
Ano XXXIV • Nº 405
DEZEMBRO 2022 Mensal

Q E D
Preço 1.25 €  (IVA incluido)

www.ocorreiodalinha.pt

• Caixilharia de alumínio e pvc  • Todo tipo de estores interiores e exteriores 
• Cortinas de vidro  • Toldos

Diretor: Paulo Pimenta

Boas FestasBoas Festas

Boas FestasBoas Festas

BoasBoas
 Festas Festas










 







  




BIRRE MEDICAL CLINIC
CLÍNICA DE CASCAIS

R. Pedro Franco, 238 - 2750-262 Cascais 
(Junto à rotunda de Birre) 

    Tel. 214 860 306 - 926 392 198  
       www.clinicasmedicasoliviodias.pt

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Branqueamento dentário

• Urgências
• Correção dos dentes
• Cirurgia plástica
• Urologia

PresidentePresidente
visitavisita
obrasobras
estruturantesestruturantes
em Oeirasem Oeiras

"O Teatro é o espelho"O Teatro é o espelho
 de um povo" de um povo"

Carlos AvilezCarlos Avilez

FaleceuFaleceu
o Mestreo Mestre
José RuyJosé Ruy

Dese jamos Boas  Fes tasDese jamos Boas  Fes tas



15 Dezembro 2022O CORREIO DA LINHA 2 Dese jamos Boas  Fes tasDese jamos Boas  Fes tas
  







  




Polícia Municipal celebra 21 anosPolícia Municipal celebra 21 anos
A Polícia Municipal de Oeiras assina-
lou no dia 23 de novembro, o seu 21º 
aniversário, numa cerimónia realizada 
na sua sede em Carnaxide. 
O presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, presente nesta 
cerimónia, no seu discurso começou 
por referir que era sua intenção fazer 
um discurso muito diferente do ano 
anterior que teve por motivo algumas 
“perceções” dos cidadãos relativamen-
te a comportamentos de polícias e não 
só da polícia municipal mas também 
das outras forças de segurança.
Deixou claro que de uma forma geral 
as forças de segurança cumprem as 
suas funções e da parte da população 
o seu trabalho é visto como positivo. 
Por parte da Câmara as perspetivas são 
elevadas porque a Câmara procura não 
faltar com nada, estando estas forças 
bem equipadas comparativamente com 
o que se passa noutros concelhos.
No que se refere especificamente à PM, 
a Câmara tem nela “um grande orgu-

lho”, mas não pode agradar a todos 
e tem que haver da PM a capacidade 
para “compreender e ajudar” os cida-
dãos, embora tenha que cumprir a Lei.   
Referindo-se às remunerações da PM, 
disse que a carreira destes polícias em 
vez de andar para a frente andou para 
traz, e não parece que haja sensibilida-
de para corrigir isso e o peso reivin-
dicativo da PM é pequeno, porque há 
poucas câmaras com PM, sendo por 
isso, a nível nacional, reduzido o nú-
mero de polícias municipais, por outro 
lado na Área Metropolitana de Lisboa 
há o problema da habitação que é cara. 
No sentido de colmatar este problema, 
está prevista pela Câmara de Oeiras a 
construção de habitações para a PM, 
e estão a ser pensados pelo Ministério 
da Administração Interna, apoios so-
ciais, para as forças de segurança, que 
visam diversas áreas. Terminou dando 
os parabéns à PM pelos seus 21 anos de 
existência.
O comandante da PM, subintendente 

José Luís Fernandes, 
no seu discurso, co-
meçou por agradecer 
a presença do pre-
sidente da Câmara, 
que considerou 
como o reconheci-
mento da importân-
cia do trabalho que 
é executado por este 
serviço.
Fez uma resenha da 
história da criação 
da Polícia Municipal, 
que ao longo destes 
anos cresceu e evo-
luiu, adaptando-se 

às necessidades do território, um pro-
cesso que, disse, continua.
Fez também um balanço do trabalho 
da PM com uma grande incidência no 
policiamento de proximidade, tendo 
apresentado os números de ações reali-
zadas nas diversas áreas ao longo des-
te ano, como, por exemplo, as mais de 
quatro mil ações de policiamento, que 
representam um aumento de 32% face 
a igual período de 2021.
Por outro lado têm vindo a trabalhar 
para tornar a PM num serviço munici-
pal de excelência capaz de dar resposta 
aos cidadãos de acordo com as compe-
tências desta polícia.
Deu os parabéns a todos os elementos 

da PM pelo seu desempenho e dedica-
ção ao longo destes 21 anos.   
Estiveram também presentes nesta cele-
bração, a Juíza Sandra Carvalho, em re-
presentação da presidente da Comarca 
de Lisboa Oeste, a diretora do DIAP 
da Comarca de Lisboa Oeste, Cármen 
Almeida, a comandante da Divisão 
Policial de Oeiras, Ana Cristina Neri, 
o diretor da Proteção Civil Municipal, 
o coronel Carlos Pinto, vereadores da 
Câmara de Oeiras, presidentes das jun-
tas de freguesia e uniões de freguesia 
e comandantes dos corpos de bombei-
ros de Oeiras. Esta comemoração de 
aniversário terminou com o tradicional 
bolo e vinho de Carcavelos.

Em cerimónia 
solene, o Audi-
tório do Casino 
Estoril acolheu 
a entrega do 
Prémio Vasco 
Graça Mou-
ra - Cidadania 
Cultural - a Ze-
ferino Coelho, 
e dos Prémios Literários Fernando 
Namora e Agustina Bessa-Luis, insti-
tuídos pela Estoril Sol, e referentes a 
2021, respectivamente, a João Tordo e 
Catarina Gomes. O Ministro da Cultu-
ra, Pedro Adão e Silva, presidiu a este 
evento.
O Ministro da Cultura congratulou-se 
pelos prémios instituídos pela Esto-
ril Sol, sublinhando, “os prémios são 
sempre uma forma de preservar o le-
gado de quem dá o nome ao prémio e 
uma sociedade não sobrevive sem as 
suas referências culturais. É um com-
promisso que deve ser assumido por 
todos, naturalmente pelas instituições 
públicas e pelo Ministério da Cultura, 
mas diria, também, pela sociedade civil 
e entidades privadas. É uma comple-
mentaridade virtuosa”.
Com um discurso que contextuali-
zou as obras vencedoras, Guilherme 
d’Oliveira Martins, Presidente do Júri, 
recordou que “Felicidade” de João Tor-
do “é um romance de formação emo-
cional e afetiva de um homem consti-
tuído em narrador, embora sem nome 
que o identifique ao longo do livro. 
Em relação a “Terrinhas”, de Catarina 
Gomes, vencedor do Prémio Revela-
ção Agustina Bessa Luís, referiu “é um 

romance a partir do ponto de vista de 
uma mulher tipicamente citadina, co-
locando em confronto o mundo rural 
e o mundo urbano. A memória dos 
pais, que quase religiosamente vão à 
terra para trazer batatas, que invadem 
a cozinha e o imaginário da narrado-
ra, com uma visão irónica e, por vezes, 
mesmo hilariante, que avalia a infância 
e enfrenta as dores e dramas da idade 
adulta”. 
Já sobre o Prémio Vasco Graça Mou-
ra, o Presidente do Júri disse que Ze-
ferino Coelho foi distinguido, “pela 
ação desenvolvida ao longo de mais 
de cinquenta anos como editor e ativo 
promotor da literatura e da cultura da 
língua portuguesa no mundo”. 
No inicio da cerimónia, Mário Assis 
Ferreira, referiu: “A promoção da Cul-
tura é um desígnio que nos acompanha 
desde sempre nesta Casa e ao qual nos 
queremos manter fiéis, sejam quais 
forem as vicissitudes. Pois estou certo 
que, a aposta na Cultura e no Espec-
táculo continuará a ser um objectivo 
estruturante da Estoril Sol, a confir-
mar-se, como justamente esperamos, 
a renovação do contrato de concessão 
que nos foi atribuído, pela primeira 
vez, há mais de sessenta anos”.
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Bombeiros do Dafundo oferecem autoescadaBombeiros do Dafundo oferecem autoescada

Já são conhecidos os vencedores dos 
prémios literários promovidos pela Câ-
mara Municipal de Sintra.
“Auto das Águas”, de Tiago Bruno 
Borges Rodrigues Mesquita de Carva-
lho, foi a obra literária distinguida com 
o Prémio Ferreira de Castro de Ficção 
Narrativa 2022.
O Júri constituído por Annabela Rita, 
em representação da Associação Por-
tuguesa de Escritores, Helena Vascon-
celos, pela Associação Portuguesa dos 
Críticos Literários, e Ricardo António 
Alves, designado pela Câmara Munici-
pal de Sintra, decidiu por unanimidade 
e salientou que se trata de uma “sedu-
tora narrativa de antecipação, com um 
hibridismo de ficção e ensaio; um retra-
to de certo modo distópico da situação 
presente e uma prospetiva inquietante, 
da qual não está ausente uma aspiração 
esperançosa e humanista, servida por 
um léxico consistente e uma erudição 
sopesada”.
Por sua vez, “Caderneta de Lembran-
ças”, da autoria de A. M. Pires Cabral, 
publicado em 2021, foi a obra literá-
ria distinguida com o Prémio Ruy 
Belo/2022 para Obra Poética Publicada 
no biénio 2020/2021.
O júri constituído por José Manuel 
Mendes, Presidente da Associação de 
Escritores, Victor de Oliveira Mateus, 
da Associação Portuguesa dos Críticos 
Literários, e Ricardo António Alves, 
também ele designado pela autarquia 
de Sintra, decidiu em unanimidade e 
assinalou “a voz singular do autor”, 
bem como “o modo de expressão de 
um eu poético não abstrato, com as 
marcas vivenciais da temporalidade, 
servido pelo manejo formal de elemen-
tos campestres, à revelia de qualquer 
neo-bucolismo”.
Para o Prémio Ruy Belo, o júri decidiu 
ainda a atribuição de duas menções 
honrosas, respetivamente, à obra “Cer-
veja & Neve” da autoria de Inês Dias, e 
ao “Livro da Perfeita Alegria” de Eugé-
nia de Vasconcellos.
A cerimónia de entrega dos prémios 
será realizada em local e data a anun-
ciar oportunamente.

Os Bombeiros Voluntários do Dafundo 
entregaram, no dia 30 de Outubro, uma 
autoescada, aos Bombeiros Voluntários 
de Barcarena, numa cerimónia que con-
tou com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais.
Depois da entrega das chaves da 
Autoescada pelo presidente da Direção 
dos Bombeiros do Dafundo, Armando 
Soares, ao presidente da Direção dos 
Bombeiros de Barcarena, Mário Pinto, 
teve lugar um período de intervenções.
Isaltino Morais, começou por referir 
que os bombeiros, celebram normal-
mente a generosidade, a heroicida-
de, a disponibilidade, a dedicação às 
pessoas, a prontidão, no fundo são os 
valores que sustentam a atividade das 
associações de bombeiros, mas é tam-
bém fundamental que sejam generosos 
entre eles e não haja disputas. Destacou 
o facto de ser a primeira vez que esteve 
numa cerimónia pública em que uma 
associação cede um equipamento a ou-
tra associação.
Frisou que este ato não deve ser visto 
como ter sido dado um equipamento 

novo a uma corporação e agora uma 
usada a outra, não é assim porque foi 
dado um equipamento moderno a uma 
associação para poder resolver proble-
mas na sua área de atuação, que o equi-
pamento anterior já não podia resolver, 
por exemplo, não chegar aos prédios 
mais altos, o equipamento mais antigo 
foi dado para uma área onde esse pro-
blema não se coloca.
Esta autoescada apesar de ser mais an-
tiga, considera o presidente da Câmara, 
deve ter muito mais rapidez em situa-
ções operacionais do que a mais mo-
derna.
Terminou dando os parabéns pela dis-
ponibilidade e entreajuda dos bombei-
ros, expressando o seu orgulho no tra-
balho de todos. 
Armando Soares, disse que este é um 
momento de alegria, como muitos 
que temos vivido ao longo dos anos, 
um momento em que testemunha-
mos o peso que a Autarquia tem tido 
junto dos bombeiros voluntários do 
Município, uma Autarquia que se preo-
cupa com todos sem exceção, que cuida 
dos bombeiros porque estes cuidam 

das populações, uma autar-
quia que sabe que os meios 
devem ser distribuídos por 
todo o território.
Explicou que quando a 
Associação de Bombeiros 
do Dafundo soube que iria 
ter uma nova autoescada, 
pensou o que iria fazer da 
antiga e o Município de 
Oeiras conhecendo o terri-
tório, foi o primeiro a suge-
rir oferece-la à Associação 
de Bombeiros de Barcarena, 
sugestão que aceitaram de 
imediato.
Terminou agradecendo ao presidente 
da Câmara, acreditando que o pode fa-
zer em nome de todas asa associações 
de bombeiros, por a autarquia estar 
sempre ao lado dos bombeiros, mesmo 
quando o Estado Central lhes volta a 
costas, esquecendo o trabalho que fa-
zem pelas populações. 
Mário Pinto agradeceu aos Bombeiros 
do Dafundo a disponibilização desta 
autoescada e à Câmara por ter decidido 
que fosse entregue aos Bombeiros de 

Barcarena. Agradeceu todo o apoio que 
a Câmara tem dado a todas as associa-
ções de bombeiros.
Nesta cerimónia estiveram também 
presentes os comandantes dos bombei-
ros do Dafundo e Barcarena, vereado-
res da Câmara de Oeiras, os presiden-
tes da Junta de Freguesa de Barcarena, 
Bárbara Silva, e da União de Freguesia 
de Algés, Linda-a-Velha e Cruz 
Quebrada-Dafundo, João Antunes e re-
presentante da União de Freguesias de 
Oeiras Paço de Arcos e Caxias.

