J.L. e P.R.

Escultura no TagusparkEscultura no Taguspark
O Núcleo Central do Taguspark, 
um parque de Ciência e 
Tecnologia instalado na locali-
dade de Talaíde, na freguesia de 
Porto Salvo, concelho de Oeiras, 
passou a servir de casa a uma 
girafa muito especial, que pro-
mete cativar a atenção dos visi-
tantes da chamada ‘Cidade do 
Conhecimento’.
Trata-se da ‘Girafa Lavoisier’, 
uma escultura de grandes pro-
porções criada a partir de 5.200 
chinelos de enfiar no dedo de 
borracha que foram resgatados 
do Oceano Índico, aos quais os 
criadores da obra juntaram mais 
156 quilos de resíduos de poliu-

retano recolhidos em aterros.
A escultura, com 5,6 metros de altura 
e cerca de 200 quilos de peso, preten-
de alertar para a ameaça que as girafas 
enfrentam em África enquanto espécie 
em vias de extinção, devido sobretudo 
ao crescimento da população humana, 
à desflorestação e à caça ilegal de que 
são alvo.
A escultura, concebida de forma a ser 
fiel à anatomia de uma girafa em ta-
manho real, demorou 99 dias a ser ter-
minada. Esta peça artística única foi a 
escultura de maior dimensão realiza-
da até ao momento pelos artesãos da 
Ocean Sole, cujo lema é “transforma-
mos a poluição em obras de arte flip-
-flop’.
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"É urgente continuar"É urgente continuar
a desenvolver projetos"a desenvolver projetos"
Ricardo Faria - Vereador da CM AmadoraRicardo Faria - Vereador da CM Amadora

Há mais de duas décadas que Ricardo 
Faria iniciou o seu percurso na Câmara 
Municipal da Amadora (CMA) tendo, 
ao longo deste período, desempenha-
do funções de proximidade junto da 
Presidente, Carla Tavares. No segui-
mento deste trabalho conjunto, foi con-
vidado a integrar a sua lista nas últimas 
eleições autárquicas, tendo aceite o de-
safio por se identificar com os valores 
que o projeto político defendia. Tomou 
posse há cerca de um ano, estando res-
ponsável pelos pelouros da Educação, 
Cultura e equipamentos culturais, 
Relações Públicas e comunicação, 
Cooperação para o desenvolvimen-
to, Desporto, Juventude e Movimento 
Associativo. 
O Correio da Linha (CL) - Que balanço 
faz do trabalho realizado ao longo deste 
ano nos vários pelouros que coordena?
Ricardo Faria (RF) - O balanço é positi-
vo. O desafio é novo, mas o entusiasmo 
e a emoção de desenvolver um trabalho 
a este nível é muito estimulante.
Cada setor da atividade municipal, os 
seus dirigentes e respetivas equipas, 
são conhecedores privilegiados das po-
tencialidades e das debilidades que se 
apresentam nas suas áreas de trabalho, 
no nosso território e nas comunidades – 
educativa, cultural, desportiva, juvenil 
- e, em conjunto, aplicamos as estraté-
gias definidas procurando estabelecer, 
a cada dia, uma maior proximidade às 
forças vivas do território. O momento 
presente exige de todos nós uma ação 
concertada porque, num mundo cada 
vez mais interligado, interdependente 
e complexo, torna-se perentório falar 
em parcerias diversas e no trabalho em 
rede, para delinear estratégias comuns 
que permitirão alcançar resultados 
mais eficientes e sustentáveis. 
Este compromisso de todos, também se 
torna um imperativo por via do valor 
simbólico do município da Amadora, 
que é indissociável aos valores de li-
berdade, democracia, solidariedade e 
desenvolvimento social sustentável e 
inclusivo, dada a nossa forte ligação ao 

25 de abril e aos seus generosos ideais.
CL - Quais são as suas prioridades nos 
diferentes pelouros pelos quais é res-
ponsável?
RF - Em cada umas das áreas estão ela-
borados projetos específicos no âmbito 
da criação, requalificação e manutenção 
do património escolar, cultural ou des-
portivo. Continuamos a canalizar parte 
significativa do investimento munici-
pal para a área da Educação, uma vez 
que continuamos a entendê-la como 
pedra basilar da nossa ação política e 
pública na cidade. Estamos a concluir 
o diagnóstico educativo municipal, que 
nos permitirá aprofundar o compro-
misso da nossa ação no setor educati-
vo e implementar um plano concelhio 
da rede de oferta formativa ainda mais 
coerente. 
Hoje, impõe-se uma sensibilização que 
visa o desenvolvimento de programas 
e serviços que promovam um futuro 
mais sustentável, nomeadamente, na 
promoção da cidadania, de modo a 
que, os cidadãos se identifiquem com 
esta realidade, e contribuam ativa-
mente para uma maior justiça social na 
construção de um território partilhado, 
onde todos colaborem, coletivamente, 
para dar resposta aos desafios econó-
micos, sociais e ambientais.
CL - Como caracteriza atualmente a ci-
dade da Amadora?
RF - A Amadora celebrou no passado 
mês de setembro o seu 43º Aniversário. 
Foi o primeiro município criado pós-25 
de Abril, está no seu processo de cres-
cimento e afirmação e todos desejamos 
que alcance o título de “cidade sus-
tentável”. É um território onde estão 
previstas uma série de medidas para 
melhorar a sua complexa malha urbana 
e prepará-la para as gerações futuras. 
Para tal são tidos em conta três pilares 
- tal como descrito na estratégia muni-
cipal: responsabilidade ambiental, eco-
nomia sustentável e vitalidade cultural.
Na Amadora procuramos implemen-
tar medidas de valorização do espa-
ço público e de oferta de serviços que 

permitam garantir 
níveis de competiti-
vidade, de inovação 
e de modernidade, 
próprios de uma 
cidade urbana do 
século XXI. Garantir 
uma comunidade 
mais justa, mais 
digna e mais inclu-
siva - conforme de-
finido na Agenda 
2030/ Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável, a agen-
da global para esta 
década, cujo lema é 

“Não deixar ninguém para trás!”.

A EDUCAÇÃO COMO PRIORIDADE

CL - Quais as formas encontradas pela 
CMA para combater o abandono esco-
lar e simultaneamente fomentar o gosto 
pela aprendizagem?
RF - O município da Amadora tem ma-
nifestado um grande empenho e dina-
mismo em matéria de educação, acre-
ditando ser um princípio fundamental 
para a coesão social e territorial, que 
permite contribuir para a diversidade 
e inclusão. No âmbito do projeto Rede 
ESCXEL, procedemos à monitorização 
dos resultados escolares - com vista à 
identificação de pontos críticos e fato-
res de risco – e procurámos adotar no-
vos instrumentos de planeamento es-
tratégico, tendo sempre presente uma 
resposta adequada às necessidades 
de todas as crianças e jovens, com en-
foque para a inclusão de crianças com 
Necessidades Educativas Especiais.
Do conjunto de respostas, realçamos 
o Centro para a Qualificação e Ensino 
Profissional -Centro Qualifica, o Projeto 
12-15/ Amadora Inova, o projeto 
Escol@s Digitais, que promove novos 
caminhos em direção à transformação 
qualitativa da educação na era digital. 
De igual modo, investimos numa rede 
de ensino profissional e politécnico, ar-
ticulada com as necessidades do tecido 
empresarial, assegurando o sucesso es-
colar e a empregabilidade de cidadãos 
qualificados.
CL - Quais os projetos e iniciativas que 
se encontram a desenvolver?
RF - Alcançar a excelência na educa-
ção, uma escola pública de qualidade e 
inclusiva, onde todos têm o seu lugar, 
é um desafio permanente. Contudo, 
com a colaboração de toda a comuni-
dade educativa (alunos, professores, 
famílias, associações de pais, serviços 
municipais e órgãos diretivos) temos 
conseguido.
Importa destacar o desenvolvimento de 
programas emblemáticos para a vida 
das escolas, do qual o Amadora Educa 
é um exemplo maior.  Projetos que asse-
gurem a componente de apoio à família 
e possibilitem a permanência dos alu-
nos na escola, como as Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC’s), o 

Programa Aprender&Brincar, os Jogos 
Juvenis Escolares, a Arte na Escola, a 
Mostra de Teatro nas Escolas, o pro-
grama de promoção do livro e da lei-
tura Viajar nas Letras, o Amadora num 
Click,, o programa de apoio aos proje-
tos socioeducativos – PAPSE, projetos 
de Excelência na Escola, nas áreas da 
música e do desporto como  o Formar 
campeões para a vida e Projeto Futuro, 
entre outros.
É urgente continuar a desenvolver pro-
jetos que contribuam para a divulgação 
dos valores preciosos que defendemos 
como a liberdade de expressão, os di-
reitos humanos, a igualdade, a tolerân-
cia, a solidariedade e a luta contra o ra-
cismo e da xenofobia, através de ações 
de sensibilização nas escolas. 
CL - Como caracteriza as infraestrutu-
ras existentes no concelho?
RF - Importa referir que é da respon-
sabilidade direta da autarquia a inter-
venção realizada nas escolas do 1º ciclo. 
As nossas infraestruturas cumprem as 
necessidades sentidas por toda a co-
munidade, mas no dinamismo que ca-
racteriza a própria sociedade, importa 
fazer sempre mais e melhor, intervir 
em algumas - já devidamente identifi-
cadas - e continuar a investir nas con-
dições físicas dos edifícios, com enfo-
que na melhoria do conforto térmico 
e desempenho energético, requalificar 
espaços exteriores de recreio, substituir 
equipamentos infantis ou melhorar ins-
talações sanitárias.
É de ressalvar que já foi retirada a tota-
lidade de amianto das escolas públicas 
do município. 
CL - Que apoios são prestados às famí-
lias?
RF - Os apoios são diversos e procu-
ram responder a um conjunto diver-
sificado de necessidades. Através de 
uma efetiva articulação com as Equipas 
Multidisciplinares de Apoio à Educação 
Inclusiva (EMAEI) e/ou Direções dos 
Agrupamentos de Escolas, Técnicos 
de diversas instituições e Famílias, 
procuramos responder às questões 
apresentadas na área das Necessidades 
Especiais, integração nas Unidades de 
Apoio à Inclusão ou Transporte Escolar 
Especial.
A Ação Social Escolar (ASE) é uma me-
dida de apoio às famílias para compar-
ticipar algumas despesas escolares dos 
alunos do pré-escolar, ensinos básico e 
secundário que frequentam escolas pú-
blicas e escolas particulares ou coope-
rativas. Através desta medida, podem 
ser comparticipadas as despesas de 
aquisição de livros e material escolar, 
refeições e transportes.
A Componente de Apoio à Família 
(CAF) funciona como suporte à família 
e/ou encarregados de educação, possi-
bilitando a permanência na escola dos 
alunos fora do horário letivo e durante 
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Há 35 anos a servir com
 qualidade e simpatia 

Telefone: 21 435 06 74
Consulte facebook: Restaurante D’el Rei

Boas raças de carne ganham no forno e nas brasas

Agora também com Alojamento Local, Suites de Charme

deseja  a todosdeseja  a todos
 os clientes os clientes
 e amigos  e amigos 

Boas FestasBoas Festas

Temos serviço Take-AwayTemos serviço Take-Away

Especialidades:
Lombo de bacalhau gratinado

 Arroz de garoupa com camarão
Posta Mirandesa 

 Carne de alguidar 
com migas de espargos

as férias escolares. 
A Câmara Municipal da Amadora asse-
gura gratuitamente o transporte escolar 
a alunos, entre os 13 e os 18 anos, resi-
dentes no concelho, através da rede de 
transportes públicos, quando estes resi-
dam a mais de 3 km do estabelecimento 
de ensino que frequentam.