Alunos recebem BolsasAlunos recebem Bolsas
e Prémios de Méritoe Prémios de Mérito

Sintra entregaSintra entrega
Prémios LiteráriosPrémios Literários

Decorreu no passado dia 1 de 
Dezembro, no Largo Cidade Vitória, 
em Cascais, uma Cerimónia de Entrega 
de Diplomas de Bolsas e Prémios de 
Mérito, que distinguiu, pelo seu esfor-
ço e dedicação, 43 alunos residentes no 
território da União das Freguesias de 
Cascais e Estoril que estudam em esco-
las públicas e privadas.
Os jovens estudantes distinguidos 
conseguiram resultados de excelência 
no ano lectivo de 2021/2022, obtendo 
médias iguais ou superiores a 17 va-
lores, que asseguraram o seu ingresso 
no Ensino Superior. A distinção que 
receberam implicou um investimento 
de 27.700 euros por parte da Autarquia.  
No total, a União das Freguesias de 
Cascais e Estoril aprovou este ano a 
atribuição de 26 Bolsas de Mérito, no 
valor de mil euros cada, e 17 Prémios 
de Mérito, de 100 euros cada. Desde 
2016, este programa, que já vai no sé-
timo ano consecutivo, já permitiu atri-
buir bolsas e prémios a 198 alunos no 
valor total de 108 mil euros.
Com esta iniciativa, a União das 
Freguesias de Cascais e Estoril preten-
de incentivar os jovens a frequentarem 
cursos superiores para obterem melho-
res competências profissionais, benefi-

ciando a freguesia 
de quadros téc-
nicos superiores 
qualificados que 
possam contribuir 
para um maior 
desenvolvimento 
social, económico 
e cultural.
“Esta iniciativa vem no seguimento de 
uma política que temos vindo a adop-
tar de apoio à Juventude, que aqui dis-
tingue o mérito e o esforço dos estudan-
tes residentes na freguesia”, assinalou o 
presidente da União das Freguesias de 
Cascais e Estoril, Pedro Morais Soares, 
durante a sua intervenção.
Também o vereador da Câmara 
Municipal de Cascais com o pelouro da 
Educação, Frederico Pinho de Almeida, 
destacou os “investimentos fortíssi-
mos na Área da Educação” feitos pelo 
Município, “que tem vindo a melhorar 
os espaços escolares e a dar um impor-
tante impulso aos jovens estudantes”. 
Igualmente presente na cerimónia, o 
Presidente do Executivo camarário, 
Carlos Carreiras, aproveitou para su-
blinhar a “resiliência” mostrada pelos 
jovens alunos distinguidos e de toda 
uma geração de adolescentes, que vi-

veu parte desta importante fase das 
suas vidas em confinamento devido à 
pandemia COVID-19.

CONDIÇÕES E REGULAMENTO

O período de candidatura para a con-
cessão das bolsas de estudo por mérito 
para o próximo ano lectivo decorreu 
entre 1 de Setembro e 31 de Outubro. 
São condições de acesso transitar para 
o Ensino Superior com uma média mí-
nima de 17 valores, o agregado fami-
liar ser residente e ter domicílio fiscal 
na freguesia e não beneficiar de outro 
tipo de bolsa de mérito atribuída por 
qualquer entidade. Os interessados em 
apresentar uma candidatura a esta ini-
ciativa podem consultar o regulamen-
to de atribuição das bolsas de mérito 
em: http://jf-cascaisestoril.pt/docs/
REGULAMENTO_ATRIBUIÇÃO_
BOLSAS_DE_MÉRITO.PDF
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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
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SintraSintra
aprovaaprova
orçamentoorçamento
para para 
20232023

A Câmara Municipal de Sintra apro-
vou o orçamento municipal para 2023. 
O orçamento terá de início 265 milhões 
de euros e terá a uma revisão logo em 
janeiro, para a incorporação de 51 mi-
lhões de euros de saldo de gerência, 
passando assim a ascender a 316 mi-
lhões de euros, o mais alto de sempre.
Para Basílio Horta, Presidente da Câ-
mara Municipal de Sintra este é “um 
orçamento de expansão, apesar do di-
fícil contexto social e económico ao ní-
vel global e é resultado de um reforço 
programado no âmbito da ação social e 
no plano municipal de obras públicas”.
O autarca destaca que o documento 
“contempla desde já 79 milhões de 
euros de investimento programado e 
109 milhões de euros após a primeira 
revisão em janeiro. No período seguin-
te o investimento apura-se em 198,5 
milhões de euros, numa ação que se 
reforça ano após ano, até 2025: fazer 
de Sintra um Município onde, cada vez 
mais, vale a pena viver e investir e que 
coloca as pessoas no centro de todas as 
decisões”, reforçou Basílio Horta.
Em 2014, aquando do primeiro orça-
mento traçado por um executivo pre-
sidido por Basílio Horta, o orçamento 
municipal de Sintra foi de 152 milhões 
euros, passando para mais do dobro 
em 2023.
Até 2022 o município de Sintra inves-
tiu 20,7 milhões no setor da saúde e em 
2023 planeia investir 45,9 milhões de 
euros com destaque para o pagamento 
de cerca de 44,2 milhões de euros do 
novo Hospital de Sintra, que terá um 
custo final que ascenderá aos 55 mi-
lhões de euros. À construção do Hospi-
tal adiciona-se a requalificação de nove 
unidades de saúde (5 Centros de Saúde 
já em funcionamento, Centro de Saúde 
de Belas a ser inaugurado em dezem-
bro, 3 Centros de Saúde no PRR). 
A partir de janeiro são mais de 109 mi-
lhões de euros de investimento direto 
que serão vertidos em projetos que 
contribuem de forma decisiva para 
a melhoria da qualidade de vida dos 
munícipes, em diversas áreas como a 
habitação, a educação e o desporto, a 
mobilidade, a rede viária, o ambiente e 
as novas tecnologias.
Sintra vai investir 21,2 milhões de eu-
ros na rede viária do concelho em 2023 
e mantém a aposta na requalificação 
urbana tendo previsto um investimen-
to de 10,7 milhões de euros neste setor.
Na Educação, a autarquia de Sintra já 
investiu mais de 50 milhões de euros 
na requalificação do parque escolar e 
em 2023, o executivo de Basílio Horta 
planeia investir 30,9 milhões de euros, 
dos quais 10,4 serão investidos na am-
pliação e requalificação de equipamen-
tos educativos e refeitórios escolares. 
Também na área da Cultura e Des-

porto serão investidos 9,8 milhões de 
euros, dos quais 3,8 milhões de euros 
para investimento em equipamentos 
culturais e desportivos.
O município de Sintra continua a sua 
estratégia de descentralização para as 
juntas de freguesia, transferindo 12,5 
milhões para as freguesias do concelho, 
igualmente continuará a ser o principal 
investidor no concelho e continuará a 
apostar no investimento estruturante 
e gerador de progresso, que não com-
promete níveis de endividamento e de 
solvabilidade do município.
A nível do IMI o município mantém 
este imposto no mínimo legal (0,30) 
prevendo, em 2023, uma receita de 43,7 
milhões. Quanto ao IMI é de salientar 
que entre 2015 e 2021 a autarquia de 
Sintra passou de um IMI de 0,39 para 
0,30, o que permitiu devolver aos mu-
nícipes mais de 40 milhões de euros 
(cada ponto no a menos IMI equivale 
a uma diminuição de receita de 1,4 mi-
lhões de euros.)
O orçamento para 2023 prevê para o 
setor da ação social um investimento 
superior a 18,5 milhões de euros, cen-
trando o investimento na emergência 
social, na habitação, no apoio a famí-
lias e grupos vulneráveis e no forta-
lecimento das instituições de setores 
sociais.
Em 2023, a Estratégia Local de Habi-
tação reflete no orçamento municipal 
mais de 6,9 milhões de euros, para rea-
bilitação de frações habitacionais mu-
nicipais e para a aquisição de fogos. 
“Um investimento total, numa primei-
ra fase, através de fundos próprios da 
Câmara Municipal, aguardando-se 
com serenidade a operacionalização 
do financiamento do PRR.”, sublinha 
Basílio Horta.
Recorde-se que o valor global do inves-
timento da estratégia local de habita-
ção de Sintra ultrapassa os 179 milhões 
de euros, dos quais mais de 70 milhões 
de euros será financiado pelo IHRU, 
ao abrigo de protocolo já celebrado, 
e estima-se que grande parte dos res-
tantes pelo PRR. A Estratégia Local de 
Habitação de Sintra prevê o apoio ha-
bitacional, em diversas formas, a 3.100 
famílias até 2026.
“Não obstante o plano de investimen-
to em curso, continuamos a garantir 
e a reforçar o apoio à população mais 
vulnerável, ao mesmo tempo que nos 
mantemos atentos aos novos desafios, 
que cada vez com maior premência se 
colocam aos estados e às sociedades, 
especialmente nos domínios do am-
biente e das novas tecnologias digi-
tais”, garante Basílio Horta.
O orçamento foi  aprovado com os 
votos a favor dos vereadores do PS e 
CDU, abstenção do CHEGA e votos 
contra dos vereadores do PSD/CDS.
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O Mestre José Ruy deixou-nos aos 92 anosO Mestre José Ruy deixou-nos aos 92 anos
O mestre de banda desenhada José Ruy 
faleceu no dia 23 de novembro, com 92 
anos deixando entre nós um extenso e 
variado legado.
O autor, ilustrador e pintor nasceu 
a 9 de maio de 1930, na cidade da 
Amadora à qual dedicou grande par-
te da sua obra. Disso é exemplo o seu 
livro “Levem-me nesse Sonho” que 
conta a história da cidade e que foi 
sendo sucessivamente aumentado e 
atualizado ao longo dos anos. É tam-
bém, em parte, graças à dedicação de 
José Ruy que a Amadora é hoje consi-
derada um estandarte da BD nacional 
e internacional com o Festival dedicado 
àquela temática, realizado anualmente. 
“Inicialmente o objetivo era fazer um 
Festival de Banda Desenhada como for-
ma de homenagem ao António Cardoso 
Lopes (Tiotónio), também ele amado-
rense e diretor e fundador da revista de 
BD “O Mosquito”. Em 1990 fez-se efeti-
vamente uma mostra sobre o Tiotónio, 
que incluiu também banda desenhada 
e outras publicações. Foi um êxito tal 
que continua a existir, há já 32 anos e 
eu fui sempre colaborando de alguma 
forma. As personagens criadas pelo 
Tiotónio, Zé Pacóvio e Grilinho são, 
desde o início do Festival o seu troféu 
de honra.”, contou José Ruy numa en-
trevista concedida ao Correio da Linha 
em Março deste ano. Ao autor coube 
a honra de ser o primeiro galardoado 
com o prémio de Honra do Festival de 
Banda Desenhada da Amadora tendo, 
no ano seguinte (1991) sido distinguido 
com a Medalha Municipal de Ouro de 
Mérito e Dedicação da sua cidade natal.
Com efeito, a autarquia reconheceu o 
valor daquele que é considerado um 
dos pioneiros da nona arte em Portugal 
tendo-lhe conferido – para além da 
mencionada Medalha - várias homena-
gens, das quais se destacam a atribui-
ção do seu nome a uma rua e também 
a uma escola. Nesta última, José Ruy 
pintou um mural de 50 metros na bi-

blioteca relacionado com a História 
e os seus livros. Assim, nele figuram 
personalidades como Fernão Mendes 
Pinto, Pêro da Covilhã, Almeida 
Garrett, Alexandre Herculano, Porto 
Bomvento, entre outros. Embora não 
estivesse pensado inicialmente, acabou 
também por “decorar” o refeitório com 
flashes da história da Amadora como o 
Larmanjat, o monocarril que funciona-
va na estrada de Sintra, e as já mencio-
nadas e emblemáticas personagens “Zé 
Pacóvio e Grilinho”. No que respeita à 
avenida homónima, esta situa-se na fre-
guesia da Encosta do Sol, mais concre-
tamente na Urbanização Auchan. 
Considerado um dos pioneiros da 
nona arte em Portugal, José Ruy, es-
tudou artes gráficas na escola António 
Arroio onde foi discípulo de Rodrigues 
Alves, Falcão Trigoso, Júlio Santos e 
outros grandes pintores. Embora tenha 
iniciado a sua arte aos 14 anos, teve o 
seu primeiro trabalho na revista “O 
Mosquito” onde começou por fazer le-
gendas e separação de cores, antes de 
se estrear como autor, em 1952, com “O 
Reino proibido”. Estes haviam de ser os 
primeiros passos de uma vida de qua-
se 80 anos de publicações e um enorme 
empenho na divulgação da banda de-
senhada portuguesa. Colaborou com 
várias publicações periódicas como 
“Mundo de Aventuras” e “Cavaleiro 
Andante”, num tempo em que a BD era 
lida sobretudo em revistas. 
Ao longo da sua carreira, o José Ruy 
trabalhou em várias áreas ligadas ao 
desenho, mas foram os álbuns infor-
mativos de banda desenhada, de teor 
histórico, biografias – de figuras na-
cionais e internacionais - e as adapta-
ções de obras literárias - sempre com 
um traço realista e detalhado - que 
lhe conferiram notoriedade. Assim, 
da sua vasta bibliografia destacam-se 
as adaptações d’ “A Peregrinação” de 
Fernão Mendes Pinto e da epopeia “Os 
Lusíadas”, as biografias de Aristides de 

Sousa Mendes, de Humberto 
Delgado e de Beatriz Ângelo 
ou “As Aventuras de Porto 
Bomvento”, uma persona-
gem fictícia nascida no Porto 
que acompanha toda a saga 
das Descobertas portuguesas, 
dando especial atenção aos 
marinheiros anónimos desta 
época. 
O seu último trabalho publi-
cado foi “O Heroísmo de uma 
Vitória” (Âncora Editora, 
2020), sobre os confrontos en-
tre liberais e absolutistas na 
Ilha Terceira, nos Açores. Atualmente 
trabalhava na adaptação de “Lendas 
japonesas”, de Venceslau de Morais, da 
qual já tinha pronto o primeiro volume.
Na referida entrevista concedida ao 
Correio da Linha o José Ruy revelou 
que só fazia trabalhos que o entusias-
mavam, independentemente de saber 
se iriam ou não ser publicados. Se se 
deparasse com uma história que o apai-
xonasse, o autor lançava mãos à obra...
alguns trabalhos haveriam de ficar pela 
gaveta, outros seriam publicados anos 
mais tarde.
O rigor e a qualidade do seu traba-
lho têm sido reconhecidos tanto em 
Portugal como no estrangeiro e a sua 

obra está publicada em 11 línguas. 
Além disso, teve o mérito de exibir as 
suas obras com sucesso em vários paí-
ses da Europa e também Brasil, China 
e Japão.
Questionado como se caracterizava 
enquanto artista, a resposta foi peren-
tória: “Eu não sou artista, sou um ope-
rário porque estas coisas fazem-se com 
muito suor, com muita tarimba. Eu sou 
um verdadeiro entusiasta do que faço e 
tenho a felicidade do meu trabalho ser 
bem recebido pelo público”.
Recentemente José Ruy começou a co-
laborar com este jornal com os cartoons 
de “Zé Pacóvio e Grilinho”. No cartoon 
da última edição, os dois amigos falam 
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sobre o jornal e Zé Pacóvio termina di-
zendo: “Este nosso jornal não teve sem-
pre o aspeto que lhe conhecemos hoje. 
Mas disso falaremos na próxima con-
versa, concorda compadre Grilinho?” 
...infelizmente a conversa terá de ficar 
por ali. 
É de frisar que para além do seu traba-

lho, José Ruy foi um homem extrema-
mente afável, generoso e disponível, 
realizando inúmeras palestras em es-
colas e outros locais procurando ajudar 
e partilhar os seus conhecimentos e as 
muitas histórias que viveu ao longo 
destes 92 anos. 
José Ruy era o último autor vivo da de-

signada Idade de Ouro da banda dese-
nhada portuguesa, correspondente às 
décadas de 1940 a 1960. 

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues
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Contrariamente ao previsto, em 2023 
não haverá subida no valor das rendas 
pagas pelas famílias residentes no Par-
que Habitacional Municipal de Oeiras. 
Os aumentos que estavam previstos 
no procedimento de atualização anual 
de rendas de habitação municipal fo-
ram travados pela Câmara Municipal 
e só haverá alteração no valor mensal 
da renda para os agregados familiares 
em que o valor de renda estava calcu-
lado descer, o que tal como previsto irá 
acontecer.
Trata-se de mais uma medida do Muni-
cípio de Oeiras de proteção às famílias, 
que tem em consideração o panorama 
socioeconómico atual. A pandemia co-
vid-19, no início de 2020, e mais recen-
temente a guerra no continente Euro-
peu, vieram impactar negativamente as 
famílias, com maior incidência naque-
las que já se encontravam em situação 
de vulnerabilidade e carência social, 
situação que se prevê vir a endurecer 
no próximo ano.
Assim, de acordo com o processo de 
atualização da base de dados dos mora-
dores do Parque de Habitação Munici-
pal (3.127 famílias beneficiam de apoio 
à renda), nomeadamente dos rendi-
mentos e condições de cada agregado 
familiar, 73% das famílias arrendatárias 
cuja renda mensal iria ser aumentada 
face aos valores atualmente praticados, 
continuarão a pagar o mesmo valor. 
Cerca de 19% verão as rendas diminuir 
o seu valor. Apenas os restantes 8% dos 
arrendatários não veriam nem verão a 
sua renda sofrer qualquer alteração.

A Câmara Municipal de Sintra anun-
ciou um pacote de medidas anticrise 
para permitir o apoio imediato às famí-
lias de Sintra. Basílio Horta, presidente 
da Câmara Municipal de Sintra, reve-
lou, na reunião do executivo camarário, 
que este apoio imediato será concreti-
zado de duas formas. A primeira será 
a criação do programa “Zero Carências 
Alimentares”.  “Com este programa de 
apoio vamos criar as condições para 
que esta crise não origine carências ali-
mentares no concelho. Vamos aumen-
tar, tornar mais abrangem e mais rápi-
do o apoio que a autarquia já assegura 
nesta área”, sublinha Basílio Horta.
O presidente da Câmara Municipal 
de Sintra revelou que a autarquia e 
as juntas de freguesia, “têm sido con-
frontadas nos últimos meses com um 
aumento gradual e constante das ne-
cessidades de apoio e distribuição de 
alimentos num concelho com mais de 
400 mil pessoas”.
Basílio Horta admite que este cenário, 
com o previsível e provável aumento 
da inflação, “irá intensificar-se nos pró-
ximos meses e o município estará pre-
parado para responder de forma robus-
ta e imediata a esta emergência social”.
“Vamos organizar este programa apro-
veitado a experiência e conhecimento 
operacional que a crise pandémica nos 
deu nesta área”, sublinha Basílio Hor-
ta. “Com a coordenação dos serviços 
sociais do município, este apoio será 

Sintra cria fundo de apoioSintra cria fundo de apoio
para combater crise socialpara combater crise social

Oeiras travaOeiras trava
aumento das rendasaumento das rendas

organizado por via dos 
refeitórios escolares e das 
juntas de freguesias devido 
à proximidade das popula-
ções”, revela o presidente 
da Câmara Municipal de 
Sintra.
Basílio Horta anunciou 
também o apoio pecuniário 
diretamente à população 
de Sintra para resposta ao 
aumento da inflação.
A medida será concretizada através do 
Fundo Social AntiCrise que assegura, 
em caso de necessidade, o pagamento 
de água, luz, despesas escolares e de 
primeira necessidade, destinada a fa-
mílias com rendimentos iguais ou infe-
riores a 21 mil euros  famílias com dois 
ordenados mínimos).
A autarquia disponibiliza para este 
conjunto de medidas imediatas uma 
verba de 10 milhões de euros.
“Vamos agir de forma imediata, mas 
faseada, estando o município a ultimar 
um novo conjunto apoios, sempre res-
peitando o princípio da responsabili-
dade e precaução perante o panorama 
socioeconómico que a evolução da cri-
se económica pode significar junto das 
nossas comunidades”, revelou Basílio 
Horta.
O próximo pacote de medidas passará 
pelo apoio às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social  (IPPS) de for-
ma a garantir que a atual crise não colo-

que em causa o funcionamento destas 
instituições.
“O critério de apoio às nossas IPPS será 
o número de equipamentos e utentes 
que cada IPSS tem”, sublinha Basílio 
Horta. O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra garantiu que em ne-
nhuma circunstância, “as nossas IPPS 
podem comprometer a sua importante 
missão social e a autarquia de Sintra irá 
garantir isso mesmo”.
Basílio Horta anunciou ainda que o 
município irá assumir a tarifa social 
da água do SMAS de Sintra em 2023. 
“O município assume o pagamento de 
cerca de 600 mil euros da tarifa social”, 
revelou o presidente da autarquia.
Basílio Horta sublinha que, “desta for-
ma criamos as condições económicas 
para que no próximo ano os SMAS de 
Sintra não aumentem o preço da fatura 
da água de todos que vivem em Sintra, 
face aos aumentos da EPAL e Águas do 
Tejo”.

Junta de FreguesiaJunta de Freguesia
de Porto Salvode Porto Salvo

O Presidente, o ExecutivoO Presidente, o Executivo
e todos os funcionáriose todos os funcionários

desta Junta de Freguesiadesta Junta de Freguesia
desejam a todos os residentesdesejam a todos os residentes

um Bom Natal eum Bom Natal e
um excelente 2023um excelente 2023

Dinis Antunes
-Presidente
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Oeiras Viva quer serOeiras Viva quer ser
uma empresa de referênciauma empresa de referência

Com o objetivo de saber como está a 
recuperar do período difícil da pan-
demia, a Empresa Municipal Oeiras 
Viva, “O Correio da Linha”, conversou 
com Rui Daniel Mourinha, que detém 
o cargo de presidente do Conselho de 
Administração, desde fevereiro deste 
ano.
Com a sua formação ligada ao des-
porto, com mestrado em Gestão do 
Desporto, já exerce serviço no campo 
autárquico há 24 anos, foi vice-presi-
dente do Instituto do Desporto e estava 
como diretor na área de investimentos 
da Câmara de Oeiras, quando foi con-
vidado pelo presidente da Câmara da 
Oeiras, para assumir este cargo, ten-
do como vogais Zalinda Campilho e 
Eduardo Correia.
Rui Mourinha começou por nos dizer 
que a Oeiras Viva está a recuperar de 
um período de dois anos complicados, 

com uma quebra muito grande da re-
ceita, já que a pandemia obrigou ao 
encerramento dos equipamentos que 
estão sob a sua gestão, período em 
que tiveram que contar com o apoio 
da Câmara Municipal de Oeiras para 
garantir as remunerações dos funcio-
nários.
A guerra veio também trazer alguma 
preocupação quanto ao futuro, com, 
por exemplo, os aumentos da energia, 
mas as contas deste ano já apresentam 
um resultado positivo, e está convicto 
de que o futuro será de sucesso para a 
empresa.
No que se refere ao regresso das pes-
soas aos equipamentos, refere que se 
verificou logo que foram diminuídas as 
restrições. Ainda não foram alterados 
os preços pela utilização dos equipa-
mentos e estão a estudar com a Câmara 
a forma de reagir aos aumentos das 

despesas, sem afastar 
as pessoas.
A atividade da em-
presa vai ser comple-
mentada com projetos 
que estão a preparar, 
em articulação com 
a Câmara, na área da 
atividade desporti-
va e melhorar os que 
já existem, como a 
Escola de Vela, que 
este ano teve um sig-
nificativo aumento de 
praticantes e para a 
qual estão a estudar 
aumentar as valências 