EVENTOS DESPORTIVOS E 
MOVIMENTO ASSOCIATIVO

CL - Existem vários clubes desportivos 
na vossa área de intervenção. De que 
forma é que a CMA presta apoio ao 
movimento associativo?
RF - O instrumento jurídico para a 
promoção do relacionamento com os 
diferentes parceiros associativos des-
portivos é o contrato programa para o 
desenvolvimento desportivo (CPDD), 
e o PAMA – Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo, que ajuda 
na comparticipação de inscrições de 
atletas, seguros desportivos, exames 
médicos, utilização dos pavilhões des-
portivos municipais e do Complexo 
Desportivo Monte da Galega. A or-
ganização de eventos como a Corrida 
São Silvestre da Amadora, o Amadora 
Pentatlo, o Amadora Triatlo, o 
Amadora BIKES ou o Torneio de 
Futebol Infantil, exemplificam bem as 
parcerias existentes.
Estamos na fase de aprovação do 
RIDEM (Regulamento de Utilização 
das Instalações Desportivas Escolares 
Municipais), instrumento de grande 
utilidade para o desenvolvimento de 
novas dinâmicas associativas.
O Complexo Desportivo Monte da 
Galega é utilizado, regularmente, para 
a prática de treinos e jogos de futebol, 
e utilização da pista (no desporto infor-
mal) com praticamente 2000 utilizado-
res livres registados.
A organização de iniciativas dirigidas 
à população em geral, com uma calen-
darização regular e antecipadamente 
conhecida, constitui um fator de moti-
vação e envolvimento da população na 
prática de atividade física e de desporto 
em geral, potenciando assim as dinâmi-
cas de sociabilização e de participação 
dos munícipes em ações de promoção 
da saúde e bem-estar físico e mental. 
Este programa – Amadora Ativa – é or-
ganizado em parceria com o movimen-
to associativo local.
CL - No que respeita às várias instala-
ções desportivas municipais, está pre-
vista intervenção em alguma delas?
RF - Concluímos recentemente a rede 
de pavilhões desportivos escolares, 
em que a utilização pós-letiva é prefe-
rencial e comparticipada para as asso-
ciações desportivas municipais. Está 
em curso a reabilitação do Pavilhão da 
Escola EB 23 de Alfornelos; está concluí-
da a intervenção no Parque Desportivo 
Armando Romão; encontra-se em es-
tudo a reconversão da área desportiva 
da Reboleira; e prevê-se a construção 
de um equipamento desportivo que 
complementará a oferta do Complexo 
Desportivo Monte da Galega.
CL - Promovem várias iniciativas no 
âmbito do apoio à juventude como o 
programa “Férias na Cidade”. Pode ex-
plicar em que consiste o mesmo e quais 
as suas mais valias?
RF – Este programa tem como objeti-
vo proporcionar a crianças e jovens o 
acesso a um conjunto de atividades di-
versificadas durante as férias escolares. 
Através deste programa de férias são 
dinamizadas, em parceria com outras 
entidades, atividades de carácter lúdi-
co, cultural, desportivo e de aventura, 
dentro e fora do concelho da Amadora, 
pretendendo-se promover o desenvol-
vimento de competências pessoais e 

sociais, contribuir para a prática de há-
bitos de vida saudáveis e fomentar mo-
mentos de lazer e socialização entre os 
participantes. O Programa prevê a atri-
buição de uma comparticipação muni-
cipal, contribuindo deste modo para o 
combate à exclusão social, prevenção 
de situações de risco, bem como para o 
acesso das crianças a atividades duran-
te o período de férias, independente-
mente da sua situação socioeconómica.

“COM AS PESSOAS PELA 
CRIATIVIDADE E PELA CULTURA”

CL - O concelho da Amadora prima 
pelo seu vasto património cultural. 
Qual a importância deste setor para a 
CMA e de forma tem a autarquia con-
tribuído para o reconhecimento e enal-
tecimento do mesmo?
RF - A cultura, nas suas diversas for-
mas de expressão, constitui hoje, nas 
sociedades mais avançadas, um indis-
cutível fator de desenvolvimento eco-
nómico, social e emocional. É um fator 
que gera cumplicidade e afeto.
A oferta cultural existente no territó-
rio da Amadora caracteriza-se pela 
diversidade e pela continuidade, e 
pode ser considerada de dimensão 
local, regional ou mesmo na-
cional. A programação anual 
existente é de qualidade re-
conhecida, em equipamentos 
como o Cineteatro D. João 
V, os Recreios da Amadora, 
a Casa Roque Gameiro, a 
Galeria Municipal Artur Bual/
Casa Aprígio Gomes, o Museu 
Municipal de Arqueologia, 
o Núcleo Museográfico do 
Casal da Falagueira, o Núcleo 
Monográfico da Necrópole 
de Carenque e no Sítio 
Arqueológico da Quinta da 
Bolacha.  
O Amadora BD é a marca mais 
distintiva da cidade e é considerado um 
dos festivais internacionais mais em-
blemáticos na promoção da Nona Arte. 
O programa Cultura na Amadora, bem 
como, os acordos de parceria celebra-
dos com o Teatro dos Aloés, Passagem 
de Nível, o Quorum Ballet ou a SFCIA 
nas áreas do teatro, da dança e da músi-
ca, entre outros e o Ciclo de Jazz anual, 
o bailado e as artes plásticas coexistem, 
lado a lado, com a atividade desenvol-
vida na Biblioteca Municipal Fernando 
Piteira Santos, nas valências de auditó-
rio, espaço de leitura, espaço internet, 
espaço para bebés, Bedeteca, Fundo de 
História Local e arquivo fotográfico. 
Neste local organizam-se ciclos de con-
ferências, cursos e seminários temáticos 
ou apresentações de obras literárias. É, 
também, neste equipamento que se rea-
liza a Festa do Livro. As Comemorações 
de efemérides como o 25 de Abril, o 
Aniversário do Município, o Prémio 
Literário Orlando Gonçalves, o Prémio 
Crónica Jornalista Rogério Rodrigues 
e o Prémio José Afonso são iniciativas 

relevantes no contexto da programação 
cultural anual.
O projeto Conversas na Rua - interven-
ções artísticas em empenas de edifícios 
e murais - celebrou mais de seis edições, 
com a participação de inúmeros artis-

tas portugueses como Odeith, Kruella 
D’enfer, Aka Corleone, Mariana Santos, 
Robert Panda. Todos os artistas conti-
nuam a ser desafiados a inspirar-se na 
arquitetura, no património cultural, na 
multiculturalidade, na identidade so-
cial e na história da cidade.
CL - Têm algum projeto futuro a ser de-
senvolvido nesta área?
RF - O lema é “com as pessoas, pela 
criatividade e pela cultura “, sempre.
Destacaria, na área da cultura, três 
grandes projetos: a recuperação do 
Palácio dos Condes da Lousã como es-
paço cultural, o processo de aquisição 
da Quinta do Assentista e a reabilitação 
do Mercado da Damaia, adaptando-o 
para a integração da Escola de Dança 
do Quorum Ballet.

Texto: Raquel Luís
Fotos: CMA
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A comemoração do 9º aniversário da 
União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas (UFCQ), teve lugar, no dia 27 
de outubro, no Auditório da Paróquia 
de Queijas, com a presença do presi-
dente da Câmara de Oeiras, Isaltino 
Morais.
Uma particularidade desta comemora-
ção foi a presença de três dos antigos 
presidente destas freguesias, Ricardo 
Barros, Luís Lopes e Jorge Vilhena, que 
constituíram a mesa de honra ao lado 
do presidente da Câmara, do atual pre-
sidente da União de Freguesias, Inigo 
Pereira e do presidente da Mesa da 
Assembleia de Freguesia, Rafael Sousa.
Depois de um momento musical com 
a cantora Kika, teve início a Sessão 
Solene, que contou com um primeiro 
momento de intervenções, e um segun-
do de entrega de medalhas de Honra, 
Mérito e Bons Serviços a instituições e 
individualidades. 
Iniciando o período de intervenções, o 
presidente da Assembleia de Freguesia, 
Rafael Sousa, começou por agradecer à 
Paróquia de Queijas a cedência o audi-
tório para a realização desta sessão, e a 
todos quantos têm trabalhado para o 
progresso da União de Freguesias.
Referiu a intenção de descentraliza-
rem as reuniões da Assembleia de 
Freguesia, tendo já sido realizadas em 
diversos locais, o que permite estar 
mais perto das populações e conhecer 
melhor os seus problemas, pelo que 
apelou aos munícipes que participem 
nestas assembleias e deem o seu con-
tributo. 
Deixou a promessa de que tudo farão 
para ajudar a população a ultrapassar 
os problemas que a guerra está a cau-
sar, elogiou os bombeiros agradecendo 
o seu trabalho, agradeceu o trabalho 
do presidente da Câmara e seus ve-
readores e do presidente da União de 
Freguesias. 

HOJE A PRIORIDADE
 É A EDUCAÇÃO

O presidente da Câmara, no uso da pa-
lavra, começou por felicitar o presiden-
te da União de Freguesias por ter con-
vidado os anteriores 
presidentes, dizendo 
que ficou orgulhoso 
de os ver reunidos, 
porque todos contri-
buíram para o que é 
hoje a UFCQ, e para 
o que é o Concelho de 
Oeiras.
Referiu o facto de ser 
normal que os presi-
dentes de junta rei-
vindiquem melhorias 
para o seu território e 
isso também permite 
que Câmara possa ter 
decisões mais justas e 

que vão ao encontro dos anseios das 
pessoas, uma preocupação que sempre 
tiveram.
“Hoje a prioridade é a Educação” e o 
esforço nesse sentido passa, entre ou-
tras iniciativas, por estar a dar apoio a 
cerca de 800 jovens que beneficiam do 
pagamento de propinas para frequen-
tarem as universidades, por não terem 
meios próprios para o fazerem.
Deixou algumas notas para o presiden-
te da UFCQ, sobre obras, como a con-
tinuidade do passeio ao longo do Rio 
Jamor até ao Palácio de Queluz, projeto 
que se estende à ribeira de Barcarena e 
da Lage, também está previsto um troço 
da VLN, que pretende constituir uma 
alternativa á A5. A Casa de D. Miguel 
já tem o projeto em preparação e em 
princípio será uma residência para pro-
fessores. Também está a ser negociado 
a quinta junto a esta casa, para se fazer 
um parque e um lar de terceira idade. 
Vai continuar a substituição das calça-
das, que vulgarmente se referem como 
calçada portuguesa, para tornar os 
passeios mais confortáveis, sobretudo 
para as pessoas idosas. Também em 
Carnaxide está prevista a construção, 
no Alto da Montanha, de habitação 
de renda apoiada e de renda acessível 
para as famílias de classe média, que 
não conseguem aceder às rendas no 
mercado.
Sobre este tema fez a comparação com 
outros países, como a Espanha que tem 
16% de habitação social, enquanto nós 
temos 3%, França ou Holanda têm 40%, 
a Áustria 65%.
No final do seu discurso deixou um 
agradecimento aos presidentes de jun-
tas de freguesia e Uniões de Freguesia, 
pelo esforço e dedicação destes au-
tarcas, reconhecendo que muitas das 
obras não seriam feitas com a mesma 
celeridade com que são realizadas pe-
las freguesias, e que a UFCQ é um bom 
exemplo disso. 

CONTINUA A APOSTA
 NOS MERCADOS

Inigo Pereira começou por agradecer 
o trabalho dos funcionários da UFCQ, 

do Executivo e da Assembleia de 
Freguesia, o apoio do Município 
de Oeiras, a colaboração das insti-
tuições locais, das empresas e par-
ceiros. Agradeceu a todos quantos 
o precederam, representados pelos 
antigos presidentes de junta, pre-
sentes nesta cerimónia, salientando 
também o facto de estarem sempre 
disponíveis para ajudar a melhorar 
as condições de vida da população.
Da sua abordagem ao trabalho da 
União de Freguesias salientamos, a 
preocupação em melhorar o aten-
dimento aos munícipes que com 
a pandemia recorreram em maior 
número a pedir apoio. Procederam 
à restruturação dos gabinetes de 
Ação Social, reforçaram do Apoio 
Jurídico, Psicológico e do Centro 
de Enfermagem de Queijas, que, 
referiu, tem sido um grande apoio 
à população, estando para breve o ser-
viço ao domicílio.
Continua a apostar nos Mercados 
Municipais, onde foram realizados vá-
rios melhoramentos.
Na Delegação de Competências foram 
reforçadas as equipas de trabalho, para 
dar cobertura às novas competências.
Na retoma da realização das festas da 
UFCQ, com a colaboração das paró-
quias e das diversas instituições, foi 
possível a realização de todas as tradi-

cionais festas, que registaram uma forte 
adesão da população.
Agradeceu à Câmara de Oeiras as obras 
que no último ano foram realizadas, 
em Queijas e Carnaxide, apoios aos 
Bombeiros e instituições e à União de 
Freguesias. 
Quanto às associações locais, agrade-
ceu a colaboração de todos, e salientou 
o trabalho da vereadora Teresa Bacelar, 
no apoio às associações de cariz social. 
Agradeceu também o apoio das empre-

União de Carnaxide e Queijas celebra 9 anosUnião de Carnaxide e Queijas celebra 9 anos
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sas, que têm contribuído para uma so-
ciedade mais equilibrada.

ANTIGOS PRESIDENTES 
ELOGIAM TRABALHO

Luís Lopes, agradeceu ao presiden-

te da União de Freguesias o convite 
que fez aos antigos presidentes de 
Junta. Lembrou os seus membros do 
Executivo para agradecer o seu traba-
lho, e agradeceu também aos muníci-
pes o contributo que deram para me-
lhorar o trabalho da Junta.