com, por exemplo, uma Escola de Vela 
Adaptada, uma área que não foi tra-
balhada no passado. Já lançaram uma 
Escola de Judo e uma Escola de Dança, 
a funcionarem num espaço da piscina 
da Outurela que estava sem utilização.
Querem lançar alguns eventos espe-
cíficos relacionados com as atividades 
nas piscinas e na Marina. Todos os anos 
recebem uma regata internacional, fa-
zendo já parte do percurso dessa rega-
ta, pretendem melhorar o Campeonato 
Nacional de Caiaque Pool, vão ter pela 
primeira vez uma conferência sobre 
gestão de equipamentos. 
Continuam com os programas de fé-
rias, estando já lançado o das Férias 
de Natal, com diversas atividade pre-
vistas, como Futebol, Natação, Vela e 
Judo, entre 19 de dezembro e o final do 
mês. Estes programas de tempos livres 
vão preencher todas as férias escolares.
Este ano têm o presépio, no átrio da pis-
cina, que estará aberto ao público até 8 
de janeiro de 2023. 
Durante todo o mês de dezembro, às 
sextas-feiras e sábados, quem for jan-
tar à Marina de Oeiras terá a oferta do 
período de estacionamento no parque 
subterrâneo. Para tal deve retirar o ta-
lão de estacionamento, levá-lo consigo 
até a um dos restaurantes da Marina 
de Oeiras e validar o mesmo no final 
do jantar e entregar ao funcionário de 
serviço no Parque subterrâneo.
Ainda em dezembro de 21 a 23 decor-
rerá um estágio de Natal para os alunos 
da Escola de Vela – Oeiras Sailing. O es-
tágio é destinado aos alunos das classes 
Optimist e Laser / Laser iniciação, com 
o objetivo de serem trabalhados con-
teúdos mais avançados, mas ajustados 
a cada aluno.
Dos eventos previstos para o próximo 
ano destacamos, no dia sem carros a 
realização de atividades físicas, uma re-
gata Oeiras Viva, que pretende mostrar 
o trabalho da Escola de Vela, também 
estão a desenvolver a sensibilização 
para as questões ambientais e a respon-
sabilidade social da empresa, já que as 
questões ambientais são estratégicas 
para a empresa e para o Município.
Todos os anos são concorrentes à 
Bandeira Azul, sendo um ponto de hon-
ra. Em outubro fizeram mais uma lim-
peza subaquática que envolveu escu-
teiros, empresas e a Fundação Ecomar, 
ação que considera muito importante, 
tendo sido recuperados alguns dos ma-

teriais que estão reciclados no Presépio 
de Natal em exposição. Estão a prepa-
rar uma ação de sensibilização para os 
concessionários e para os funcionários 
sobre estas questões ambientais, que 
pretendem lançar no início do próximo 
ano, como formação interna.
Vão lançar um site melhorado, ( www.
oeirasviva.pt ) com novidades para os 
utentes das atividades a realizar nos 
equipamentos da Oeiras Viva. Também 
uma “newsletter” será lançada em de-
zembro.
O Passeio da Fama é para continuar, o 
facto de haver algumas placas danifica-
das devido à utilização de máquinas na 
preparação de um evento, não significa 
o seu abando, e estão já a preparar a 
sua recuperação, preparando o espaço 
de forma a não se voltar a danificar e 
acrescentarem as placas de outros atle-
tas medalhados.
A certificar as instalações, é outro ob-
jetivo que considera muito importante, 
por exemplo, conseguiram este ano 
pela primeira vez o galardão para a 
piscina que garante as melhores condi-
ções de higiene e segurança do serviço 
que é prestado ao cidadãos. Vão pedir a 
certificação da Escola de Natação, junto 
da Federação Portuguesa de Natação, 
e da Escola de Vela junto da Federação 
Portuguesa de Vela, e querem para a 
empresa a certificação ISO9001, justi-
ficando, Rui Mourinha, estas certifica-
ções como uma garantia de qualidade 
e de adaptarem os serviços da empresa 
ao que são os padrões mais exigentes 
de qualidade. 
Apesar de ser um grande desafio, e sen-
do a Oeiras Viva uma grande empresa 
municipal, pretende que seja também 
uma referência no mundo do desporto. 
Se possível vão futuramente aumentar 
as suas capacidades, juntando aos equi-
pamentos que gere, outros que ainda 
não estão sob a sua orientação. 
Neste momento a Oeiras Viva gere sete 
pavilhões desportivos, dois complexos 
desportivos três piscinas municipais, o 
auditório Ruy de Carvalho e o Palácio 
Flor da Murta, referindo Rui Mourinha 
que este processo de alargamento tem 
que ser feito com calma, porque estão 
a sair de um período difícil, e contando 
sempre, naturalmente, com o apoio da 
Câmara Municipal de Oeiras. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Rua Elias Garcia, 187 - E | 2700-317 Amadora | Telf. 21 491 03 00

Amadora

As lojas Teresa Silveira desejam Boas FestasAs lojas Teresa Silveira desejam Boas Festas
 a todos os clientes e amigos a todos os clientes e amigos

A União das Freguesiasde Oeiras e S. Julião da Barra,Paço de Arcos e Caxias
desejam-lhe um
Feliz Natal

e um excelente
Ano Novo 2023 União de Freguesias

de Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias

CCD celebra aniversárioCCD celebra aniversário

ReinoReino
do Nataldo Natal
regressaregressa
a Sintraa Sintra

O Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores da Câmara de Oeiras e 
dos SIMAS, (CCD), assinalou, com a 
realização de uma sessão Solene, no dia 
12 de dezembro, os seus 61 anos.
O presidente da Direção, António 

Moura, no seu discurso a propósito 
deste aniversário, apelou aos sócios 
que participem mais na vida do CCD, 
estando presentes nas assembleias.
O CCD tem 4.062 sócios ativos, con-
siderando António Moura que é uma 

instituição com vitalidade, 
mas precisa de gente nova 
na Direção e nas atividades, 
como o Grupo de Canto e 
Dança.
Nesta sessão foram home-
nageados os sócios com 25 e 
50 anos de ligação ao CCD, 
instituições como o Centro 
Belmar da Costa e também 
alguns funcionários que se 
reformaram, tendo, António 
Moura, para além destas ho-
menagens, referido o traba-
lho de todos os outros funcio-
nários, dizendo que sem esse 
trabalho o CCD não funcio-
naria.
Agradeceu também o apoio 
de jovens da Academia Taedo 
Taekwondo, que ajudaram 
no trabalho de limpeza do 
Pavilhão Desportivo que foi 
atingido pelas recentes inun-
dações.   
A vice-presidente da Direção 
Aurora Ricca, referiu o tra-
balho realizado no âmbito 
dos Tempos Livres do CCD, 
salientando o facto de terem 

chegado a contar com 200 crianças, o 
que considera um sucesso deste pro-
grama e prova de confiança dos pais no 
trabalho do CCD.

O Parque da Liberdade, o Largo do 
Palácio Nacional de Sintra e o News-
Museum no Centro Histórico de Sintra 
serão novamente envolvidos pelo espí-
rito natalício com animação, mercado 
de natal e diversões, de 1 de dezembro 
a 6 de janeiro, com entrada gratuita.
O Parque da Liberdade transforma-se 
totalmente e ficará povoado por fadas, 
duendes, bonecos de neve, renas e ou-
tros seres mágicos, proporcionando 
aos visitantes momentos inesquecí-
veis. Atividades desportivas, brinca-
deiras, ateliês, concertos e apontamen-
tos teatrais serão uma constante ao 
longo dos dias deste evento de entrada 

gratuita.
Junto ao Palácio Nacional de Sintra, irá 
encontrar a tradicional árvore de Natal 
que fará as delícias de toda a família. O 
Largo do Palácio da Vila transforma-
-se num verdadeiro Mercado de Natal, 
a funcionar todos os dias das 10h00 às 
19h00, e com uma programação que 
conta com atuações do Chapitô, espe-
táculos de video mapping e concertos.
Este ano os visitantes podem usufruir 
de uma viagem gratuita no comboio 
de natal com partida do Parque da Li-
berdade, pelas 18h00, que percorrerá 
Sintra, numa oportunidade para des-
frutar da vila e das luzes de natal.
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SMAS de Sintra promovem atividades de NatalSMAS de Sintra promovem atividades de Natal
Laboratório de Natal-Impressão 3D” é a 
atividade que o Espaço SMAS (Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento 
de Sintra) da Ribeira de Sintra vão dina-
mizar aos fins de semana de dezembro, 
com sessões às 11h00, 12h00, 15h00 e 
16h00. Através da utilização de canetas 
de impressão 3D, os participantes serão 
desafiados a criar o seu próprio enfeite 
natalício, utilizando filamento de plás-
tico biodegradável. Após a “Caça aos 
Resíduos” que decorreu em novembro, 
os visitantes vão saber como funciona a 
Impressão 3D e, mesmo, criar objetos tri-
dimensionais através de canetas muito 
especiais.
Para além da atividade aos fins de sema-
na, o Espaço SMAS da Ribeira de Sintra 
continua a proporcionar a visita a um 
conjunto de exposições, a começar pela 

mostra “Fogo Frio: Prevenir o incêndio 
usando o fogo”, que resulta de uma par-
ceria com o Instituto Superior de Agro-
nomia (ISA). Neste caso, esta exposição 
pretende demonstrar que queimar a 
vegetação durante o Inverno pode ser 
benéfico para diminuir a intensidade 
dos incêndios rurais, contribuindo para 
proteger pessoas e bens durante a épo-
ca estival. Elaborada pela investigadora 
Maria Conceição Colaço, do Centro de 
Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” 
(unidade de investigação do ISA), esta 
mostra resulta de um projeto seleciona-
do no âmbito do Orçamento Participati-
vo de Portugal em 2017 e coloca a ciência 
ao serviço da prevenção de incêndios.
“Reciclagem e Resíduos” é outra das 
exposições que se encontram no local, 
sendo composta por 15 estruturas (roll-

-ups) concebidas integralmente por 
meios internos dos SMAS de Sintra, que 
abordam questões na área da educação 
e sensibilização ambiental, procurando 
contribuir para uma maior consciencia-
lização dos cidadãos em relação à ado-
ção de comportamentos ambientalmente 
responsáveis.
As instalações dos SMAS na Ribeira de 
Sintra têm patente, ainda, a exposição 
“MAR-Dia Mundial dos Oceanos”, que 
apresenta trabalhos de alunos da turma 
C do 6.ª ano da Escola Básica e Secun-
dária do Alto dos Moinhos (Terrugem), 
subordinado ao tema MAR, no âmbito 
da comemoração do Dia Mundial dos 
Oceanos (8 de junho). A mostra desven-
da, para além de desenhos de conchas, 
búzios e lapas, um conjunto de 20 ani-
mais marinhos executados através de 

reutilização de madeiras e metais, como 
pregos, caricas, latas, redes e anilhas, 
com o propósito de sensibilizar para a 
sustentabilidade e para a necessidade 
de preservação e melhoria do ambiente 
e do planeta. Recorde-se que o Espaço 
SMAS da Ribeira de Sintra vai dar lugar 
ao Museu da Água e Resíduos, um espa-
ço museológico que se pretende afirmar 
como um polo de referência ao nível da 
educação e sensibilização ambiental e de 
divulgação científica e tecnológica, no 
âmbito do ciclo urbano da água e dos re-
síduos, sensibilizando a comunidade em 
geral para os valores da preservação do 
ambiente, para além de divulgação das 
atribuições dos SMAS de Sintra (abaste-
cimento de água, drenagem e tratamento 
de águas residuais e recolha e transporte 
de resíduos urbanos).

Programas para 2023:

Amendoeiras em Flôr: 25 e 26 Fevereiro

Alentejo (Évora): 1 e 2 Abril

Rota da Bairrada e Coimbra: 6 e 7 Maio

Porto Santo: Maio (em preparação)

Cruzeiro no Rio Douro, Régua / Pocinho com Comboio: 3 e 4 Junho

Açores, circuito de São Miguel: 21 a 25 Junho

Férias em Monte Gordo: 14 a 21 Maio e 27 Agosto a 3 Setembro

Cruzeiro no Rio Douro, Régua / Porto: 23 e 24 Setembro

- Reservas de passagens aéreas
 - Reservas de hotéis e apartamentos em Portugal e no estrangeiro.

 - Organização de cruzeiros e excursões para individuais e grupos fechados.
 - Organização de eventos

 - Aluguer de viaturas comerciais e de passageiros com e sem motorista,
 - Serviço personalizado de transferes nacionais e internacionais.

Desejamos Boas Festas

deseja-lhe

Boas 
Festas

Parque Industrial Alto da Bela Vista | Pavilhão 50  
Sulim Park 2735-192 Agualva-Cacém  Tel. 21 917 10 88/89/90 | Fax. 21 917 10 04   

Departamento Comercial: clientes@mx3ag.com  Pré-impressão: mx3agnovo@gmail.com  www.mx3ag.com
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Empresa gráfíca comemora centenárioEmpresa gráfíca comemora centenário
Terminadas que foram as iniciati-
vas que assinalaram o Centenário da 
Olegário Fernandes, Artes Gráficas 
SA, ao longo do ano, num breve ba-
lanço destas comemorações, o CEO da 
Olegário Fernandes, João Baeta, sobre 
os eventos realizados, começou por 
nos dizer que é com “grande orgulho” 
que pode olhar para traz e ver o que foi 
feito, orgulho esse extensivo aos restan-
tes membros da Administração, e que, 
pelo que foi verificado no almoço de 
confraternização com os colaboradores, 
a encerrar as comemorações, foi possí-
vel perceber que a maioria dos partici-
pantes se sentiram muito ligados a esta 
comemoração e aos eventos realizados.
Este ainda é um momento de paragem 
e de reflexão, mas sentem que valeu a 
pena, já que, por exemplo, em termos 
de imagem, fizeram mais este ano do 
que nos últimos 50 anos, no que se refe-
re à projeção pública.
As exposições, no espaço Lugar da 
Memória, tiveram o objetivo de dar a 
conhecer a sua atividade, ao público em 
geral, mas em especial aos alunos das 
escolas ligadas às artes gráficas, e foram 
um êxito. As visitas não se limitaram ao 
espaço da exposição, a empresa esteve 
aberta para que os jovens estudantes 
pudessem ver como se realiza o traba-
lho neste setor. 
E estas visitas são tanto mais importan-
tes, por quanto é uma realidade que os 
jovens parecem fugir desta atividade, 
talvez por o acharem que é um trabalho 
“sujo”, numa visão que é do passado. 
Nesse sentido, segundo João Baeta, a 
associação das artes gráficas, a Apigraf, 
tem feito o esforço para divulgar o que 
são hoje as empresas de artes gráficas 
e foi também com esse propósito que 
Olegário Fernandes teve estas inicia-
tivas, que julgam, terem sido um bom 
contributo, face ao número de jovens 
que tomaram contacto com funciona-
mento da empresa.
Sobre este setor de atividade, João 
Baeta, considera que está numa encru-
zilhada, porque as pequenas empresas 
têm tendência para desaparecer face 
às tecnologias que permitem que, por 
exemplo, qualquer escritório possa 
adquirir equipamento para fazerem os 
seus próprios trabalhos sem recorrer a 
gráficas, pondo em risco as pequenas 
empresas que não viram a tempo a mu-
dança do mercado.
A Olegário Fernandes conseguiu ul-
trapassar o período da pandemia sem 
grandes convulsões porque, há já vá-
rios anos, se especializou na área da 
embalagem, evoluindo nos processos 

de produção, o que permitiu que du-
rante a pandemia a sua laboração fosse 
necessária, sobretudo para a indústria 
farmacêutica, surgiram algumas difi-
culdades com pessoal, por ausência for-
çada pela pandemia, mas conseguiram 
estar sempre em funcionamento.
As perspetivas de futuro são boas, mas 
nem tudo são facilidades, pelo que, re-
fere João Baeta, é preciso acompanhar o 
progresso porque a evolução das tecno-
logias é muito rápida e tem que se estar 
atento a essa evolução para não ficar 
pelo caminho.
No almoço realizado no dia 26 de 
Novembro, João Baeta, no uso da pa-
lavra, começou por agradecer aos par-
ticipantes terem 
aceite o convite 
para partilharem 
“um momento im-
portante, na nossa 
vida, como “fa-
mília” Olegário. 
Vamos vivê-lo 
com orgulho, par-
tilhando um senti-
mento de pertença 
a um projeto, só 
concretizado, por-
que fomos capa-
zes de nos unir, 
mesmo nos mo-
mentos mais difí-
ceis da Olegário”.
Depois de recordar um pouco do pas-
sado da empresa, disse que continuam 
a trabalhar no presente, construindo 
futuro. “Apesar dos momentos “som-
brios” e preocupantes que atravessa-
mos, não perdemos o otimismo e a es-
perança, de acreditar, que é necessário 
e possível continuarmos a criar condi-
ções que permitam a estabilidade e o 
crescimento da Olegário no mercado 
da Indústria Gráfica”. Deixou a garan-
tia de que, os responsáveis, Cristina 
Baeta e o Duarte Sousa, vão continuar 

a fazer, desta empresa, uma referência, 
nas áreas onde está inserida.
Agradeceu a presença de trabalhadores 
que já passaram à reforma e o contribu-
to que deram à empresa, alguns duran-
te cerca de 40 anos. 
Terminou agradecendo a todos quan-
tos trabalham, no dia-a-dia da Olegário, 
por acreditarem no projeto da empresa, 
“que se vai construindo com o vosso 
trabalho, disponibilidade e profissiona-
lismo, compromissos necessários para 
se continuar a pre-

parar um futuro digno, mais inclusivo, 
com regalias e ganhos de acordo com 
metas de produtividade acessíveis”. 
“Só assim se constrói o sentimento de 
pertença”.
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"O Teatro é o espelho de um povo""O Teatro é o espelho de um povo"
- Carlos Avilez- Carlos Avilez

O Teatro corre-lhe nas veias, é um palco 
onde encenou a vida e desenhou a car-
reira. Os primeiros passos foram dados 
enquanto actor, no Teatro Nacional, 
na Companhia Rey Colaço-Robles 
Monteiro. E foi a conselho da grande 
Dama do Teatro Português Amélia Rey 
Colaço (1898-1990) que decidiu mudar 
os trilhos do sonho desejado para se 
lançar no rumo do destino. Uma dor 
difícil de curar que haveria de dar ori-
gem ao prazer de realizar a sua vocação 
por inteiro. A nova carreira mudou-lhe 
a vida, fez dele o encenador que trazia 
vaticinado no sangue. Hoje, aos 85 anos, 
com cerca de sete décadas de carreira, 
ao longo das quais encenou mais de 260 
peças dos principais dramaturgos mun-
diais, Carlos Avilez ainda deseja mais 
e não deixa de acreditar que o Teatro 
está bem de saúde e recomenda-se. De 
pedra e cal no Teatro Experimental de 
Cascais (TEC) e na Escola Profissional 
de Teatro de Cascais (EPTC), ao falar 
sobre a sua Arte, o brilho do olhar não 
engana: a paixão está mais acesa do que 
nunca. O jornal ‘O Correio da Linha’ es-
teve à conversa com o encenador, que 
logo no início do seu percurso ganhou 
o estatuto de ‘enfant terrible’ do Teatro 
Português, mercê de abordagens inova-
doras e ousadas, uma imagem de marca 
que lhe granjeou êxito, total admiração 
do público e dos seus pares, bem como 
inúmeras, e merecidas, distinções. 
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - O 
que o levou a desenvolver uma carreira 
no Teatro?
Carlos Avilez (CA) – Eu nunca pensei 
ter outra carreira. Para mim, foi sempre 
o Teatro desde sempre. Sempre fui uma 
pessoa de Teatro e cá estou uma pessoa 
de Teatro.  
CL - O Teatro consegue competir com 
o Cinema e a Televisão, na captação de 
actores e de espectadores?
CA – Claro que sim. É completamente 
diferente. Um espectáculo de Teatro é 
um espectáculo ao vivo. O Cinema e 
a Televisão são espectáculos comple-
tamente diferentes. Agora, um grande 
actor de Teatro é um grande actor em 
Televisão e em Cinema, em tudo. São 
realidades completamente diferentes. 
Acho que uma não prejudica as ou-
tras. Aliás, a Televisão permite, prova-
velmente, uma maior divulgação dos 
nomes dos actores, comparativamente 
com o Teatro, mas as coisas comple-
tam-se e nós estamos a funcionar to-
dos em conjunto. E os grandes actores 
de Teatro estão a fazer Televisão e 
vice-versa. O Teatro sempre conseguiu 
competir com tudo, competiu quando 

apareceu a Rádio, competiu quando 
apareceu a Televisão, competiu quando 
apareceu a Internet. O Teatro sobrevi-
ve. É uma arte que sempre sobrevive a 
tudo. 
CL - A Internet pode fazer alguma coisa 
em benefício do Teatro, ou é mais uma 
ameaça na luta pelas audiências?
CA – A Internet pode beneficiar na 
divulgação, no conhecimento, na des-
coberta, na procura que nós possamos 
fazer. Claro que a Internet é uma evo-
lução muito grande a todos os níveis, 
e pode beneficiar em tudo o que seja 
importante num Teatro que se quer 
inovador. 
CL - No passado dia 12 de Outubro, a 
Escola Profissional de Teatro de Cascais 
(EPTC) assinalou o seu 30.º aniversário. 
O que representou isso para si?
CA – Foi um momento único na mi-
nha vida. A Escola de Teatro foi deci-
siva para mim. A partir do momento 
em que comecei a lidar também com a 
gente nova, comecei a renovar todo o 
meu processo de trabalho. E é muito 
bom ver gente tão boa aparecer, tan-
ta gente a querer vir para a Escola de 
Teatro e tanta gente boa a sair da Escola 
de Teatro. Muitos actores que fizeram 
parte da Escola de Teatro estão já aqui a 
fazer as suas carreiras.  

“ESTAMOS A FORMAR ACTORES 
PARA O FUTURO”

CL - Qual a principal preocupação da 
EPTC nos ensinamentos que passa aos 
seus alunos?
CA – Nós não estamos a formar acto-
res só para agora. Estamos a formar 
actores para o futuro. A realidade que 
se aproxima é muito lenta, é muito es-
tranha, é muito difícil... e nós temos de 
pensar isso tudo para os novos actores 
que estamos a formar e não para os ac-
tores que estamos a ver agora. Estamos 
a pensar actores para o futuro, é essa 
a nossa principal preocupação. E claro 
que é também uma preocupação a qua-
lidade de agora, evidentemente.   
CL – Quais os requisitos para um jovem 
poder inscrever-se na EPTC?
CA - É preciso ter o 9.º ano completo, 
para se inscreverem. E depois fazem o 
10.º, o 11.º e o 12.º ano nesta Escola na 
área do Teatro, mas que é equivalente 
às outras áreas. Temos professores do 
mais alto nível, professores de qualida-
de, professores que eu tenho a honra de 
ter a trabalhar comigo. 
CL - A Escola mantém alguma cola-
boração com outras companhias de 
Teatro, com vista à inserção profissio-
nal dos alunos finalistas?
CA – Nós temos uma boa relação entre 
as companhias de Teatro todas e é mui-
to bom ver actores meus, actores que 
saíram da minha escola, a trabalhar em 
outras companhias e a trabalhar com 
outros colegas meus.
CL - Há muitas desistências a meio dos 
cursos?
CA – Não há desistências praticamente 
quase nenhumas. O ano passado acaba-
ram 50. E este ano vão acabar 50. 
CL - Pode dar-nos alguns nomes de 
alunos que tenham singrado enquanto 
profissionais?
CA – Acho que não posso preferir nin-
guém. Houve muitos nomes que sin-
graram. Posso referir alguns, mas não 
quero, porque são todos tão bons, que 
eu não quero escolher ninguém. 

CL - Como recorda a sua estreia como 
encenador? 
CA – A minha estreia como encenador 
foi um bocado escandalosa. Eu tinha já 
feito uma experiência minha como en-
cenador numa peça que eu tinha escrito 
na Sociedade Guilherme Cossul. E de-
pois, passados uns anos, fiz ‘A Castro’, 
uma tragédia clássica da autoria de 
António Ferreira, que foi pela primeira 
vez feita com trajes de hoje e concepção 
moderna e foi um escândalo, foi uma 
coisa que teve muito êxito. Foi aí que 
eu comecei a minha carreira como en-
cenador. Foi assim que comecei. 
CL - O que sente quando assiste à es-
treia de um trabalho seu?
CA - Eu, quando vejo uma encenação, 

é uma sensação estranha. É a concreti-
zação de um projecto, de uma ambição, 
de uma forma de se estar na vida. Cada 
espectáculo meu é um momento da 
minha vida, portanto, perante uma en-
cenação que estreio, estreia-se sempre 
uma preocupação de dar qualidade, 
se será boa, e saber também o que vai 
acontecer a seguir.
CL - Como ocorreu a sua vinda para 
Cascais?
CA – Eu comecei no Teatro Nacional, 
na Companhia Rey Colaço-Robles 
Monteiro. Entrei como actor em 1956 
e permaneci até 1963. Nessa altura, saí 
do Teatro Nacional, porque fui convi-
dado para o Teatro Experimental do 
Porto (TEP). Depois, em 1964, passei 
pelo Círculo de Iniciação Teatral da 
Academia de Coimbra (CITAC) e, mais 
tarde, em 1965, passei para o Teatro 
Experimental de Cascais (TEC). 
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Carlos Vítor Machado, mais conheci-
do por Carlos Avilez, nasceu em 1937. 
A sua estreia profissional como actor 
ocorreu em 1956, na Companhia Rey 
Colaço-Robles Monteiro, onde perma-
neceu até 1963. 
A conselho de Amélia Rey Colaço, 
desistiu da carreira de actor e reorien-
tou o seu percurso profissional para 
o domínio da encenação. Ainda em 
1963, levou ao palco a peça ‘A Castro’, 
de António Ferreira, na Sociedade 
Guilherme Cossoul.
A encenação que assinou nesta pri-
meira peça, considerada inovadora e 
arrojada, causou sensação e agitação 
no meio artístico lisboeta, o que o fez 
conquistar rapidamente o estatuto de 

‘enfant terrible’ do Teatro Português.
Antes de fundar o Teatro Experimental 
de Cascais (TEC), em 1965, passou pela 
Sociedade Guilherme Cossoul, pelo 
Teatro Experimental do Porto (TEP) 
e pelo Círculo de Iniciação Teatral da 
Academia de Coimbra (CITAC).  
Visto como um projecto inovador, o 
TEC trouxe uma lufada de ar fresco 
com as suas produções, atraindo para 
as suas fileiras alguns dos maiores 
vultos da cultura portuguesa e uma 
corrente de público desejosa de novas 
ideias e propostas.
Em 1992, no seguimento de um de-
safio lançado meses antes pelo en-
tão ministro da Educação Roberto 
Carneiro (1987-1991), fundou a Escola 
Profissional de Teatro de Cascais, que 
assinalou o seu 30.º aniversário no pas-
sado dia 12 de Outubro.  
Com mais de 260 peças encenadas, nas 
quais trabalhou com alguns dos princi-
pais actores portugueses, Carlos Avilez 
foi também director do Teatro Nacional 
D. Maria II e do Teatro Nacional de S. 
João, bem como Presidente do Instituto 
de Artes Cénicas. 
Ao longo da sua profícua carreira, foi 
agraciado com inúmeras distinções, 
entre as quais a Comenda da Ordem 
do Infante D. Henrique, Medalhas de 
Honra e Mérito Municipal da CMC 
e Medalha de Mérito Cultural da 
Secretaria de Estado da Cultura.