Ricardo Barros disse que era normal 
nestas sessões pedir coisas ao presiden-
te da Câmara, mas hoje já não é fácil 
fazer pedidos porque a grande maioria 
dos problemas estão resolvidos, mas 
entendeu fazer um pedido, que é um 
espaço para os Escuteiro de Queijas.
Sobre a ideia de Inigo Pereira trazer os 
antigos presidentes a esta sessão disse, 
que demonstra o seu caráter e humilda-
de, dando os parabéns por esta iniciati-
va e pelo trabalho que tem feito. 
Jorge Vilhena começou por falar um 
pouco do seu início na vida política e 
recordou também o trabalho de pre-
paração da UFCQ, que ele e o então 
presidente de Queijas, Luís Lopes, tive-
ram que fazer, sendo um trabalho mo-
roso, com muitos assuntos a resolver. 
Elogiou o trabalho do presidente Inigo 
Pereira, a sua sensibilidade e a capaci-
dade de trabalho que tem demonstra-
do.
Seguiu-se a distinção das entida-
des, cidadãos e trabalhadores desta 
União de Freguesias, com medalhas 
de Honra, Bons Serviços e Mérito, 
pelo desempenho das suas funções 

ao serviço desta comunidade, como, 
por exemplo, as associações de solida-
riedade social, Apoio e Assomada, a 
Associação António Ramalho Boxing 
Spirit, e as associações de bombeiros de 
Carnaxide e Linda-a-Pastora que foram 
distinguidas com a Medalha de Mérito 
Grau Ouro, ou a enfermeira do Centro 
de Enfermagem de Queijas, Maria 
Gabriela dos Santos Albuquerque, dis-
tinguida com a Medalha de Honra da 
União das Freguesias assim como a 
Medalha de Honra a Titulo Póstumo a 
João Carlos Figueiredo, além de outros 
homenageados distinguidos. 
Estiveram ainda presentes nesta come-
moração de aniversário, o Embaixador 
de Cabo Verde, Eurico Monteiro, os 
presidentes da União de Freguesias 
de Algés Cruz-Quebrada Dafundo 
e Linda-a-Velha e da Freguesia de 
Porto Salvo, vereadores da Câmara de 
Oeiras, representantes de instituições e 
muito público. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Ninguém diria que tem 81 anos. Ativo, 
bem-posto, gaba-se de fazer uma boa 
paella, tem até fogareiro e paelheira 
próprios. Conduz, trabalha e passeia. 
Nas paredes, como se nada fosse, tem 
algumas das taças e fotos da época em 
que Joaquim Palmeiro Antunes era 
conhecido como o extremo-direito do 
Benca. 
Nasceu em Chança, perto de Alter do 
Chão, em 1936, e foi com cinco anos 
para Ponte de Sôr, onde o pai tinha 
uma salsicharia. 
Com três irmãs e um irmão, tinha uma 
vida boa. Começou a jogar no Elétrico 
Futebol Clube (EFC), quando o clube 
“tinha uma grande equipa e jogava na 
2ª divisão”, mas “tinha que tirar os 

Av. José Elias Garcia, 75-C Ÿ Telef.: 21 435 25 07 Ÿ 2745 QUELUZ
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sapatos para jogar, senão o 
meu pai dava-me uma 
tareia”. 
Aos 16 anos, foi para o 
Portalegrense onde foi 
campeão nacional de 
zonas: “O Portalegrense 
foi-me comprar ao EFC. 
Viemos seis vezes jogar à 
Tapadinha e o outro 
nalista era o Académica. 
Empatámos, não havia 
prolongamentos, acabámos 
por ganhar a penaltis 2-1 e 
eu marquei o golo da 
vitória”. 
O seu desempenho chegou 
aos ouvidos do presidente 

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

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

nem sempre, como conta sobre a noite 
da procissão do Senhor dos Passos, no 
Martim Moniz: “Eu, o Isidro, o Hélder, 
o Coluna e o Ramalho fomos jantar 
fora, fomos à procissão, e chegámos às 
duas e meia da manhã. Já não abriram 
a porta! Então, fomos agarrados a subir 

De jogador a treinador
no mundo do futebol
De jogador a treinador
no mundo do futebol
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Na garagem guarda um espólio de troféus que ganhou ao longo da vida
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Bombeiros de QueluzBombeiros de Queluz
festejam 101 anosfestejam 101 anos

Na sequência do grande movimento 
de humanitarismo e solidariedade que 
se desenvolveu em Portugal a partir 
do início do século XX foi fundada, 
a 2 de outubro de 1921, a Sociedade 
Benemérita de Queluz que, a 23 de no-
vembro de 1923, haveria de ser autori-
zada para o desempenho de missões de 
socorro, por alvará do Governo Civil 
de Lisboa. É assim que da vontade ge-
nerosa e inquebrantável de um reduzi-
do número de queluzenses e de meios 
rudimentares de ação, nasceu aquela 
que é hoje a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Queluz 
(AHBVQ).
No passado dia 30 de Outubro as-
sinalou-se o 101º aniversário desta 
Associação, tendo o momento sido ini-
ciado com um desfile junto ao quartel 
que contou com a presença da fanfar-
ra da Associação e de todo o corpo de 
bombeiros. Coube ao vice-presidente 
da Câmara Municipal de Sintra (CMS), 
Bruno Parreira, passar revista à forma-
tura, acompanhado pelo Adjunto de 
Comando, Artur Paulo.
Seguiu-se a realização de uma ses-
são solene no salão nobre da AHBVQ 
sendo a mesa de honra composta pelo 
Presidente da Direção da Associação, 
Hugo Frederico, pelo Presidente 
da Assembleia Geral da instituição 
queluzense, Ramiro Ramos, pelo 
Comandante do respetivo Corpo 
de Bombeiros, Hugo Neves, pelo 
Presidente da Direção da Associação 
congénere de Angra do Heroísmo, 
Décio Santos e o Comandante do res-
petivo corpo de bombeiros, Vítor 

Trindade, pelo Comandante Nacional 
de Emergência e Proteção Civil, André 
Fernandes, pelo representante da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, José 
Bento Marques, pelo representante da 
Federação dos Bombeiros do Distrito 
de Lisboa, Avelino Couto, pelo Vice-
presidente da CMS, Bruno Parreira, 
pela Presidente da União de Freguesias 
de Queluz e Belas, Paula Alves e pelo 
Presidente da União de Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão, Pedro Brás. 
Na audiência, encontravam-se ainda 
direções e comandos de outras corpo-
rações e associações, para além dos fa-
miliares dos bombeiros.
Antes de entoar o hino da Liga dos 
Bombeiros Portugueses foi feito 1 
minuto de silêncio em homenagem 
ao Vice-presidente da Associação, 
Francisco Janelas, falecido no decorrer 
deste ano. Findo este momento de pe-
sar, coube a Ramiro Ramos dar início 
aos discursos deixando uma palavra de 
gratidão “ao Presidente da Direção e a 
todos os dirigentes dos órgãos sociais 
que com o vosso voluntariado fazem 
da nossa Associação uma instituição 
acarinhada e respeitada por todos”. O 
responsável enalteceu ainda o papel 
do Comando e dos seus bombeiros que 
“com amor e dedicação estão ao serviço 
do bem comum”, e de todos os associa-
dos que “nos apoiam nos mais variados 
momentos”.
Por sua vez, o Comandante Hugo 
Neves começou por evidenciar a cons-
ciência da responsabilidade que a sua 
função exige, ressalvando, porém, que, 
para tal, é fundamental o trabalho em 

equipa. “As minhas primei-
ras palavras traduzem-se em 
honestidade e lealdade, co-
nhecimento e competência, 
responsabilidade e espírito 
de sacrifício. Estas são as li-
nhas de orientação que defi-
nimos para este exercício de 
comandar, tarefa que partilho 
com o Segundo Comandante, 
Emanuel Ramos, e os 
Adjuntos de Comando Artur 
Paulo e Emanuel Costa a 
quem agradeço profunda-
mente”. Hugo Neves ofere-
ceu também público testemunho aos 
bombeiros e não bombeiros que ao 
longo deste ano serviram a sua causa 
com elevada dedicação requalificando 
instalações, equipamentos, veículos ou 
realizando eventos que aproximaram a 
Associação da sociedade civil e certa-
mes que contribuíram para assegurar 
a estabilidade financeira da instituição. 
Mais ainda, o Comandante não esque-
ceu as famílias “de casa” a quem agra-
dece a paciência na ausência, afirman-
do que “são o garante do necessário 
equilíbrio para a realização desta cau-
sa”. Posto isto, o bombeiro ressalva que 
a missão da Associação é servir, tanto 
os queluzenses como a comunidade em 
geral. “A multiplicidade de desafios 
que a conjuntura nacional apresenta 
prevê tempos que não se afiguram fá-
ceis e que exigem uma resposta céle-
re 365 dias por ano, 24 horas por dia. 
Oferecemos uma resposta no contiguo 

urbano, dentro da nossa área de atua-
ção própria, a cidade de Queluz, mas 
também fora, onde o socorro for neces-
sário. Apresentamo-nos em permanen-
te estado de prontidão com homens e 
mulheres dotados de competência para 
operações previsivelmente exigen-
tes”. Dirigindo-se ao Vice-presidente 
da CMS, o Comandante diz acreditar 
“estar para breve a criação de um pro-
tocolo para a criação de equipas de in-
tervenção permanente o que reforçará 
a resposta municipal naquilo a que cha-
mamos de fluidez operacional”. Ainda 
no que respeita aos órgãos de poder lo-
cal, foi feito um agradecimento à CMS, 
à Presidente da União de Freguesias 
de Queluz e Belas, Paula Alves e ao 
Presidente da União de Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão, Pedro Brás, 
pelo seu sentido de ajuda e constante 
disponibilidade, reflexo de uma estrei-
ta e profícua colaboração entre todas as 
entidades. 
Com 30 anos de carreira, os últimos 9 
em função de comando, Hugo Neves 
recordou o passado, enaltecendo todos 
os que serviram a Associação e deixou 
uma promessa para o futuro: “O nosso 
ouro são as pessoas, quer no valor indi-
vidual ou coletivo. Assim, continuarei a 
focar-me em cada um de vós, garantin-
do o potencial humano, promovendo 
condições motivadoras para o exercício 
da nossa missão. Continuaremos uma 
política de formação, musculando a 
resposta na ação. Hierarquicamente 
ao abrigo das minhas competências e 
responsabilidades, tudo farei para al-
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cançar o nosso sucesso. Conto para o 
futuro com a manutenção do empenho 
de todos vós, por todos os que nos an-
tecederam, por todos nós”.
Na sua intervenção, o Presidente da 
Direção, Hugo Frederico, relembrou a 
constituição desta Associação há 101 
anos e que atualmente, tal como ou-
trora, “presta incontáveis serviços de 
inestimável proveito a esta cidade, ao 
município de Sintra e a territórios e po-

pulações vizinhas. Neste sentido, que-
ro, em nome da Direção, evocar a me-
mória do trabalho de tantos quanto ao 
longo destes anos construíram e pres-
tigiaram com generosidade, altruísmo 
e dedicação ao próximo, a nobreza 
desta instituição”. O dirigente deixa 
também justo e sentido reconhecimen-
to ao Comando e a todos os elementos 
do corpo de bombeiros, exaltando que 
“não há dinheiro que pague as vidas 
que em vários momentos foram salvas 
com a vossa coragem, a vossa generosi-
dade e o vosso altruísmo”. As institui-

ções de poder local não 
foram esquecidas, sen-
do-lhes reconhecida a 
permanente disponi-
bilidade para dialogar 
e construir soluções 
em prol de um bem 
comum. O Presidente 
deixa um agradeci-
mento especial aos 
sócios Rui Lisboa e 
Paulo Gonçalves e ao 
Grupo Motard, West 
Riders, “que muito 
têm contribuído para 
esta associação, sendo 
verdadeiros benemé-

ritos”. Tendo assumido a presidên-
cia da Associação há 10 meses, Hugo 
Frederico, revela que este é para si um 
cargo que acarreta uma grande honra 
e responsabilidade. “Honra, por gerir 
uma instituição que soube ao longo 
dos anos, através de cada geração que 
a serviu, capitalizar um respeito e pres-
tígio cada vez maiores. É com orgulho 
que sublinho que a nossa Associação 
tem bem vivo o sentimento de ajuda ao 
próximo prestada com coragem e so-
lidariedade, assente nos melhores pa-
drões de qualidade; responsabilidade 
pelo dever de, em equipa e em grande 
cumplicidade com os restantes elemen-
tos da Direção e dos restantes órgãos 
sociais, darmos continuidade ao legado 
que nos foi deixado, construindo um 
futuro mais sólido assente na constante 
valorização de recursos humanos, no 
reforço e modernização de meios téc-
nicos e materiais, garantindo ao nosso 
corpo de bombeiros mais e melhores 
condições operacionais no apoio e so-
corro às populações”. O Presidente sa-
lienta ainda a importância de estreitar 
relações com a sociedade civil, abrindo-
-lhe as portas da Associação para que 
as suas instalações sejam espaço de 
convívio, de prática desportiva, de ati-

vidades lúdicas, de apoio médico e so-
cial, de eventos sociais e de colaboração 
com outras associações, clubes e esco-
las da cidade de Queluz. Para o futuro, 
Hugo Frederico reitera e intenção de 
continuar a “investir na modernização 
das nossas instalações, na sustentabili-
dade energética - quer seja na produção 
de energia própria para autoconsumo, 
na aquisição de viaturas totalmente 
elétricas, ou na disponibilização, bre-
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• Ferragens

• Fechaduras

• Ferramentas

• Loiças sanitárias

•  Diverso mobiliário  

para casa-de-banho

• Azulejos e mosaicos

• Material eléctrico

• Tintas

• Chaves

•  Remodelação  

de interiores e outros 

serviços
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Dr. Kid
Gamberritos - Artigos de Bebé
Canadá House
Ysabel Mora
Agatha Ruiz de la Prada 
Street Monkey
Gente Miúda
Vestuário, Malas, Carteiras
e Chapéus de chuva

GRELHADOS GRELHADOS 
NO CARVÃO:NO CARVÃO:

Frango,  Frango,  
Entrecosto  Entrecosto  

e Espetadase Espetadas

Av. Elias Garcia, n.º 140  • 2745 Queluz • Tel.: 214 353 755Av. Elias Garcia, n.º 140  • 2745 Queluz • Tel.: 214 353 755