UMA VIDA RECHEADA DE ÊXITOS

Foi para mim importante e decisivo ter 
trabalhado no Teatro Nacional, com os 
melhores actores. Aprendi muito, mas 
terminei a minha carreira como actor 
para ir para encenador. Foi no TEP que 
iniciei a minha carreira como encena-
dor. Segui a recomendação da Senhora 
Amélia Rey Colaço, que achava que a 
minha vida devia ser não de actor, mas 
de encenador.
CL - O que o levou a fundar o TEC?
CA – Eu tinha um colega meu de sem-
pre, que era o actor João Vasco, com 
quem já tinha trabalhado na com-
panhia itinerante ‘Gente Nova em 
Férias’, e ele disse-me que havia um 
teatro livre em Cascais - ele morava em 
Cascais, eu morava em Lisboa -, que 
era o Teatro Gil Vicente, e que nós po-
díamos vir para Cascais. Viemos falar 
com o Presidente da Junta de Turismo 
da Costa do Sol, na altura o Sr. Joaquim 
Miguel de Serra e Moura, 
que nos abriu as portas 
imediatamente. Ele tinha 
uma visão espantosa de 
que o Teatro tem impor-
tância no Turismo. Era 
um inovador. E nós vie-
mos para Cascais, porque 
o João Vasco nos trouxe 
para Cascais. 
Além da ‘Gente Nova em 
Férias’, tínhamos feito vá-
rias outras experiências, 
e fizemos aqui uma com-
panhia, resolvemos criar 

um grupo que se tem mantido 
durante muitos anos, um gru-
po que está a fazer 57 anos. 
Criámos uma companhia, isso 
foi sempre a nossa ambição. 
Minha, do meu colega João 
Vasco e de outros colegas nos-
sos. Mas nós dois, cá temos 
estado e continuamos a estar 
aqui. A primeira peça que es-
treámos no Teatro Gil Vicente, 
‘Esopaida’, de António José 
da Silva, foi em Novembro de 
1965.    

“NÃO ME ENVERGONHA 
PEDIR SUBSÍDIOS”  

CL - Com que apoios conta a compa-
nhia?
CA – Contamos com o apoio da 
Direcção-Geral das Artes, da Câmara 
Municipal de Cascais (CMC) e da 
Fundação Calouste Gulbenkian. E con-
tamos também com o apoio do público, 
que é muito importante para mim. E, às 
vezes, temos alguns mecenas. É assim 
que nós trabalhamos. Mas trabalhamos 
porque nós precisamos de ser apoiados 
para fazer este tipo de Teatro. E é as-
sim que sobrevivemos. Aliás, eu passei 
a vida a pedir subsídios e continuo a 
pedir subsídios. Não me envergonha! 
Acho que justificamos os subsídios que 
recebemos pela qualidade do trabalho 
que fazemos. 
CL - Já foi também actor. Como encena-
dor, conhece este outro lado do Teatro. 

Como foi esta passa-
gem? 
CA – Quando a 
Senhora Amélia Rey 
Colaço me disse que 
eu podia ser ence-
nador, eu tive um 
grande desgosto, 
porque eu gostava 
muito de ser actor e 
não tinha percebido 
que não era actor, 
eu era um encena-
dor. Por isso essa 
passagem foi difícil para mim, mas 
agradeço-lhe profundamente, porque 
eu realmente não era um actor, eu sou 
um encenador e devia ter sido sempre 
um encenador e só um encenador. 
Agora, a minha experiência como ac-
tor foi muito importante. Eu consegui, 
como encenador, ter uma experiência 
que é muito útil para mim. Como ac-
tor, eu percebi bem as dificuldades e os 
problemas dos encenadores e dos acto-
res. Portanto, como encenador, quan-
do estou a dirigir, tenho sempre essa 
noção da dificuldade que é ser actor, 
de estar num espectáculo a seguir as 
orientações do encenador e de estar à 
procura de uma personagem.       
CL - Como é viver do Teatro em 
Portugal? Quais as maiores dificulda-
des enfrentadas pelos actores e encena-
dores?
CA – Desde 1935, que já se dizia que 
o Teatro estava em crise. E continua a 
haver as crises no Teatro, mas sobrevi-
vemos. O Teatro sobrevive e cada vez 
com mais força, cada vez com mais en-
tusiasmo, cada vez com mais vontade 
de trabalhar. Portanto, nós cá estamos, 
especialmente agora, que há um novo 
espaço, que é o Edifício Cruzeiro, e 
o nosso Teatro Mirita Casimiro, bem 
como o apoio da CMC. Portanto, no 
fundamental, da forma como nos têm 
recebido e tratado ao longo destes anos 
todos, tenho recebido sempre o apoio 
da Autarquia.     
CL - Há muitos jovens a procurar for-
mação como actores, muitos atraídos 
pelo desejo de ingressar na Televisão. 
As companhias de Teatro têm capaci-
dade para atrair e absorver estas novas 
gerações de actores? 
CA – As pessoas que venham para 
o Teatro através do que vêem na 
Televisão, que nós depois conquista-
mo-las. Depois, quando chegam cá, 
as pessoas entram numa perspecti-
va de vir para o Teatro. Nós, depois, 
ensinamos-lhes, naturalmente, o que é 
Teatro. O Teatro é uma profissão mui-
to estranha, é uma coisa fascinante, é 
quase uma religião, no bom sentido 
da palavra. Depois, eles aprendem o 
que é realmente ser actor, fazer Teatro. 
E sempre que possam vir para cá, nós 
começamos a dar-lhes a entender o que 
é esta profissão e as dificuldades que 
tem, que é uma profissão muito difícil, 
que exige muito trabalho, e que exige 
realmente querer muito fazer parte dis-
to e querer muito fazer o Teatro com a 
qualidade que nós defendemos e pre-
tendemos que seja atingida.       
CL - No caso da EPTC, em média, 
quantos alunos seguem 
carreiras no Teatro?
CA – Uma grande per-
centagem dos alunos que 
saem daqui estão a fazer 
carreira. É público! Estão 
a fazer carreiras ao mais 
alto nível. Mesmo quem 
não faz carreira, a expe-
riência teatral foi muito 
útil para a sua vida quo-
tidiana, para a sua relação 
com as pessoas, para a sua 
imagem. E no que respei-

ta à sua profissão, isso também é muito 
importante. 

“O TEATRO NÃO É
UM PARENTE POBRE”

CL - O Teatro é um parente pobre da 
Cultura?
CA – Eu acho que o Teatro não é um 
parente pobre, o Teatro é o espelho de 
um povo. Depende dos responsáveis 
pela Cultura a importância que lhe dão. 
A partir daí, o Teatro não é um parente 
pobre, o Teatro é um parente rico. 
CL - Os jovens vão ao Teatro enquanto 
espectadores? Existe esse hábito?
CA – Claro que sim. Actualmente, 
grande parte da percentagem dos pú-
blicos é de gente jovem. O que é fasci-
nante é ver as plateias dos teatros com 
tudo, naturalmente com todas as ida-
des, mas há uma percentagem enorme 
de gente nova. Não só no TEC, mas em 
todas as outras companhias. Estão sem-
pre cheias de gente nova e com grande 
entusiasmo.   
CL - O TEC tem desenvolvido algum 
programa/iniciativa especial destinada 
a levar os jovens a desenvolver o gosto 
de ir ao Teatro?
CA – Claro que nós fazemos várias 
tentativas, várias experiências. Houve 
uma altura em que desenvolvemos 
um projecto de Teatro com as escolas, 
trabalhámos junto com outras escolas, 
com outras companhias e desenvolve-
mos várias actividades. Até os próprios 
alunos são os primeiros a desenvolver 
o interesse das pessoas pelo Teatro. Há 
muita gente nova, amigos e colegas e 
gente que quer fazer Teatro, estão aqui 
e nós fazemos esse trabalho. E fizemos 
durante muito tempo espectáculos de 
teatro infantis. Tivemos também um 
trabalho muito intenso para criar pú-
blico. Não é fácil criar público. Criar 
público é uma coisa que é quase tão im-
portante como criar um espectáculo. E 
nós criámos um público. Nós, hoje, es-
gotamos as casas, porque criámos esse 
público ao longo dos tempos.
CL - Têm algum programa com as esco-
las do concelho de Cascais?
CA – Nós temos um programa direc-
cionado para as escolas de Cascais, te-
mos uma escola e essa escola também 
está em contacto com as outras escolas. 
Nós convidamos sempre essas escolas e 
grande parte dos alunos vem aqui. São 
convidados, vêm assistir aos espectácu-
los, os professores trazem-nos. Nós de-
pendemos também muito dos profes-
sores das escolas. Respeitamos todos, 
mas alguns estão mais vocacionados 
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para a área da Cultura e do Teatro. E 
esses trazem os seus alunos aqui. Nós 
temos condições especiais para que 
eles venham. Gostamos muito que eles 
venham ao Teatro e, se for a primeira 
vez, temos a preocupação que voltem. 
Por isso a importância enorme do tea-
tro para crianças e para jovens. Se um 
jovem vai ao Teatro pela primeira vez 
e não gosta, dificilmente se adapta e vai 
gostar mais tarde. É preciso criar novos 
públicos, que eles vêm. 

“JÁ FIZ MAIS 
DE 260 ENCENAÇÕES”

CL - Qual a peça/peças que mais gos-
tou de encenar?
CA – Claro que há algumas mais espe-
ciais, mas, fundamentalmente, há peças 
que são para mim muito importantes. 
São tantas. Tenho 260 e tal encenações. 
Gosto de encenar todas e gosto, espe-
cialmente, de encenar uma nova peça. 
Entre as mais especiais, sei lá, posso 
referir ‘Rei Lear’, ‘La Nonna’, ‘Galileu 
Galilei’, ‘Ricardo II’, ‘O Encoberto’... 
E as óperas, gostei muito de fazer ópe-
ras (entre as óperas que Carlos Avilez 
encenou no Teatro Nacional de S. 
Carlos, contam-se ‘Carmen’, ‘Contos 
de Hoffmann’, ‘Kiu’, ‘As Variedades de 
Proteu’, ‘Ida e Volta’ e ‘O Capote’; tam-
bém encenou ‘O Barbeiro de Sevilha’, 
‘La Traviatta’, ‘Madame Butterfly’, 
‘Tosca’ e ‘Don Giovanni’ em vários lo-
cais do País).
Também gostei muito de fazer os es-
pectáculos no Japão. (Em 1970, Carlos 
Avilez foi Director Artístico e respon-
sável pelo dia consagrado a Portugal na 
Expo’70, em Osaka).
CL - Durante a sua longa carreira, que 
momentos recorda com maior prazer?
CA –Recordo momentos apaixonantes 
que tenho vivido ao trabalhar com os 
melhores actores e ter feito com eles 
grandes espectáculos. Recordo a rela-
ção que tenho tido com grandes acto-
res, grandes pintores, grandes músicos 
e intelectuais. São pessoas que marca-
ram completamente a minha vida. Não 
posso deixar de falar em tantas pessoas, 
como a Natália Correia, Mestre Almada 
Negreiros, Mestre Lagoa Henriques, 
Maria Barroso... Pessoas com quem 
eu contactei, com quem eu tive uma 

experiência muito próxima, e 
que me fizeram aprender e per-
ceber o que era fazer Teatro, o 
que era ser culto, o que era ser 
pessoa, o que era ser Homem. 
CL - Qual a peça/peças que 
gostaria de encenar e que ainda 
não lhe foi possível?
CA – ‘Henrique VIII’, que eu 
espero poder encenar para o 
ano, ou no ano seguinte. Sei 
lá, tantas peças que eu gostava 
de fazer. Apesar de ter 70 anos 
de carreira, espero ainda fazer 
algumas. Espero continuar a 

fazer espectáculos que têm interesse 
para o público. É um prazer estar em 
Cascais. Fomos muito bem acolhidos. 
Criámos aqui uma escola, criámos 
aqui uma grande companhia. Estamos 
a fazer Teatro em Cascais e as pessoas 
têm-nos apoiado e eu espero que conti-
nuem a apoiar-nos.
CL - Projectos actuais em cena no 
Teatro Experimental de Cascais?