Churrasqueira BelinhaChurrasqueira Belinha

Frango assado especial é na Frango assado especial é na BelinhaBelinha
Todos os dias das 9 ás 14 e das 17 às 21 horasTodos os dias das 9 ás 14 e das 17 às 21 horas
Encerra aos DomingosEncerra aos Domingos

Boas FestasBoas Festas

Bacalhau com 
batata a murro

(por encomenda)

vemente, de 4 postos de carregamento 
para viaturas elétricas à população. O 
caminho desta Direção só agora come-
çou e muito há, certamente, a fazer, mas 
deixo aqui o nosso compromisso inaba-
lável: nenhuma vida ficará por socorrer 
nem nenhuma porta estará fechada”. 
A última intervenção coube ao Vice-
presidente da CMS, Bruno Parreira, 
que começou por realçar o papel dos 
sócios que ao longo destes 101 anos 

“têm estado ao lado desta 
Associação, mostrando o seu 
zelo e preocupação para o 
bem comum. Os sócios são 
símbolo de participação e de 
dádiva que não podemos nem 
devemos desprezar. Eles per-
cebem que podem e devem 
envolver-se na gestão da sua 
proteção e socorro. Este é um 
sinal de fraternidade maior: 
cada um dispor de um pouco 
daquilo que é seu em favor de 
toda a comunidade”. O autar-
ca reforçou também o papel 

das várias empresas “que conscientes 
do seu papel na sociedade em que vive-
mos não hesitam e assumem um papel 
de responsabilidade social. Num tem-
po de egocentrismo e em que o indivi-
dualismo parece reinar quero saudar 
todos os empresários que generosa-
mente apoiam esta associação”. Bruno 
Parreira deixou um agradecimento 
profundo à Direção da Associação pela 
sua busca incessante para apetrechar o 

seu corpo de bombeiros com 
homens e recursos indispen-
sáveis ao cumprimento da 
sua missão, e aos autarcas 
locais por assumirem – mui-
tas vezes com escassos re-
cursos- a prioridade que re-
presenta o apoio à AHBVQ. 
Também os bombeiros, tanto 
do quadro ativo como do 
quadro de honra, foram alvo 
de reconhecida homenagem 
pública por parte da CMS. 
“Bombeiros, é devido ao vos-
so sentido de serviço, à vossa 
coragem e ao vosso altruísmo 

que nos encontramos aqui hoje. Vocês 
são dádiva, são generosidade, são zelo, 
são firmeza, são bravura, são valentia e 
são brio. Os bombeiros são alma, são o 
símbolo maior da capacidade de colo-
car a individualidade de cada um em 
favor do coletivo”. Na linha do que fora 
dito anteriormente, o Vice-presidente 
estabeleceu como metas para o futuro: 
mais homens, melhores equipamentos 
e quarteis mais qualificados. “São estes 
os nossos objetivos estratégicos e são 
estas as metas que nos propormos atin-
gir até ao final do nosso mandato”. 
A sessão ficou ainda marcada pela im-
posição de 2 medalhas no Estandarte 
de Associação, uma por parte do 
Ministério da Administração Interna, 
com a medalha de mérito e proteção 
e socorro no grau ouro e distinto azul, 
sinal de reconhecimento do seu exem-
plar percurso e do serviço prestado à 
comunidade, a outra dada pela L.B.P. 
em reconhecimento do trabalho dos 
bombeiros em tempo de pandemia.
Há semelhança dos outros anos fo-
ram condecorados também pela pró-
pria Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Queluz, diversos ele-
mentos da corporação que receberam 
medalhas desde os 5 até aos 30 anos 
em funções marcados pela 
assiduidade, pelos bons ser-
viços e pelo comportamento 
exemplar. Também a Liga 
dos Bombeiros Portugueses e 
a Câmara Municipal de Sintra 
procederam igualmente a 
condecorações. 
Após terem concluído com 
aproveitamento o curso de 
formação para ingresso na 
carreira de bombeiro volun-
tário foram também feitas 
promoções à categoria ime-
diata de vários estagiários 
que fizeram o seu Juramento 
de Bandeira. 

Na senda das homenagens e condeco-
rações passaram ao Quadro de Honra 
da AHBVQ Luís Manuel Cilio Chaves, 
Carlos Manuel Paixão e João Carlos 
Oliveira Aguilar.
No final entoou-se o Hino da 
Associação, seguindo-se a inauguração 
de duas viaturas elétricas de transporte 
de doentes não urgentes e um beberete 
com o apagar das velas do bolo de ani-
versário.

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues

Feliz Natal
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Dividida pela A5, principal via de 
acesso entre Cascais e Lisboa, São 
Domingos de Rana é uma freguesia 
em constante transformação. A génese 
rural do passado deu lugar a um terri-
tório em expansão urbanística, com um 
consequente aumento da população 
e a criação de infraestruturas para a 
apoiar. As necessidades de outrora de-
ram lugar a outras prioridades, a que a 
Junta de Freguesia procura dar respos-
tas. Entre os desejos manifestados e os 
orçamentos disponíveis para os concre-
tizar, o equilíbrio das soluções encon-
tradas pode fazer toda a diferença no 
dia-a-dia da população. 
Foi precisamente para dar a conhecer 
melhor as respostas do Município às 
necessidades e expectativas dos fre-
gueses que o Presidente da Junta de 
Freguesia de São Domingos de Rana 
(JFSDR), Fernando Ferreira Marques, 
eleito em 2021 para comandar os des-
tinos do Município em representa-
ção do PSD, assinalou no passado dia 
18 de Outubro o seu primeiro ano de 
mandato com uma cerimónia especial 
denominada ‘Um Ano de Mandato’, 
realizada no Pavilhão Massapés, inte-
grado no Complexo Desportivo de São 
Domingos de Rana.  
A noite de festa e comemoração serviu 
também para homenagear oito fun-
cionários da autarquia e contou com 
as presenças do Vice-presidente da 
Câmara Municipal de Cascais (CMC), 
Miguel Pinto Luz, e de Luís Marques 
Mendes, um histórico do PSD com ex-
tenso currículo político, presença habi-
tual no ‘Jornal da Noite’ de domingo 
na SIC. O palco da cerimónia serviu 
ainda de fundo às actuações da Banda 
Filarmónica de Talaíde e de José Cid, 
que animaram a festa, durante a qual o 
autarca fez um balanço do seu primeiro 
ano à frente da JFSDR. 
“Estar em São Domingos de Rana a 
festejar o primeiro ano deste mandato 
é festejar a proximidade. Se há pala-
vra que distingue Fernando Ferreira 
Marques é ‘Proximidade’, ter esta von-
tade de acarinhar todos e cada um de 
vós, ter esta política de proximidade 
onde as pessoas estão sempre primeiro. 
Isto é a sua marca. Se há exemplo maior 
de proximidade é este executivo e toda 
a equipa da JFSDR, que anda na rua a 
falar com os fregueses, a receber os seus 
problemas e, no final, a intervir, impac-
tar, agir, resolver os problemas dos 

Novo executivo assinalaNovo executivo assinala
um ano de mandatoum ano de mandato

São Domingos de RanaSão Domingos de Rana

nossos concidadãos. É para isso que 
existe a Política e não para algo mais”, 
realçou Miguel Pinto Luz.
O Vice-presidente do executivo lide-
rado por Carlos Carreiras em Cascais 
sublinhou que a Freguesia de São 
Domingos de Rana tem sido foco de 
grande investimento por parte da 
CMC. “Nós acreditamos convictamente 
no potencial desta Junta de Freguesia, 
no potencial das suas gentes, e senti-
mos que durante muitos anos tinham 
sido esquecidas. Não acreditamos na 
política da Costa do Sol e da Costa da 
Sombra, acreditamos sim no trabalho e 
no desenvolvimento e, principalmen-
te, no futuro do nosso concelho. E esse 
futuro passa incontornavelmente por 
São Domingos de Rana. Neste particu-
lar, a Junta de Freguesia tem sido um 
parceiro absolutamente incansável. Por 
vezes, não são precisas grandes obras 
para melhorar a vida dos nossos con-
cidadãos, mas é preciso estar atento e 
este executivo e equipa da JFSDR es-
tão”, assinalou.
E concluiu o Vice-presidente da CMC: 
“Fernando, recordo com muita alegria 
a vitória que conseguiste nesta fre-
guesia há pouco mais de um ano. Foi 
uma caminhada dura, difícil, a que eu 
assisti, mas olho para esta sala cheia, 
repleta, e tenho ainda mais a certeza de 
que mereceste cada voto que tiveste há 
um ano. E tenho também a certeza de 
que tu e a tua equipa irão marcar para 
melhor o futuro de São Domingos de 
Rana, impactando na vida de cada um 
dos nossos concidadãos, garantindo os 
projectos de felicidade a que cada um 
tem direito”.
Igualmente presença de destaque na 
cerimónia realizada para assinalar o 
primeiro ano de mandato de Fernando 
Ferreira Marques, esteve Luís Marques 
Mendes, antigo Ministro dos Assuntos 
Parlamentares (2002-2004), no XV 
Governo Constitucional dirigido por 
Durão Barroso. O comentador polí-
tico da SIC elogiou a iniciativa de ho-
menagear os funcionários da JFSDR, 
que considerou “justa e louvável”, um 
“gesto de elementar justiça”. “Os fun-
cionários de uma autarquia podem não 
dar nas vistas, podem ser relativamen-
te anónimos, até invisíveis, mas fazem 
um trabalho de formiguinhas extraor-
dinário. Podem pensar à esquerda ou 
à direita, ser deste ou daquele partido, 
mas, acima de tudo, são grandes profis-

sionais que servem o serviço público e 
o interesse público”, defendeu. 
O antigo governante recordou a “vi-
tória histórica” obtida pelo actual pre-
sidente da JFSDR, para dizer que não 
ficou surpreendido com esse feito, 
“apesar de essa vitória ser, em grande 
medida, uma surpresa”. E justificou: 
“O Fernando Ferreira Marques tem 
todas as qualidades características e 
condições para ser um grande autarca. 
Em primeiro lugar, nunca precisou da 
Política para viver. Gosta da política, 
gosta de fazer política, mas trabalhou 
em vários lugares, no sector privado e 
no sector público, nunca precisando de 
estar dependente da vida política. Esse 
é o primeiro ingrediente para se ter su-
cesso: ser-se independente, ter-se a sua 
própria actividade. Em segundo lugar, 
é uma pessoa que já serviu em grandes 
grupos económicos e em vários lugares 
no sector público, e que tem uma enor-
me experiência de gestão.”
“Vê-se, por vários testemunhos, que as 
pessoas estão felizes, têm esperança, 
têm confiança. A única forma de gerar 
confiança e esperança é o trabalho, o 
trabalho de proximidade, de diálogo, 
de partilha, com orgulho na terra. É 
muito importante a forma como este 
homem, vosso presidente, fala da vossa 
freguesia, com amor, com paixão, com 
emoção, com orgulho. E é isso que to-
dos nós temos de ter, orgulho na nossa 
terra. É importante cultivar esse orgu-
lho, mas a melhor forma de o cultivar 
é fazendo obra, é resolvendo os pro-
blemas, é trabalhando. E é tudo aquilo 
que eu tenho a certeza que o Fernando 
Ferreira Marques vai continuar a fa-
zer”, concluiu Marques Mendes.