CA – Actualmente, em cena 
no TEC, temos ‘A Senhora 
Ministra’, que é uma 
peça escrita por Eduardo 
Schawlback, uma peça mui-
to divertida, uma peça mui-
to actual, uma peça que nós 
gostamos muito de fazer, e 
estamos à espera de que ve-
nham todos ver. 
CL - Projectos futuros?
CA – Temos um programa 
a quatro anos. Para o ano 
que vem, vamos fazer ‘A 
Noite dos Assassinos’, do 
dramaturgo cubano José Triana (uma 
história que reporta aos anos 1950, 
antes da revolução cubana, que cul-
minou com a destituição do ditador 
Fulgencio Batista, em 1959), a que se se-
guirão uma peça sobre Federico García 
Lorca e depois, finalmente, ‘Electra e os 
Fantasmas’, do dramaturgo norte-ame-
ricano Eugene O’Neill.
Mas temos um projecto a quatro anos, 

de acordo com as candidaturas ao con-
curso de apoio à programação dos tea-
tros e cineteatros da Rede de Teatros e 
Cineteatros Portugueses (RTCP).
CL - Como vê o futuro do Teatro?
CA – Sorridente, real, expectante, entu-
siasmante e revolucionário.

Texto: Luis Curado
Fotos: C.A.
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O presidente da Repú-
blica Marcelo Rebelo de 
Sousa e o presidente da 
Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, 
inauguraram no dia 27 
de outubro, a unidade 
de psiquiatria de inter-
venção da Casa de Saú-
de da Idanha das Irmãs 
Hospitaleiras.
Numa visita à Casa de 
Saúde da Idanha, em 
que esteve também presente a secre-
tária de Estado da Saúde, Margarida 
Tavares, Marcelo Rebelo de Sousa per-
correu as unidades especializadas de 
neuroestimulação nas demências e de 
cuidados paliativos, antes de inaugurar 
a nova unidade de psiquiatria de inter-
venção do estabelecimento.
Basílio Horta, presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, defende que “as 
políticas sociais são uma das principais 
prioridades do atual executivo, esta-
mos comprometidos com o aumento 
dos apoios sociais dirigidos às popu-
lações mais vulneráveis e em adotar 

Câmara da Amadora criaCâmara da Amadora cria
parcerias para apoiar parcerias para apoiar idososidosos

Casa de Saúde da IdanhaCasa de Saúde da Idanha
inaugura nova unidadeinaugura nova unidade

BombeirosBombeiros
recebemrecebem

autoescadaautoescada

medidas de emergência para situações 
de risco”.
O autarca de Sintra sublinhou ainda 
“o papel fundamental de instituições 
como as Irmãs Hospitaleiras, na res-
posta à comunidade em áreas como o 
apoio a situações de emergência social, 
cuidados paliativos ou a saúde men-
tal”.
Em setembro a autarquia de Sintra, ce-
lebrou com o Instituto das Irmãs Hos-
pitaleiras do Sagrado Coração de Jesus 
– Casa da Idanha, a atribuição de aloja-
mento no Centro de Emergência Social 
da Casa de Saúde da Idanha.

De forma a diversificar as respostas de 
apoio à população sénior, a Câmara 
Municipal da Amadora tem vindo a 
estabelecer parcerias com várias em-
presas e instituições do concelho. A 
autarquia acredita ser fundamental 
criarem-se sinergias e promover o tra-
balho em rede, em prol da criação de 
melhores condições de vida para a po-
pulação sénior. 
Neste sentido, desde outubro de 2010, 
a autarquia tem disponível a Linha 
Municipal de Saúde (214 930 010) que 
resulta de uma parceria estabelecida 
com a Associação de Socorros Médicos 
“O Vigilante” permitindo o acesso a 
cuidados básicos de saúde, de forma 
gratuita, disponibilizando um serviço 
de atendimento médico permanente, 
entre as 21h00 e as 06h00 nos dias úteis, 

e durante 24 horas aos fins de se-
mana e feriados.
Esta Linha garante, aos seus be-
neficiários, a possibilidade de 
usufruir de consultas médicas ao 
domicílio, na clínica da associação 
parceira ou de teleconsultas (servi-
ço iniciado em 2020, na sequência 
das medidas de contenção decorrentes 
da pandemia por Covid-19), asseguran-
do uma resposta médica alternativa às 
urgências hospitalares. 
A Linha Municipal de Saúde, surge 
como um serviço complementar ao 
Cartão Amadora 65+.  
Desde o início do projeto foram rece-
bidas 2.086 chamadas, tendo o serviço 
sido disponibilizado a cerca de 7.500 
beneficiários do Cartão Amadora 65+. 
Ao longo dos seus 12 anos, foram efe-

tuadas 1.665 consultas ao domicílio, 61 
consultas na clínica e 322 Teleconsultas 
(desde 2020).
É de mencionar que, de forma a bene-
ficiar do acesso a bens e serviços com 
descontos em várias empresas do mu-
nicípio, onde se inserem os serviços 
de saúde prestados pela Associação 
de Socorros Médicos “O Vigilante”, os 
interessados devem fazer a adesão ao 
Cartão Amadora 65 +, de forma total-
mente gratuita. Podem adquirir este 
cartão: pessoas residentes no município 
da Amadora que tenham 65 ou mais 
anos, independentemente da sua situa-
ção laboral; pessoas com incapacidade 
permanente, pensionistas ou reforma-
dos, independentemente da idade.

Sintra aprovou em reunião do executi-
vo, a adjudicação de uma autoescada 
para integrar o sistema de Proteção Ci-
vil do município de Sintra. 
O novo veículo escada de 42 metros al-
tura, com 4,7 metros de funcionamento 
do braço articulado e uma plataforma 
que está concebida para 3 pessoas, 
implicou um investimento da Câmara 
Municipal de Sintra de 1 milhão e 168 
mil euros. 
O veículo adjudicado à empresa Extin-
cêndios torna possível mais carga de 
equipamentos de combate a incêndios 
técnico e inclui um sistema que permi-
te o aumento na produção de água até 
2.500 litros. 
Para o presidente da autarquia de Sin-
tra, Basílio Horta, “a segurança é desde 
sempre a nossa prioridade e este gran-
de investimento, uma vez mais, reflete 
esse compromisso. Queremos garantir 
que os nossos bombeiros estão prepara-
dos e munidos dos meios e os recursos 
técnicos adequados para o desempe-
nho da sua missão”. 

Município de Oeiras
Câmara Municipal 

Consulta pública referente a Pedido de alteração a Alvará de Loteamento

  AVISO

      ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

FAZ PÚBLICO que, nos termos do nº. 2 do art.º 27 do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
com a nova redação dada pelo Decreto - Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro conjugado com o art.º 
112.º do Código do Procedimento Administrativo, com a alínea b) do n.º 1 e com o 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 15 de dezembro de 2022 e pelo prazo de 15 dias, a consulta pública 
referente ao Pedido de alteração ao Alvará de Loteamento 20/1995, Pº. 967/1989, requerido por Tozisco, 
SA, referente ao lote 1, sito em Linda-a-Pastora, da União das Freguesias de Carnaxide e Queijas.
A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou sugestões por parte do público em geral, 
poderá naquele prazo ser efetivada, todos os dias, de segunda a sexta-feira, no período compreendido 
entre as 8:30 - 16:30 horas, na Unidade de Atendimento e Apoio Administrativo, localizada no Edifício 
dos Paços do Concelho em Oeiras, ou remetida por correio, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, e ainda através de correio eletrónico para esclarecimentos.urbanismo@oeiras.pt .
E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do 
costume.

    Paços do Concelho, 5 de dezembro de 2022    

O Presidente
Isaltino Morais

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014
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Vila NatalVila Natal
está de regresso a Cascaisestá de regresso a Cascais

Até 1 de Janeiro de 2023, o 
Parque Marechal Carmona volta 
a abrir portas ao evento Cascais 
Vila Natal, que este ano tem 
como tema ‘Viagem à Magia do 
Natal’. A exemplo do que tem 
ocorrido em anos anteriores, os 
visitantes podem revisitar nesta 
vila especial o tradicional am-
biente natalício, no qual se cru-
zam o universo do Pai Natal e o 
imaginário do Presépio.
O ponto alto do programa 
deste evento ocorrerá entre 
os dias 25 de Dezembro e 1 
de Janeiro, quando for revivi-
da a chegada dos Reis Magos 
para o Nascimento de Jesus. 
Entre 30 de Novembro e 24 de 
Dezembro, será também recor-
dada a jornada de José e Maria, 
com uma representação ao vivo. 
A Vila Natal conta ainda com 
um Mercado de Natal e uma 
zona de restauração. 
Durante a realização de Cascais 
Vila Natal, os visitantes são convida-
dos a fazer uma viagem no tempo para 
reviverem o advento do nascimento 
de Jesus de Nazaré. Entre os quadros 
expostos, destacam-se: um Oásis com 
os três Reis Magos e os seus camelos, 
um acampamento romano e um povoa-
do nazareno, com a presença de José e 
Maria, onde vai ser possível retratar o 
dia-a-dia da época. 

IMAGINÁRIO MÁGICO 

Os visitantes mais jovens da Vila Natal 
têm também à sua espera várias expe-
riências dedicadas ao imaginário mági-
co da quadra natalícia. A visita à Casa 
do Pai Natal, uma viagem especial de 

comboio que passa junto às renas do 
Pai Natal e a possibilidade de depositar 
cartas dirigidas ao Pai Natal num mar-
co do correio montado de propósito 
para o efeito, são alguns dos aliciantes 
destinadas às crianças.
A Casa do Mago do Natal, onde podem 
ajudar a preparar uma poção mágica, 
o Bosque Encantado com renas verda-
deiras, a Árvore de Natal, o Carrossel, 
a Mini-roda, o Globo de Neve, a Rampa 
de Gelo e a experiência de patinar 
numa pista com gelo verdadeiro, além 
de animação e espectáculos vários, 
completam uma oferta diversificada, 
onde não faltam também pinturas fa-
ciais e um Cantinho do Conto.
O evento Cascais Vila Natal é organi-

zado pela Unisports 
com o apoio da 
Câmara Municipal 
de Cascais e tem 
entrada paga, sendo 
que os bilhetes se 
encontram à ven-
da em BOL.pt e nos 
locais habituais. O 
preço das entradas 
individuais é de 8 
e 9 euros, enquanto 
os bilhetes especiais 
para famílias osci-
lam entre os 32 e os 
46 euros. As crian-
ças com menos de 2 
anos beneficiam de 
entrada gratuita. CL
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Cascais tem nova viatura de recolhaCascais tem nova viatura de recolha
de resíduos sólidos urbanosde resíduos sólidos urbanos
A Auto Sueco Portugal escolheu o con-
celho de Cascais para testar o primeiro 
camião Volvo FE Eléctrico de recolha 
de resíduos sólidos urbanos a circular 
em Portugal. O objectivo deste projec-
to-piloto é avaliar a performance de um 
veículo pesado 100% eléctrico isento 
do registo de emissões de carbono, que 
promete ser “mais silencioso e mais 
amigo do Ambiente”.
“Este camião representa uma gota de 
esperança no caminho para o comba-
te às alterações climáticas”, realçou o 
presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras, durante a 
cerimónia de apresentação do camião 
de recolha de resíduos sólidos urbanos 
movido totalmente a energia eléctrica, 
que decorreu na Praça 5 de Outubro, 
onde foi realizada uma pequena de-
monstração. 
Com base num protocolo de colabora-
ção estabelecido entre a empresa mu-
nicipal Cascais Ambiente e a Volvo, 
representada no nosso País pela Auto 
Sueco Portugal, durante três semanas, 
serão recolhidos no concelho cascalen-
se vários dados que servirão para me-
lhorar as potencialidades operacionais 
e eficácia do veículo pesado durante o 
desempenho das suas funções.   
“Temos como objectivo acelerar os pro-
cessos tecnológicos que nos permitam 
reduzir a pegada ecológica da nossa 
operação. A Volvo apresentou-nos este 
projecto e a Cascais Ambiente assumiu 
o compromisso de fazer trabalhar o 
camião em condições reais. Com os da-
dos recolhidos neste teste, permitimos 
à Volvo ter o conhecimento necessário 
para melhorar o protótipo adaptado 
às circunstâncias portuguesas”, assi-

nalou o presidente do Conselho de 
Administração da Cascais Ambiente.
Ainda de acordo com as palavras pro-
feridas por Luís Almeida Capão na ce-
rimónia de apresentação do inovador 
veículo produzido pela Volvo, para 
a empresa municipal, “este primeiro 
contacto com um camião de recolha 
de resíduos sólidos urbanos totalmen-
te eléctrico prenuncia um avanço que 
a Autarquia quer fazer em direcção à 
descarbonização da operação”.