O QUE JÁ FOI FEITO

A terceira e última intervenção da 
noite foi protagonizada pelo presiden-
te da JFSDR, que elencou o que o seu 

executivo já conseguiu fazer neste pri-
meiro ano de mandato. No domínio 
da Cultura, foi reaberta a colecção do 
Mestre Ilídio Carapeto, patente ao pú-
blico no espaço museológico com o seu 
nome, em Outeiro de Polima. Foram 
também iniciadas as obras para o novo 
museu de São Domingos de Rana, um 
espaço que terá mais 300 metros qua-
drados, onde serão acolhidas as obras 
de Ilídio Carapeto, bem como as de 
Armando Caracol e as de João Baptista 
Coelho. Fernando Ferreira Marques 
deu a conhecer também o desejo de 
perpetuar os nomes de João Aguardela 
e de Carlos Paião, dedicando-lhes um 
novo espaço expositivo dedicado ex-
clusivamente à Música. 
“No novo edifício multisserviços em 
Outeiro de Polima transformámos os 
famosos apartamentos em espaços 
de trabalho, em escritórios, onde de-
senvolvemos uma nova política para 
a Cultura. Faço saber também que a 
JFSDR está disponível para fazer a 
gestão, no futuro, do Casal Saloio de 
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Outeiro de Polima e poder integrar este 
importante espaço nos museus de São 
Domingos”, revelou o autarca. 
Ainda no sector da Cultura, e no que 
à Música diz respeito, a JFSDR as-
sinou um protocolo com duas ban-
das da freguesia, Grupo Recreativo e 
Dramático 1.º de Maio de Tires e Grupo 
de Solidariedade Musical E Desportiva 
de Talaíde, que passaram a tocar jun-
tas, e estabeleceu um protocolo anual 
de apoio financeiro para a formação de 
jovens músicos. Destaque igualmente 
para a realização da Gala de Dança, 
organizada pelas escolas de dança da 
freguesia.
“Trouxemos de volta o coro Vox Laci, 
que em tempos idos foi expulso desta 
freguesia. Organizámos uma exposição 
de pintura do José Luís Sabido, um re-
conhecido canteiro de profissão, mas 
também um talentoso escritor e escul-
tor. Propusemos à Banda de Talaíde o 
desafio de interpretar e gravar um CD 
inteiramente com músicas de Natal in-
ternacionais. E assinalámos os 17 anos 
do Mercado de São Domingos, dia 30 
de Julho, com uma memorável Noite de 
Fados”, prosseguiu.
No sector da Educação, Fernando 
Ferreira Marques destacou que a 
JFSDR realizou no último ano 1.012 in-
tervenções de manutenção nas escolas 
da freguesia. Foi instalado um novo 
equipamento infantil na Escola Básica 
Abóboda 2 em Outeiro de Polima, e 
entregues aos alunos 1.800 mochilas e 
cantis nas 12 escolas do Primeiro Ciclo 
e Jardim de infância do ensino público 
da freguesia, onde foi também imple-
mentado um novo modelo de gestão 

dos programas AAAF (Actividades de 
Animação e de Apoio à Família) e CAF 
(Componente de Apoio à Família). 
Em matéria de Recursos Humanos, o 
novo executivo da Junta de Freguesia 
abriu concursos públicos para assisten-
tes operacionais e assistentes técnicos, 
de forma a tornar mais permanente 
a relação laboral dos trabalhadores, e 
promoveu um programa de formação 
que tem permitido a formação contínua 
dos colaboradores da autarquia.
Outra das preocupações da equipa li-
derada por Fernando Ferreira Marques 
centra-se no Ambiente. A JFSDR lan-
çou recentemente uma empreitada de 
requalificação dos parques infantis, 
que estavam degradados, apostando 
também na requalificação dos espaços 
verdes, onde foram plantadas dezenas 
de árvores. Foi igualmente estabelecida 
uma assessoria técnica com o Instituto 
de Mercados de Barcelona, para iniciar 
um estudo que permita elaborar um 
projecto de transformação do Mercado 
de São Domingos de Rana.
O Desporto é outra das áreas que tem 
merecido atenção. Foi criado um pas-
seio anual de Cicloturismo, denomina-
do ‘Rota de São Domingos’, e organi-
zada a III Corrida da Juventude da fre-
guesia, inserida no Troféu de Cascais. 
Foi também realizada a 20.ª Milha 
Urbana de Atletismo, em colaboração 
com o NAZA (Núcleo de Atletismo da 
Zona da Abóbada).
O autarca revelou que a JFSDR ela-
borou um Regulamento de Apoio ao 
Associativismo, com base no qual “as 
colectividades sabem quais são as re-
gras, sabem como se candidatam, apre-

sentam os seus projectos e também 
prestam contas”, acrescentando que, 
este ano, concorreram 15 colectivida-
des com 31 projectos, aos quais foram 
atribuídos 42.040 euros, “sem discrimi-
nações e sem favoritismos”.
O Complexo Desportivo Municipal de 
São Domingos de Rana está na mira de 
outro dos projectos do executivo au-
tárquico. “Este complexo desportivo 
municipal esteve literalmente ao aban-
dono nos últimos 8 anos”, assinalou o 
presidente da Junta de Freguesia, elen-
cando uma série de obras que, no seu 
entender, deveriam ter sido realizadas 
na infraestrutura pelos anteriores exe-
cutivos, o que não se verificou. “Não 
sabiam gerir e foi assim porque eram 
incompetentes. Nos últimos 8 anos, 
os anteriores executivos tiveram para 
gerir 15 milhões de euros”, alegou, re-
velando que o pavilhão está a receber 
obras de melhoramento, nomeadamen-
te ao nível da cobertura, que mete água. 
Na área Social, o autarca destacou 
que, “pela primeira vez na freguesia, 
as instituições são apoiadas com total 
transparência e equidade”. E explicou 
porquê: “Criámos um Regulamento de 
Apoio às Organizações Sociais, onde 
todas, sem excepção, conhecem as re-

gras, podem candidatar-se, apresentam 
projectos e prestem contas. Este ano, 
apresentaram projectos cinco institui-
ções, que foram apoiadas com um total 
de 20 mil euros”. 
A JFSDR está também apostada em 
promover o envelhecimento activo. “É 
uma prioridade para este executivo e 
uma preocupação constante”, atestou 
o autarca, que comentou assim um dos 
programas lançados pelo seu executi-
vo dedicado aos seniores da freguesia: 
“O ‘Dança Consigo’ é mais do que um 
bailarico, é um momento de partilha de 
preocupações, é um momento de troca 
de informações, é um momento útil, 
é um momento de informação, mas é, 
sobretudo, um momento de animação e 
de alegria para os nossos seniores.”
Finalmente, outra das frentes de acção 
do executivo presidido por Fernando 
Ferreira Marques tem vindo a ser de-
senvolvida junto das empresas da fre-
guesia. “Temos uma forte preocupação 
com as empresas. Elas o motor da eco-
nomia, do emprego e do desenvolvi-
mento. Sem empresas não há progres-
so. As empresas da nossa freguesia, 
como as de muitos outros lugares, não 
estão organizadas, não estão próximas 
umas das outras, não partilham siner-

• Fabrico diário de pastelaria 
• Pão cozido em forno de lenha  
• Bolos de baptizados e casamento
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Foram oito os funcionários da Junta 
de Freguesia homenageados, alguns 
há mais de 25 anos ao serviço da au-
tarquia. Destacaram-se pela forma efi-
ciente como desempenharam as suas 
funções, sentido de missão, espírito 
de sacrifício e forma solidária com que 
colaboraram com os colegas e a comu-
nidade que serviram. A lista é com-
posta por: Margarida Ramires, Carlos 
Botelho, Gisela Camacho, Ricardo 
Mendes, Armando Marques, António 
Vicente, Sandra Gama e Luís Chaves.

FUNCIONÁRIOS DA JFSDR HOMENAGEADOS

gias e não sentem que a sua junta de 
freguesia represente um valor acres-
centado para o seu negócio”.

O QUE FALTA FAZER

Depois de elencar o que já foi feito, 
Fernando Ferreira Marques não quis 
deixar de mencionar, também, a lista 
do que ainda está por fazer. “Não nos 
esquecemos que temos de construir a 
Casa das Artes Carlos Martinho, em 
Tires. Não nos esquecemos que temos 
de construir um campo de jogos com 
espaço de lazer e um parque infantil 
no bairro Alice Cruz. Não nos esquece-
mos que temos de construir um centro 
de convívio em Matos Cheirinhos. Não 
nos esquecemos que temos de cons-
truir a sede de ‘Os Reguilas’. Não nos 
esquecemos que temos de requalificar 
os espaços abandonados das Águas de 
Cascais em Quenena e tornar aquele 

espaço bonito para quem lá vive. Não 
nos esquecemos que temos uma varian-
te em Caparide e uma rotunda em São 
Domingos de Rana para abrir. Não nos 
esquecemos que precisamos do apoio 
da Cascais Próxima para os projectos 
de reconversão rodoviária das nossas 
localidades. Não nos esquecemos que 
temos de criar um sentido único na 
Rua Manuel Vieira Rosa. Não nos es-
quecemos que temos espaços verdes 
para construir, como o novo parque 
urbano de Outeiro de Polima. Não nos 
esquecemos que temos de construir um 
novo espaço de recreio em Cabeço de 
Mouro.” E garantiu: “Não nos esque-
cemos de tudo aquilo que temos para 
fazer.”
No final da sua intervenção, o presi-
dente da JFSDR, eleito em represen-
tação da coligação PSD/CDS-PP, de-
fendeu que “a política deve ser gerida 
como a Banda Filarmónica de Talaíde”, 
explicando: “Cada um deve saber qual 
o instrumento que tem de tocar, to-
dos devem tocar a mesma partitura, a 
mesma letra, mas sobretudo só há um 
maestro”. Elencado o trabalho já execu-

tado e anunciando o que está ainda pre-
visto fazer, o autarca prometeu: “São 
Domingos de Rana é, e vai continuar 
a ser, Cascais. E para sermos Cascais, 
temos de continuar a desenvolver, con-
tinuar a crescer, continuar a ser aquilo 
que somos hoje: gente orgulhosa da ter-
ra onde vive”.
Depois de agradecer “a lealdade, a soli-
dariedade, a entrega, a disponibilidade, 
o empenho e a total dedicação” do seu 
executivo, Fernando Fernando Ferreira 

assegurou: “Continuaremos a fazer o 
nosso caminho com compromisso, com 
responsabilidade, com coerência, com 
solidariedade absoluta com aqueles 
que a cada momento mais precisem de 
nós”. “Convosco sempre”, afiançou o 
autarca a fechar a sua intervenção, sen-
do que a cerimónia prosseguiu em tom 
de festa, com a actuação de José Cid. 

Fotos: Paulo Rodrigues
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União de Freguesias comemora aniversárioUnião de Freguesias comemora aniversário

A União das Freguesias de Algés, 
Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-
Dafundo (UFALCD) celebrou o seu 
9º aniversário, no dia 22 de outubro, 
constando no programa desta celebra-
ção o Hastear das Bandeiras na sede da 
União de Freguesias, em Algés, seguin-
do-se uma Sessão Solene, no Palácio 
dos Aciprestes, em Linda-a-Velha.
Antes desta Sessão Solene, que come-
çou com um momento musical, com 
Mariana Cruz e Jorge Melo, antigos 
alunos do Centro Cultural de Algés, foi 
apresentada a nova viatura elétrica da 
freguesia.
Foram nesta Sessão homenageados, a 
título póstumo, Maria Clotilde Moreira, 
pelo seu exemplo de participação cí-
vica e de cidadania e António Carlos 
Rodrigues Maia, pela criação e desen-
volvimento do Projeto União Solidária.
No período de intervenções, o vice-
-presidente da Câmara de Oeiras, 
Francisco Gonçalves, em representa-
ção da Câmara de Oeiras, começou por 
referir que o território desta União de 
Freguesias deverá ser a parcela mais 
urbana do Concelho de Oeiras, haven-
do formas destintas de olhar as diver-
sa zonas do Concelho, mas todas elas 
devem ser respeitadas e integradas, 
fazendo todas parte da nossa comuni-
dade. 
Esta freguesia tem algumas limitações 
devido a não ter sido feito no passado 
um planeamento urbano, como o tem 
sido a partir da década de 80, e ainda 
estão a ser ultrapassados alguns desses 
problemas. Por isso só agora Linda-a-
Velha vai ter a sua primeira praça, a 
Praça da Música, passando a ter um 
centro urbano, após demoradas nego-
ciações sobre o terreno do antigo quar-
tel de Linda-a-Velha. 
De entre os diversos projetos e obras 
previstos para esta União de Freguesias, 
que enumerou, destacamos, no terreno 
em que está instalada a Estação Radio 
Naval, um projeto de habitação, com 
cerca de 600 fogos de renda acessível. 
As travessias aéreas sobre a marginal e 

via-férrea, que já estão em fase de pro-
jeto e também as obras que estão a ser 
realizadas nas escolas secundárias. 
Francisco Gonçalves terminou a sua in-
tervenção com um elogio ao presidente 
da União de Freguesias, dizendo que é 
“um homem bom”, o que “é uma coisa 
rara e uma moeda muito valiosa”, “a 
política precisa de homens e mulheres 
bons”.
O presidente da União de Freguesias, 
João Antunes, começou por agradecer 
as presenças, sobretudo por estas pes-
soas terem saído de casa num dia de 
grande intensidade de chuva, tendo 
também uma palavra de agradecimen-
to para o trabalho dos bombeiros em 
resolverem os problemas que essa chu-
vada provocou.
Sobre este primeiro ano de mandato 
chamou a atenção para algumas das 
iniciativas da União de Freguesias, 
como o facto de passarem a ter um 
veículo elétrico, dedicado sobretudo à 
área do Ambiente, que pode circular 
nas ruas estreitas e foi adquirido com o 
apoio da Câmara Municipal. Foi inau-
gurada a reabilitação da casa de Mário 
Charrua, que esteve fechada durante 20 
anos, e sobre a sua utilização esclareceu 
que foi alterado o espaço multiusos, 

por não ser usado, passando nesse es-
paço a funcionar o projeto Capacitar, 
que já conta com 40 alunos.
No campo da Ação Social estão a ser 
apoiadas 119 famílias e no apoio a 
pessoas mais carenciadas são cerca de 
200 pessoas. A Loja Solidária foi me-
lhorada, sendo-lhe dado um aspeto 
mais moderno e atual, sem desvirtuar 
os seus objetivos. Sobre este projeto sa-
lientou a ajuda voluntária de senhoras 
que tratam das roupas, que lavam, en-
gomam, e arrumam nas prateleiras.
Sobre a Delegação de Competências, 
que considera a grande alavanca das 
juntas, “mas também por vezes a dor 
de cabeça”, com todo o trabalho para 
realizar na primeira linha, e por isso 
considera que a Câmara tem que pen-
sar em aumentar a comparticipação 
para que possam fazer mais.
No campo cultural, sobre os diversos 
eventos realizados, disse serem uma 
mais-valia, com destaque para a Feira 
do Animal, que espera seja para conti-
nuar.   
Terminou com um agradecimento a 
todos os colaboradores da União de 
Freguesias pela sua dedicação.
O presidente da Assembleia de 
Freguesia da UFALCD, Sérgio Serra, 

depois de fazer uma dissertação sobre 
os objetivos da criação das Uniões de 
Freguesias, terminou referindo que pe-
rante a crise que vivemos, com enorme 
repercussão na vida das pessoas, o que 
devem “como sempre têm sido capazes 
de fazer”, é concentrar-se no essencial, 
de forma a encontrar as respostas que 
as pessoas precisam, dando continuida-
de ao que tem vindo a ser feito, mas se 
possível fazendo ainda melhor. Sobre o 
trabalho da União de Freguesias “deve 
ser motivo de orgulho”.
Nesta Sessão Solene estiveram também 
presentes os vereadores da CMO, Pedro 
Patacho, Teresa Bacelar e Nuno Neto, 
o presidente da União das Freguesias 
de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, 
representante da União das Freguesias 
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço 
de Arcos e Caxias, Rui Aboim, mem-
bros da Assembleia de Freguesia, da 
Assembleia Municipal de Oeiras, vo-
gais do Executivo da UFALCD, e repre-
sentantes de várias instituições sedia-
das na União de Freguesias. No final 
foram cantados dos parabéns, acompa-
nhados de um Villa Oeiras.
 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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70 anos 
sempre

 a bem servir

Oeiras festeja o São MartinhoOeiras festeja o São Martinho
Como já é tradição no Município 
de Oeiras, foi comemorado o São 
Martinho, que este ano disponibili-
zou 10 toneladas de castanhas distri-
buídas por dois locais de magusto, 
um no dia 11 de novembro, no Largo 
5 de Outubro, no Centro Histórico de 
Oeiras e outro no dia 12 de novembro, 
no Parque Anjos, em Algés. 
No dia 11, o Largo 5 de Outubro esteve 
repleto de pessoas desde muito cedo, o 
presidente da Câmara, Isaltino Morais, 
em visita a meio da tarde, usou da pala-
vra para informar que não se ia realizar 
o tradicional acendimento das ilumina-
ções de Natal, para se fazer poupança 
de energia, sendo isso adiado para dia 
6 de dezembro.
Esta é também uma forma de a Câmara 
dar o exemplo neste campo da poupan-
ça de energia que deve ser, segundo o 
presidente, seguido pelos munícipes 

na sua vida normal, não deixando, por 
exemplo, luzes acesas quando não são 
precisas.
Mostrou-se “encantado” com a quanti-
dade de pessoas presentes e disse que é 
“gratificante para a Câmara Municipal 
verificar como os cidadãos aderem a 
esta iniciativa” e julga que mais do que 
por causa das castanhas tem a ver com 
a oportunidade de confraternização.
A Festa de São Martinho é organiza-
da pela Câmara de Oeiras em parce-
ria com a Associação de Comerciantes 
e Empresários de Oeiras e Amadora 
(ACECOA), cujo presidente da Direção, 
João Antunes, em declarações ao “O 
Correio da Linha”, disse sobre o facto 
de haver, muito cedo, mais pessoas do 
que nos anos anteriores, poderá ter que 
ver com o facto de terem sido colocadas 
mesas e cadeiras em todo o largo, o que 
terá contribuído para que mais pessoas 

permaneçam, em vez de apenas passa-
rem. 
No que se refere à qualidade das cas-
tanhas elas eram boas apesar de haver 
queixas de alguns produtores sobre a 
produção deste ano.
Para além das Castanhas, de produ-
tos regionais e Vinho de Carcavelos, 
“Villa Oeiras”, o Largo 5 de Outubro 
teve animação a cargo dos Bombos de 
Amarante, e também do festival “Passa 
a Palavra” que proporcionou música e 
narração de contos. Algés contou com 
animação a cargo de instituições locais.
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Os SMAS de Sintra estão a concluir  as 
obras do subsistema de saneamento de 
Barreira, São Miguel e Funchal, num in-
vestimento de 1 100 mil euros, uma in-
tervenção iniciada em meados de 2018.
A empreitada compreendeu a remode-
lação de toda a rede de abastecimento 
de água, que se encontra garantido a 
partir do Reservatório da Amoreira, 
substituindo as condutas em fibroci-
mento que eram palco de frequentes 
roturas. Foram substituídos ainda os 
ramais domiciliários. Face à cota do 
lugar de Funchal, em relação ao reser-
vatório, a intervenção compreende, 
ainda, a construção de uma estação hi-
dropressora em Barreira, para elevação 

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

Anibal Machado Sebastião

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

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

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

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

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

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

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

edificado e da substituição de cobertu-
ras.
Além das ações descritas, o Município 
tem vindo a garantir as intervenções de 
manutenção regular das instalações e 
equipamentos, das escolas do 1º Ciclo e 
do Pré-escolar. Desde outubro de 2019, 
a Autarquia incluiu em alguns contra-
tos de manutenção contratualizados 
por si, as escolas de 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundárias, com exceção das escolas 
geridas pela Parque Escolar, EPE, como 
a ES Camilo Castelo Branco.
No primeiro trimestre de 2021 será ce-
lebrado um novo contrato de manuten-
ção para a área da construção civil, que 
também passará a incluir as escolas de 
2º e 3º Ciclos e Secundárias
Segundo Isaltino Morais, entre 2017 
e 2020 foram realizadas intervenções 
municipais e disponibilizados apoios 
a este Agrupamento agora visitado, no 
valor de cerca de 599 mil euros, para 
obras de beneficiação do espaço esco-
lar e aquisição de mobiliário e equipa-
mento, ou seja, desde 2017 e até 2023, o 
investimento do Município nas escolas 
que constituem este Agrupamento será 
de aproximadamente de três milhões 
de euros.
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O Grupo de Folclore das Terras de 
Nóbrega, fundado em 2013, é um 
agrupamento de folclore e etnografia 
minhota, sediado em Carnaxide, no 
Concelho de Oeiras. Sobre o seu apa-
recimento e trabalho que realiza, “O 
Correio da Linha”, conversou com o 
seu presidente da Direção e diretor 
técnico, José Artur Brito. Este Grupo 
foi agraciado, em 2020, com a Medalha 
de Mérito, Grau Ouro, da União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas.
Correio da Linha - Como é que se jus-
tifica o aparecimento, nesta região, de 
um grupo folclórico dedicado às tradi-
ções da região minhota?
José Brito – Por estranho que possa 
parecer, existem, na região de Lisboa, 
11 grupos folclóricos de inspiração mi-
nhota, e isso deve-se ao facto de, nou-
tros tempos, o Marquês de Ponte de 
Lima ter uma casa de veraneio na zona 
de Mafra, para onde vinha acompanha-
do por rapazes e raparigas da região de 
Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana 
do Castelo. Alguns desses jovens aca-
baram por ficar por cá e constituir famí-
lia, passando a haver presença minhota 
na região.
Em finais do século XIX e princípios do 
século XX, com a criação da ferrovia e 
o crescimento industrial, começou-se 
a assistir a um fluxo migratório, muito 
intenso, das aldeias para as cidades e 
em especial do Minho para esta região.

Os minhotos e os galegos do-
minaram, por exemplo, toda 
a área de tascas, tabernas e 
carvoarias, comércio de que 
ainda há hoje exemplos a fun-
cionar. Nas festas da Senhora 
da Rocha, em Linda-a-Pastora, 
por volta dos anos 70, ainda 
havia o dia dos galegos e dos 
minhotos e nesse dia as con-
certinas, a cana verde e a chu-
la, participavam na festa.
Também o Parque Eduardo 
VII foi palco de encontros à 
moda do Minho, aos domin-
gos à tarde, em que se juntavam so-
peiras, militares e trabalhadores das 
tabernas.
Isto para dizer que a existência de 11 
grupos minhotos na região de Lisboa, 
não é de estranhar, face a este enqua-
dramento histórico.
CL – Mas hoje esses costumes já prati-
camente desapareceram desta região, 
é vossa intenção preservar ou até reto-
mar esses costumes?
JB – Uma boa parte de nós não somos 
minhotos de nascença, mas de uma se-
gunda ou terceira gerações, queremos 
preservar as tradições dos nossos ante-
passados. O Grupo Terras de Nóbrega 
representa as Terras de Nóbrega que, 
hoje em dia, são maioritariamente re-
presentadas pelo Concelho de Ponte 
da Barca, há uma parte de Arcos de 

Valdevez e outra de Ponte 
de Lima e de Vila Verde, 
mas acaba por ser um gru-
po de pessoas que, em es-
pecial enquanto estão no 
grupo, vivem as tradições 
do folclore dessa região.
CL – Quantos elementos 
tem o grupo?
JB – Somos 50, o com-
ponente mais novo tem 
seis anos e o mais velho 
tem 78. Os elementos do 
grupo distribuem-se em 
termos das suas funções, 
ou seja, pela parte dos instrumentos, 
cantadeiras e cantadores, dançadores e 
dançadeiras e figuração.
Tentamos levar para cima do palco um 
bocadinho do Minho de outrora, a sua 
forma de cantar, de tocar, de dançar e 
de trajar.
CL – Quanto ao reportório, como tem 
sido obtido?
JB – Há uma parte que se deve ao tra-
balho de pesquisa no terreno, através 
do contacto com pessoas de idade 
avançada que detinham informação 
sobre as formas de dançar de outros 
tempos, mas também recorremos ao 
conhecimento dos grupos de folclo-
re de Ponte da Barca, e nesse sentido, 
além da parceria que temos com a 
União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas e com a Câmara de Oeiras, que 
são os principais apoiantes do grupo, 
temos um protocolo com a Câmara de 
Ponte da Barca, que considera o Grupo 
Terras de Nóbrega como o 15º grupo do 
Concelho. 
Há 14 grupos de folclore sedeados em 
Ponte da Barca e o Terras de Nóbrega 
serve de embaixada avançada na região 
de Lisboa.

CL – Qual é a vossa atividade ao longo 
do ano?
JB – Selecionamos criteriosamente as 
nossas atuações, tendo cerca de 25 
atuações por ano, de que, cerca de 7, 
são de organização própria, em cola-
boração com a União de Freguesias de 
Carnaxide e Queijas, com a Câmara de 
Oeiras, com a Paróquia de São Romão e 



25 Novembro 2022 O CORREIO DA LINHA 27Desejamos boas festasDesejamos boas festas
 




  
 



LIMPEZA A SECO | LAVANDARIA LIMPEZA A SECO | LAVANDARIA 
| PELES | CARPETES | CORTINADOS| PELES | CARPETES | CORTINADOS

Rua Patrão Joaquim Lopes, 15 • Paço de Arcos
2780 OEIRAS • Telef.: 21 443 67 31

Boas FestasBoas Festas

O Grupo Nucase deseja a todos 
os seus clientes, parceiros e amigos umas 

BOAS FESTAS

com os bombeiros de Linda-a-Pastora, 
as restantes atuações são eventos de 
norte a sul do país, alguns em Ponte 
da Barca a convite desta Câmara, ou-
tros através de intercâmbios culturais 
ou permutas. Por exemplo, os grupos 
que estiveram recentemente no nosso 
festival nas Festas de Carnaxide, vão 
ter a nossa presença nos seus festivais 
em 2023.
Durante este ano já tivemos 22 atua-
ções, menos do que era normal, mas 
recusamos perto de 60 convites, por 
razões que se prendem com algu-
ma prudência, face aos problemas da 
pandemia. Mas estivemos, por exem-
plo, em Arouca, Amarante, Coimbra e 
Alcochete.
CL - Como é o vosso relacionamento 
com os grupos folclóricos do Concelho 
de Oeiras?
JB – Em Oeiras existem sete grupos fol-
clóricos que estão a funcionar, e temos 
vindo a realizar programas de ativida-
des conjuntos, embora nós tenhamos 
com as Lavadeiras da Ribeira da Lage, 
com as Flores da Beira e os Rancheiros 
de Vila Fria, um programa de ativi-
dades onde se inclui a Feira Rural á 
Moda Antiga, a Mostra de Folclore 
do Concelho, e o Desfile de Traje 
Concelhio.
Além destes eventos cada grupo tem 
a sua própria atividade e convidam os 
outros grupos a participarem. Este ano 

tem sido um ano de retoma mas vamos 
conversar para preparar o ano de 2023.
CL - Essa colaboração estende-se aos 
outros ranchos da Região de Lisboa?
JB – Sim, não nos limitámos ao 
Concelho de Oeiras, estendemos isso 
aos concelhos limítrofes, como Lisboa, 
Sintra, Amadora, Cascais e Loures. Este 
ano trabalhámos com grupos de Lisboa 
e Amadora, o que culminou no dia 15 
de outubro, no Fórum Luís de Camões, 
na Brandoa, em que quatro grupos de 
folclore minhoto realizaram um desfile 
de trajes com cerca de 300 figurantes.
CL – A música folclórica não é o género 
mais apreciado, muita gente prefere o 
barulho de certas músicas se é se deve 
chamar a isso, música. Como é que são 
recebidas as vossas atuações?
JB – Quando todos fomos para casa, em 
2019, devido à pandemia, pensámos na 
forma de podermos manter o grupo 
motivado e acabámos por ir para estú-
dio para fazermos uma gravação de um 
trabalho discográfico, de que está a ser 
preparado o lançamento.
Esta é uma forma de levar às pessoas a 
nossa música, que podem ouvir no car-
ro ou no telemóvel. Com isto vamos ao 
encontro da sua pergunta, porque nem 
sempre a sonoridade folclórica é a que 
mais agrada, contudo temos tido a sor-
te de o nosso trabalho ter muita adesão, 
motivada, provavelmente, pela quanti-
dade de jovens que fazem parte do gru-

po. Por exemplo, os dois 
tocadores de concertina 
têm 13 e 16 anos, na dança 
a maioria ronda os 20 a 30 
anos e esta presença em 
palco traz muitas pessoas. 
Recentemente, nas Festas 
de Carnaxide o recinto 
do Centro Cívico estava 
cheio de pessoas durante 
as nossas atuações. 
CL – Não têm uma sede 
própria. Onde Fazem os 
ensaios?
JB – Temos o privilégio de 

o presidente da União de Freguesias 
de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, 
nos permitir que utilizemos um espaço 
na Universidade Sénior de Carnaxide, 
com duas salas. É claro que estamos sa-
tisfeitos como que temos, porque é me-
lhor do que não ter nada, mas é nosso 
objetivo poder vir a ter uma sede que 
nos permita ter, por exemplo, um nú-
cleo museológico, que possamos colo-
car ao serviço das escolas.
CL – Uma vez que não têm viaturas, 
como fazem as vossas deslocações?
JB – Recorremos normalmente a auto-
carros de aluguer, custos que são pre-
vistos no nosso orçamento, a Câmara 
de Oeiras tem facultado algum trans-
porte, este ano isso não aconteceu mas 
também percebemos que há outras 
prioridades.  
CL – Se qualquer pessoa estiver inte-
ressada em entrar para o Grupo, como 

pode faze-lo?
JB – É simples, como o Grupo está 
presente nas redes sociais, permite 
que, procurando por Grupo Folclórico 
Terras de Nóbrega, rapidamente en-
contram o nosso endereço e podem 
enviar um email com as suas referên-
cias e dizer o que pretendem. Como é 
costume dizer-se, seja bem-vindo quem 
vier por bem. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Município de Oeiras
Câmara Municipal

Consulta pública referente a Pedido de licença de Operação de Loteamento

AVISO
  
      ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito, Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras. FAZ PÚBLICO que, nos termos do nº. 1 do art.º 22.º 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 28 de novembro de 2022 e pelo prazo de 15 dias, a consulta pública referente ao Pedido 
de licença de uma operação de loteamento, P.º 16/2020, requerido por The Silvermont Investments, 
Unipessoal, Ld.ª, sito no Alto do Lagoal em Caxias, da União das Freguesias de Oeiras e São Julião da 
Barra, Paço de Arcos e Caxias.
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, 2 de novembro de 2022    

O Presidente
Isaltino Morais

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014
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A Câmara Municipal de Sintra apre-
senta a primeira exposição do projeto 
“O Museu Fora de Si”. Com curadoria 
de Victor dos Reis, 'Bestiário' estará em 
exibição até 26 de fevereiro 2023, na 
Quinta Nova da Assunção, em Belas. 
Bestiário é a primeira de exposição d'O 
Museu Fora de Si, destinado a mostrar 
obras da Coleção Municipal de Arte e 
das restantes coleções artísticas e cien-
tíficas do Município de Sintra em dife-
rentes locais do concelho e em espaços 
inusitados num conceito inovador e 

Belas recebe exposiçãoBelas recebe exposição
focado numa política de descentraliza-
ção. 
Nesta primeira fase, o projeto concreti-
zar-se através de três exposições a rea-
lizar em 2022 e 2023 em lugares e espa-
ços diferentes. Cada exposição será ao 
mesmo tempo singular e parte de um 
todo maior. 
A singularidade será procurada num 
diálogo entre o lugar geográfico, o es-
paço arquitetónico onde a exposição se 
realiza e as obras que integram a Co-
leção Municipal de Arte. Em conjunto 

(locais, espaços e 
obras) procurarão 
contar uma história, 
iluminar determi-
nadas relações ou, 
tão somente, cha-
mar a atenção para 
a recorrência, varia-
ção e metamorfose 
de certas formas, 
temas ou ideias vi-
suais. 
Ao mesmo tempo, 
a escolha do local e 
do espaço conduzi-
rá à escolha de um 
conjunto de escolas 

e bibliotecas, situadas nas áreas geográ-
ficas onde decorrerão as exposições, es-
tendendo até elas as obras selecionadas 
e, por via desta proximidade, propon-
do um envolvimento mais direto com 
as exposições e com os seus conteúdos, 
conceitos, ideias e imagens. 
A exposição 'Bestiário', como o nome 
indica, é constituída por obras da Co-
leção Municipal de Arte e das restantes 
coleções artísticas e científicas do Mu-
nicípio que, direta ou indiretamente, 
representam, registam ou evocam ani-
mais reais ou imaginários, que existem 
hoje ou que, extintos, sabemos terem 
existido no passado. 
Nesse sentido, a exposição, entendida 
como uma narrativa visual de caráter 
ficcional, constrói uma espécie de bes-
tiário sintrense – não porque se refira a 
um conjunto de animais expressamente 
relacionados com Sintra, mas porque 
ficciona a própria ideia de bestiário a 
partir de uma seleção muito alargada 
e diversificada de imagens de animais 
que, de forma tanto propositada como 
acidental, convivem hoje nas coleções 
municipais.  
A exposição decorrerá na Adega da 
Quinta Nova da Assunção, em Belas, 
com uma área de cerca 250 metros qua-
drados, cuja construção foi iniciada em 
1860 por José Maria da Silva Rego. 
O tema escolhido para esta primeira 
exposição relaciona-se com um dos 

motivos principais da vasta decoração 
azulejar, da autoria de Luís António 
Ferreira (conhecido por Ferreira das 
Tabuletas), dos muros, tanques, miran-
tes, pavilhões, casas de fresco e lagos 
do parque da Quinta (e até da pintura 
de paredes e tetos das salas do seu pa-
lacete): a representação híbrida de vis-
tas, personagens e animais de paragens 
longínquas – ora na Europa, ora no Ex-
tremo Oriente, ora na América do Sul. 
A exposição 'Bestiário' será constituída 
por 102 obras, das quais 5 são mostra-
das em 4 escolas (Escola E.B. 2,3 Ruy 
Belo, Escola Secundária Miguel Torga, 
Escola Secundária Padre Alberto Neto, 
Escola Secundária Stuart Carvalhais) e 
na Biblioteca Ruy Belo.  
A exposição integra obras de Paula 
Rego, de Susan Norrie, representante 
da Austrália na Bienal de Veneza de 
2007, de Cruzeiro Seixas, de Camila 
Loureiro, de Cristina Reis, de Pedro 
Proença, de Fátima Mendonça, de Eva 
Armisén, de Isabelle Faria e de Nuno 
Viegas, entre outros artistas da Coleção 
Municipal de Arte de Sintra. 
A estas juntam-se obras de Tomás Leal 
da Câmara, da Casa-Museu de Leal da 
Câmara, de Artur Anjos Teixeira e de 
Pedro Anjos Teixeira, do Museu Anjos 
Teixeira, bem como peças das coleções 
do Museu de História Natural de Sintra 
e do Museu Arqueológico de São Mi-
guel de Odrinhas.  
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Ordem Dinástica investe novos cavaleirosOrdem Dinástica investe novos cavaleiros

DE GENERAL A SANTO 
CONDESTÁVEL
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A Ordem Dinástica de São Nuno de 
Santa Maria (ODSNSM) realizou uma 
cerimónia de investidura de sete novos 
cavaleiros, que decorreu no passado dia 
2 de Novembro na capela do Farol da 
Guia, em Cascais, presidida pelo Duque 
de Loulé e Grão-Mestre da Ordem, 
Pedro José Folque de Mendonça Rolim 
de Moura Barreto, pretendente ao tro-
no de Portugal, como Chefe da Casa 
Real Constitucional Portuguesa.
Um dos cavaleiros investidos na ceri-
mónia conduzida pelo Chanceler-Mor 
da Ordem, Pedro de Brito Paulino de 
Noronha, conde de Mahém, foi o Dr. 
Olívio Dias, responsável por um co-
nhecido grupo de clínicas médicas dis-
tribuídas por Cascais, Oeiras e Lisboa. 
O evento contou com a participação 
do Padre Delmar Barreiros, antigo 
Capelão da Armada Portuguesa com 
importantes missões realizadas ao ser-
viço do Patriarcado de Lisboa, que diri-
giu a vertente religiosa do evento.
“Foi uma cerimónia com elevado ní-
vel Cristão, que honra em tudo o nos-
so Santo Padroeiro”, comentou Olívio 
Dias, que foi convidado para ser inves-
tido cavaleiro pelo Chanceler-Mor da 
ODSNSM. “Aceitei o convite sabendo 
que o seu propósito será dirigido para 
o bem geral da sociedade e tendo a no-
ção de que as pessoas envolventes estão 
de boa fé”, precisou o novo cavaleiro da 
Ordem ao jornal ‘O Correio da Linha’.

ORDEM CRIADA EM 2009

A ODSNSM foi criada em 2009 pelo 
Duque de Loulé, em comemoração 
da canonização do seu antepassado, o 
Santo Condestável. Esta Ordem possui 
os graus de Grã-Cruz, Comendador, 
Cavaleiro e Dama, nas categorias de 
Justiça e Mérito. A Ordem foi consti-
tuída como associação em Agosto deste 
ano e tem a sua sede localizada no con-
celho de Lisboa.
Venerado pela Igreja Católica e figura 
fundamental da História de Portugal, 
Dom Nuno Álvares Pereira (1360-1431), 
conhecido como o ‘Santo Condestável’, 
foi beatificado a 23 de Janeiro de 1918, 
pelo Papa Bento XV (1854-1922), e ca-
nonizado a 26 de Abril de 2009, pelo 
Papa Bento XVI, actualmente com 95 
anos, cujo pontificado decorreu entre 
2005 e 2013, ano em que oficializou a 
sua abdicação. 
A festa litúrgica em nome de São 
Nuno de Santa Maria decorre a 6 de 
Novembro, sendo o Santo Padroeiro 
da Arma de Infantaria do Exército 
Português e do Corpo Nacional 
de Escutas (Escutismo Católico 
Português). Após algumas traslada-

ções, as relíquias de São Nuno de Santa 
Maria foram depositadas na cripta da 
Igreja do Santo Condestável, no bairro 
lisboeta de Campo de Ourique, inaugu-
rada em 1951. 

OBJECTIVOS E REQUISITOS 

Os objectivos da ODSNSM são: “a pre-
servação e defesa dos valores da Fé 
Cristã; a ajuda aos mais carenciados, 
fornecendo instrumentos e ferramentas 
que combatam a pobreza e que permi-
tam melhorar as condições de vida de 
cada um dos agregados familiares em 
dificuldade, com particular atenção 
para as crianças e idosos e para os ex-
-combatentes de África, em situação 
material precária.” São também objecti-
vos da ordem: “a manutenção do espí-
rito e princípios da Cavalaria Cristã; e a 
promoção de iniciativas que salvaguar-
dem e defendam a História, a Imagem 
e o Prestígio de Portugal no Mundo”.
De acordo com informação partilhada 
pelo seu Chanceler-Mor, a ODSNSM 
tem neste momento 67 Damas e 
Cavaleiros. Em relação à média de 
idades, Pedro de Brito Paulino de 
Noronha responde: “Não efectuamos 
qualquer estatística relativa à média de 

idades dos membros, porque achamos 
que isso não se coaduna com os princí-
pios da Ordem. Há membros com mais 
de 80 anos e há outros com pouco mais 
de 20”. Relativamente às profissões, 
“são igualmente muito variadas, desde 
advogados, arquitectos, empresários, 
etc.”. E revela: “até há pouco tempo in-
tegravam a Ordem três estudantes do 
Ensino Superior, que, entretanto, já ter-
minaram os seus cursos”.
A admissão como membro da 
ODSNSM está sujeita a alguns requisi-
tos. Segundo explica o Chanceler-Mor: 
“o candidato deve ser proposto por 
(pelo menos) um Cavaleiro Dinástico 
(ou Dama Dinástica) à Chancelaria da 
Ordem, que, após verificados os re-
quisitos a cumprir, o propõe para de-
liberação ao Conselho Grão-Mestral, 
que decidirá sobre a sua admissão”. 

Salienta ainda Pedro de Brito Paulino 
de Noronha: “apenas podem ser aceites 
candidaturas de pessoas de bom carác-
ter moral e cívico reconhecidos, que se 
identifiquem com os objectivos prosse-
guidos pela Ordem”.
Depois de armados cavaleiros, quais 
são os restantes graus por que passam 
os membros da ODSNSM? “Após se-
rem investidos, os Cavaleiros (e Damas) 
manter-se-ão nesse Grau durante pelo 
menos um ano civil, no decurso do qual 
deverão participar em, pelo menos, 
duas cerimónias. Depois de cumprido 
esse período de tempo (e cumpridas 
as participações), poderão requerer a 
sua passagem ao Grau de Cavaleiro 
Dinástico (ou dama Dinástica)”.
O Chanceler-Mor assinala que “a 
Outorga de Grau de Cavaleiro (ou 
Dama) Dinástico é uma das cerimó-
nias mais significativas no contexto 
da ODSNSM”, destacando que “é esse 
o momento de entrada de facto na 
Instituição daqueles que, após a sua 
investidura cumpriram o percurso exi-
gido”. “É também o acto de apresenta-
ção e de integração dos Cavaleiros (ou 
Damas) no seio da Ordem, com a impo-
sição da condecoração representativa 
do Grau que assumem”, sublinha.
Os restantes Graus da Ordem, passíveis 
de serem atingidos pelos Cavaleiros (e 
Damas) Dinásticos, são: Cavaleiro de 
Mérito; Comendador; Cavaleiro (ou 
Dama) Grã-Cruz. Existem ainda os 
Graus complementares de Cavaleiro-
Comendador (que chefia uma 
Comenda) e de Cavaleiro (ou Dama) 
Jure Sanguinis.

Antes de enveredar pela vida monás-
tica, Dom Nuno Álvares Pereira, filho 
de Álvaro Gonçalves Pereira e de Iria 
Gonçalves do Carvalhal, foi um nobre 
e importante general português, que 
assumiu um papel de relevo na defesa 
da independência de Portugal (1383-
1385), quando as forças leais a D. João 
I, o Mestre de Avis, derrotaram as tro-
pas de Castela, em número bastante 
superior, que ameaçavam a soberania 
nacional. 
Após os êxitos alcançados frente às 
pretensões castelhanas de assumirem o 
trono de Portugal, entre os quais se des-
tacam as batalhas dos Atoleiros (1384) 
e de Aljubarrota (1385), e das tréguas 
assinadas com Castela, Dom Nuno 
Álvares Cabral enfrentou a morte da 
esposa, Leonor de Alvim, e ainda par-
ticipou na conquista de Ceuta (1415), 
antes de abandonar a vida militar e en-
veredar pela vida religiosa.
Em 1423, entrou para a Ordem dos 
Carmelitas, no Convento do Carmo, 
sob o nome de Irmão Nuno de Santa 
Maria, depois de ter distribuído os tí-
tulos e propriedades pelos netos. Como 
frade, dedicou-se à oração, penitência 
e caridade. O costume de percorrer as 
ruas de Lisboa pedindo esmolas para 
distribuir pelos pobres fizeram com 
que ficasse conhecido como Santo 
Condestável. Acabaria por morrer a 1 
de Novembro de 1431, com 71 anos.
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- Marta Crawford- Marta Crawford

"A sexualidade contribui"A sexualidade contribui
para uma vida feliz"para uma vida feliz"

A exposição Amor Veneris, Viagem ao 
Prazer Sexual Feminino, uma ideia ori-
ginal da sexóloga Marta Crawford, está 
patente, até ao final do ano, no Palácio 
Anjos, em Algés. 
O Correio da Linha, a propósito desta 
exposição, falou com Marta Crawford. 
Natural de Lisboa, dos caminhos que 
pretendeu seguir profissionalmente, 
como artes plásticas, pianista ou atriz, 
tendo mesmo trabalhado no grupo de 
teatro, A Barraca, acabou por optar pela 
Psicologia.
Correio da Linha – Como é que aconte-
ce esse mudar de agulha do Teatro para 
Psicologia?
Marta Crawford – Para além de um 
problema familiar que teve muita 
influência na minha vida, eu vi na 
Psicologia, no final do curso, algo que 
era muito parecido com o que tinha no 
palco, o contacto com as pessoa e o re-
torno através da Psicoterapia.
CL - Até que ponto a atividade sexual 
conta para a vida feliz de um casal?
MC – É muito importante, mesmo na-
queles casais que gostam muito um do 
outro e querem estar juntos mas sem 
atividade sexual, ao fim de algum tem-
po isso tem reflexos, porque a atividade 
sexual é um dos fatores determinantes 
para o bem-estar de um casal, gerando 
descontentamentos e frustrações se não 
se realiza, é muito difícil os dois não 
quererem. 
CL – A sociedade tem preconceitos que 
parece ter dificuldade em abandonar, 
por exemplo, considera-se, por vezes, 

que é um escândalo as pessoas 
idosas terem sexo ou não se 
acha tolerável o amor entre pes-
soas com grande diferença de 
idades. Que pensa disso?
MC – Na sexualidade, tudo é 
aceitável desde que haja con-
senso. Todos sabemos que 
existem preconceitos e eles vão 
continuar a existir, apesar de as 
mentes estarem um pouco mais 
abertas e já haver mais pessoas 
a serem capazes de aceitar as di-
ferenças, os preconceitos levam 
algum tempo a mudar e nós 
somos filhos e netos de alguém 
que viveu com esses preconcei-
tos e que os vão passando de 
geração em geração.   
CL – Os jovens são hoje mais 
abertos e têm mais conhecimen-
tos em relação ao sexo?
MC – Se têm mais conhecimen-
tos não sei, mas são mais aber-
tos, uma coisa é termos o tema 
da sexualidade disponibiliza-
do em todo o lado, na net, por 
exemplo, outra coisa é interiori-
zar coisas que são muito impor-
tantes, como a capacidade de 
saber o que se quer e não quer, 
a capacidade de dizer não, ou dizer 
sim se quer que as coisas aconteçam. 
Estamos a falar não só de jovens, mas 
nas relações intimas em que muitas ve-
zes há informação mas não é suficien-
temente mastigada, uma mulher não 
pode dizer sim ao parceiro só porque é 

mais velho ou tem mais experiência, ou 
porque acha que tem que fazer o que 
o outro deseja, não pensando o que na 
realidade é melhor para si. Há hoje jo-
vens mais preparados, mas há muitos 
que vão atrás de estereótipos da sexua-
lidade moderna, faltando a maturidade 
para decidirem da melhor maneira.  
CL – Que consequências tem a inibição 
das relações sexuais a que pessoas se 
sujeitam, por vezes devido a conceitos 
religiosos?
MC – As pessoas sofrem bastante 
quando não são capazes de pedir aju-
da para os seus problemas, por falta de 
informação, podendo viver uma vida 
desgraçada em termos da sua realiza-
ção sexual, seria muito importante que 
perante qualquer inibição no relaciona-
mento as pessoas pedissem ajuda, por-
que a sexualidade é muito importante. 
Há hoje especialistas preparados para 
ajudar as pessoas nesta área e já não faz 
sentido que não se peça essa ajuda.
CL – As religiões continuam a ter in-
fluência neste problema, mantendo 
preconceitos?
MC – Depende das religiões, eu já 
acompanhei casais católicos, testemu-
nhas de Jeová e outros, que querem 
ser felizes sexualmente e pedem ajuda, 
percebendo que alguns ensinamentos 
da religião não lhes trouxeram felici-
dade. Nós sabemos 
que a religião em 
Portugal foi sempre 
muito conservadora, 
promovendo a passi-
vidade das mulheres, 
o que ao longo das 
gerações teve uma 
grande importância, 
mas há quem não 
aceite esse conserva-
dorismo e tenha uma 
visão da sexualidade 
mais aberta. 
CL – Chegou a fazer 
um programa de te-
levisão, sobre sexo. 

Tem ideia do impacto 
desse programa junto do 
público?
MC – Os programas ti-
veram grande impacto, 
estava-mos em 2005, teve 
grandes audiências e acei-
tação a nível nacional, 
apesar de falar de sexo e 
de todo o pudor portu-
guês, houve muita procu-
ra de diversos setores con-
vidando-me para fazer 
palestras e workshops, 
é claro que há sempre os 
“Velhos de Restelo”, mas 
isso até é normal. 
CL – Esta exposição, como 
é que surge?
MC – Em 2010 fui convi-
dada pelo Manuel Forjaz 
para fazer uma palestra 
no Porto e as conversas 
que se realizaram nessa 
iniciativa tiveram muito 
interesse, no dia seguinte 
quando acordei surgido 
uma ideia, que não tinha 
a ver com as conversas do 
dia anterior, mas que me 
entusiasmou muito, que 
foi a de criar um museu 
sobre sexo, para crianças, 
jovens e adultos, e come-
cei a pensar como isso po-
dia ser concretizado, com 
as diversas vertentes que 
eu considerava deverem 
fazer parte desse museu.
Tentei apoios em Lisboa, 
no Porto, mas foram fa-
lhando, estávamos em 

2010, havia quem mostrasse interesse 
mas depois o pudor sobrepunha-se. Há 
quatro anos bati à porta do Município 
de Oeiras, apresentei um projeto bas-
tante reduzido em relação à minha 
ideia inicial, foi mostrado um grande 
entusiasmo, até que o presidente da 
Câmara, Isaltino Morais, disse que co-
meçasse por uma exposição, o Palácio 
Anjos estava disponível e eu pensei 
nesta exposição, em que o edifício se 
transformou num corpo feminino.    
CL – Que mensagens pretende transmi-
tir a exposição?
MC – Uma delas pretende que as pes-
soas percebam, metaforicamente, que 
estão a entrar num corpo feminino e 
por isso é preciso pedir licença, pedir 
consentimento, mas podem não pedir 
consentimento e nesse caso a mensa-
gem é que quando não se pede con-
sentimento há violência sexual contra 
as mulheres, uma vezes direta, como 
a violação e outras em que a vítima 
não tem voz como é o caso do tráfico 
de crianças e da mutilação genital, mas 
todas as mulheres, de um modo geral, 
já foram vítimas de abuso, como apal-
pões na rua, agressões verbais etc. não 
quer dizer que os homens também não 
sejam, mas são as mulheres as princi-
pais vítimas.
Portanto ao entrar na exposição sem 
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consentimento as pessoas ficam com a 
noção do que isso representa e são des-
pertadas para essa realidade através 
dos elementos expostos. A luta contra 
violência sexual é uma causa pela qual 
é preciso lutar para acabar com ela.
CL – Quem pede consentimento segue 
outro caminho…
MC – A outra mensagem é a importân-
cia de prazer sexual feminino, eu ao 
apresentar ao presidente Isaltino esta 
ideia mostrei uma das minhas preo-
cupações, que também são clínicas, de 
o prazer sexual feminino ainda estar 
muito subjugado, muito silenciado, 
muito escondido e mutilado ao longo 
do passado mas também no presente, 
portanto ao entrar nesta parte a expo-
sição é dividida em três áreas, uma fala 
do cérebro, como o principal órgão da 
sexualidade por onde toda a experiên-
cia do prazer vai passar.
Depois a área da pele, que é o maior 
órgão sexual, onde se pretende que as 
pessoas percebam que são mais de dois 
metros quadrados de área sensível que 
deve ser explorada antes de se chegar 
às zonas mais sensíveis.
A outra área debruça-se sobre o clitó-
ris, um órgão unicamente dedicado ao 
prazer mas que tem sido esquecido, 
dando a ideia da sua dimensão, que se 
julgava ser muito mais pequena, e da 
sua função que ainda é desconhecida 
por homens e mulheres. Mais uma vez 
é lembrado o consentimento, que tam-
bém deve ser tido em conta no contacto 
íntimo. 
CL – Tem ideia do impacto que está a 
ter a exposição?
MC – A ideia que tenho prende-se 
com a quantidade de visitantes, que 
têm sido muitos, ainda há dias tive-
mos uma enchente que causou alguma 
complicação. As manhãs são um pouco 
mais calmas mas à tarde vêm bastantes 
visitantes.

Esta situação, julgo que se deve ao in-
vestimento da Câmara de Oeiras na di-
vulgação, além dos cartazes espalhado 
pelo concelho e da publicidade nos ór-
gãos de comunicação, temos um elétri-
co que vem de Lisboa e está engalanado 
com a imagem da exposição.
CL – Tem novos projetos para o futuro?
MC – Por um lado pretendo fazer 
novas exposições e depois criar um 
Museu Pedagógico do Sexo, não sei se 
esta exposição se repetirá noutros lo-
cais, depende de haver convites.

ARTISTAS PRESENTES

A exposição conta com cenografia d’Os 
Espacialistas e obras dos artistas Paula 
Rego, Alice Geirinhas, Álvaro Leite 
Siza, Ana Mendieta, Ana Rito, Annette 
Messager, Clara Menéres, Ernesto de 
Sousa, Fátima Mendonça, Fernanda 
Fragateiro, Inês Norton, Isabel Baraona, 
Jamie McCartney, Janine Antoni, Julia 
Pietri - Gang du clito, Julião Sarmento, 
Laure Prouvost, Louise Bourgeois, 
Lourdes Castro, Maria Beatriz, Maria 
Souto de Moura, Marta María Pérez, 
Noé Sendas, Polly Nor, Sara Maia, 
Sophia Wallace, Sue Williams, Susana 
Mendes da Silva e Teresa Crawford 
Cabral. Obras inéditas de Ana Pérez-
Quiroga, Ana Rocha de Sousa, Error-43 
e da perfumista Cláudia Camacho. 
Conteúdos audiovisuais de autores 
como Lori Malépart-Traversy, Rachel 
E. Gross,  Rankin & Trisha Ward,  
Daphné Leblond & Lisa Billuart Monet 
e Erika Lust.
Esta é a primeira exposição do MUSEX, 
Museu Pedagógico do Sexo, tem o 
apoio do Município de Oeiras e vai es-
tar aberta ao público até 30 de dezem-
bro.

Texto: Alexandre Gonçalves 
 Fotos: C.M.O. e P.R.
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