CUMPRIR OBJECTIVOS 
CLIMÁTICOS E OPERACIONAIS

O presidente da Cascais Ambiente sa-
lientou também que a empresa munici-
pal encarregue da recolha de resíduos 
urbanos no concelho enquadra este 
projecto na dinâmica lançada “para 
cumprir os seus objectivos climáticos e 
operacionais, bem como as exigências 
dos munícipes, relativa-
mente à necessidade de 
descarbonização, dimi-
nuição de ruído e prolife-
ração de transportes mais 
amigos do Ambiente”. 
A viatura Volvo FE 
Eléctrico a operar no con-
celho de Cascais tem um 
peso bruto de 27 tonela-
das e está equipada com 
uma superestrutura de re-
colha de resíduos sólidos 
urbanos, também 100% 
eléctrica, do fabricante 
Terberg RosRoca Group, 
representado pela empresa RESITUL-
Equipamentos, Serviços e Tecnologias 
Ambientais Lda, e que é accionada pela 

tomada de força 
eléctrica do camião, 
que dispõe de uma 
autonomia de 200 
quilómetros.
“Com base nas ta-
refas de transpor-
te que a Cascais 
Ambiente neces-
sita, a Auto Sueco 
Portugal ajudou a 
definir, de uma for-
ma estruturada e 
eficiente, a instala-
ção para as suas ne-

cessidades de carregamento, para que 
a viatura esteja o máximo de tempo em 
operação”, explicou Manuel Castro e 
Matos, director do departamento co-
mercial Camiões Volvo da Auto Sueco 
Portugal.
O mesmo responsável referiu que foi 

desenvolvido “um trabalho em equipa, 
onde se tem em consideração factores 
como rotas, capacidade das baterias, 
horários de carregamento disponíveis 
e tempos de trabalho”. “Tudo isto, no 
sentido de tirar o máximo partido de 
uma solução de transporte que cumpra 
com os objectivos definidos”, precisou.
Com o propósito de continuar a redu-
zir a pegada ecológica em Cascais, já se 
encontram em operação dois autocar-
ros movidos a hidrogénio e um outro 
camião da Cascais Ambiente movido 
a Zero Diesel, biocombustível desen-
volvido a partir de óleos alimentares 
usados recolhidos no concelho. O teste 
agora realizado com o camião Volvo FE 
Eléctrico constitui mais um passo rumo 
a soluções de transporte totalmente li-
vres de combustíveis fósseis.

 Fotos:Paulo Rodrigues

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

BOAS FESTAS

Linha de Cascais vai ser modernizadaLinha de Cascais vai ser modernizada
A modernização da via e catenária da 
Linha de Cascais vai arrancar, após a ce-
lebração do auto de consignação, ocor-
rida no passado dia 6 de Dezembro, da 
empreitada que contempla a migração 
do actual sistema de electrificação de 
1,5 kV em corrente contínua para 25 
kV em corrente alternada. Para isso, 
será realizada a substituição integral da 
catenária existente entre as estações ter-
minais de Cais do Sodré e Cascais.
Este é o culminar da obra de 
Modernização da Linha Ferroviária 
de Cascais, um processo de requalifi-
cação e actualização considerado fun-

damental para o desenvolvimento dos 
municípios envolvidos, Lisboa, Oeiras 
e Cascais, em termos sociais, económi-
cos e ambientais, além de proporcionar 
uma melhor eficiência do serviço ferro-
viário com a integração da infraestru-
tura no sistema multimodal de trans-
portes.
A intervenção operada na Linha de 
Cascais é considerada estruturante e 
de grande relevância por promover 
“uma mobilidade urbana mais susten-
tável e amiga do Ambiente”. Além do 
incentivo à utilização do transporte 
público em detrimento do uso do auto-

móvel particular, 
pretende-se com 
esta modernização 
reforçar também 
a segurança num 
eixo ferroviário 
amplamente pro-
curado.
Entre os benefí-
cios associados a 
esta intervenção, 
destacam-se ain-
da o aumento da 
fiabilidade da ex-
ploração ferroviá-
ria, a redução das 
emissões dos ga-
ses com efeito de 
estufa, a redução 
da sinistralidade e 

congestionamento, a redução dos cus-
tos operacionais e a promoção do au-
mento da quota ferroviária com a con-
sequente redução do tráfego automóvel 
numa das principais ligações a Lisboa. 

INVESTIMENTO DE MILHÕES

Executado pela empresa 
Infraestruturas de Portugal (IP), o 
projecto de Modernização da Linha 
de Cascais, o eixo com maior procu-
ra da Área Metropolitana de Lisboa, 
com 25,45 quilómetros de extensão e 
17 estações e apeadeiros, é cofinancia-
do pelo POSEUR 2014/20 (Programa 
Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos) no âm-
bito do Portugal 2020.
O custo total do investimento foi esti-
mado em 77 milhões de euros no final 
de 2019, sendo que o apoio financeiro 
da União Europeia ascende a 50 mi-
lhões de euros provenientes do Fundo 
de Coesão. O prazo da empreitada é 
de 730 dias, a contar do auto de consig-
nação, estimando-se que a intervenção 
possa estar concluída entre o final de 
2024 e o início de 2025.
De acordo com o contrato público 
publicado no portal Base em 16 de 
Setembro passado, a empreitada de 
modernização da via e catenária, a 
realizar pelo consórcio formado pe-

las sociedades portuguesa Fergrupo-
Construções Técnicas Ferroviárias, S.A. 
e espanhola Comsa, S.A., custará 31,59 
milhões de euros, verba à qual acresce 
o valor do IVA à taxa legal.  
As obras previstas incluem instala-
ção de nova catenária e energia de 
tracção, construção de uma subesta-
ção de Tracção Eléctrica em Sete Rios, 
intervenções na via, instalação de um 
novo sistema de sinalização integrado 
no Centro de Comando Operacional de 
Lisboa e um novo sistema de controlo 
de velocidade ETCS (European Train 
Control System, ou Sistema Europeu 
de Controlo Ferroviário).
A Modernização da Linha de Cascais 
contempla ainda a criação de diago-
nais de passagem a contravia, o aces-
so ao Parque de Material da CP em 
Carcavelos, a melhoria das acessibilida-
des, vídeo-monitorização nas estações 
e apeadeiros, sistema de informação 
ao público, melhoria da eficiência ener-
gética e condições do espaço público e 
maior segurança nos atravessamentos 
de nível entre plataformas de passagei-
ros.
De acordo com a informação avançada 
pela empresa pública Infraestruturas 
de Portugal (resultante da fusão entre 
as empresas REFER-Rede Ferroviária 
Nacional e Estradas de Portugal), que 
gere e administra as infraestruturas 

ferroviárias e rodoviárias 
existentes em Portugal, a 
intervenção na Linha de 
Cascais vai ser operada em 
período nocturno, entre as 
23h00 e as 05h00, de forma 
a minimizar alguns cons-
trangimentos resultantes 
da operação.

NOVAS CARRUAGENS 
EM 2026

Ultrapassadas as singu-
laridades que fazem com 
que o material circulante 
na Linha de Cascais seja 
exclusivo para este troço, o 
que tem limitado significa-
tivamente a oferta do siste-
ma ferroviário, aguarda-se 
agora a chegada de novos 
comboios, o que deverá 
acontecer a partir do início 
de 2026, altura em que está 
previsto que este eixo fer-
roviário receba 34 novas 
automotoras encomenda-
das pela CP.    
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As lojas Teresa Silveira desejam Boas Festas As lojas Teresa Silveira desejam Boas Festas 
a todos os clientes e amigosa todos os clientes e amigos

Linda-a-velhaLinda-a-velha

Píscina Oceânica tem presépioPíscina Oceânica tem presépio
com mais de 9 mil peçascom mais de 9 mil peças

Está patente até 8 de janeiro de 2023, na 
Piscina Oceânica de Oeiras, numa ini-
ciativa da empresa municipal, Oeiras 
Viva, um presépio que ocupa todo o 
átrio de entrada da piscina. 
Com peças oriundas de muitos locais 
de Portugal Continental, Açores, Porto 
Santo e Madeira e também peças ad-

quiridas fora do país, em viagem rea-
lizadas pelos colecionadores Teresa 
Simões de Carvalho e José Simões de 
Carvalho e amigos, à Tunísia, Turquia, 
Lanzarote, Hungria, República Checa, 
Países Baixos, Alemanha, França, 
Inglaterra, Ilhas Canárias, Bulgária, 
Itália, Espanha, Marrocos, Deserto do 

Sahara, Angola, Brasil, contactando 
com outras culturas. 
É um projeto que iniciaram há 18 anos 
e já conta com mais de nove mil peças, 
umas compradas, outras de fabrico 

próprio, utilizando diversos materiais 
naturais e reciclados, cujo trabalho se 
desenrola durante todo o ano. 
O presépio tem várias áreas, uma tradi-
cional e etnográfica de Portugal, onde 

estão representadas tradições de 
algumas regiões de Portugal, e 
um Presépio do Mundo com a 
representação de artes, ofícios, 
vida rural, episódios do dia-a-
-dia e algumas cenas bíblicas. 
Tem também peças animadas e 
motorizadas, e alguns circuitos 
de água. 
Na inauguração deste presépio, 
o vereador da Câmara de Oeiras, 
Pedro Patacho, em declarações a 
“O Correio da Linha”, disse que 
este presépio é uma “coisa mag-
nífica”, feita com muito carinho 
e dedicação e sente-se o Espírito 
Natalício mal se entra no átrio 
da Piscina Oceânica.
Está convencido que vai atrair 
muitas pessoas, porque em cada 
passo que se dá sente-se o cui-



15 Dezembro 2022 O CORREIO DA LINHA 25Dese jamos Boas  Fes tasDese jamos Boas  Fes tas
  







  




Clube Desportivo Clube Desportivo 
do Arneirodo Arneiro

a todos osa todos os
atletas, sócios, amigos atletas, sócios, amigos 

e  colectividadese  colectividades

A direção desejaA direção deseja

votos de um excelente votos de um excelente 
Natal e um FelizNatal e um Feliz

ano de 2023ano de 2023

dado e a delicadeza com que tudo foi 
preparado, sentiu uma grande surpresa 
ao ver este trabalho e saber que levou 
22 dias a concluir. 
Considera que para Oeiras é um or-
gulho muito grande ter um presépio 

desta dimensão e tão bem feito, e para 
a Oeiras Viva é uma forma de valori-
zar o seu espaço e trazer mais pessoas à 
Marina de Oeiras. 
Teresa Simões de Carvalho, disse que 
esta tarefa de construir presépios co-
meçou em 2004, com a apresentação de 
um pequeno presépio com 14 peças, e 
daí para cá não mais pararam de jun-
tar peças, tornando-se uma ocupação 
diária. Ao longo do ano vão recolhendo 
materiais que vão guardando num só-
tão e a partir de setembro deixam de ter 
casa de jantar e sala, para trabalharem 
na construção de peças, “é um pande-

mónio mas é uma alegria”.
Inicialmente faziam exposições em 
casa, recebendo crianças das escolas, 
em 2014 fizeram a primeira exposição 
na Marina de Oeiras, voltam em 2015 e 
16, e depois em 2021 fizeram uma expo-
sição em Miraflores, este ano voltaram 
à Marina com um projeto muito maior, 
que ultrapassa os 60 metros quadrados.
Contou que inicialmente tinham o 
Menino Jesus numas ruínas, mas de-
pois alguém veio dizer que deveria ser 
numa gruta e assim fizeram, nas ruinas 
decidiram criar uma escola, e um me-
nino de visita, em 2014, disse que de-

via ter um gato no telhado das ruínas 
e agora já lá está o gato, que o menino 
já viu.
Esta exposição pode ser visitada diaria-
mente, das 11h00 às 13h00 e das 14h00 
às 19h00, exceto em dias feriados, em 
que abrirá das 10h00 às 14h00 e das 
15h00 às 19h00. A entrada é gratuita.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Aos 100 anos ainda canta fadoAos 100 anos ainda canta fado
A longevidade é sempre motivo de ce-
lebração, sobretudo se isso também sig-
nifica a manutenção das nossas capaci-
dades e continuamos a sentir alegria de 
viver. “O Correio da Linha” conheceu 
uma utente do Lar Residencial para 
Pessoas Idosas, do Centro Paroquial de 
São Romão de Carnaxide, onde está há 
cerca de um ano e meio, e com quem 
conversou.
Helena Soares Campos Almeida, na-
tural de Campolide, com a bonita 
idade de 100 anos, feitos a 4 de janei-
ro deste ano, disse-nos que nasceu 
na Rua General Taborda 66 r/c E, em 
Campolide, uma Lisboeta, “batizada, 
crismada, casada e viúva, sempre em 
lisboa”. Recordou que sua mãe lhe 
disse que aos 13 meses começou a 
andar, no Jardim do Hospital da 
Estrela. Desde pequena que assis-
tia aos jogos do Benfica e conhecia 
os jogadores, pois o campo onde 
jogavam ficava perto de sua casa, é 
ainda o clube de que gosta. 
Seu pai era sargento e tinham uma 
vida familiar normal, mas ele teve 
um problema de perda de visão, 
que transtornou a vida da família, 
pelo que a sua juventude foi um 
pouco diferente das suas irmãs. 
Este problema da visão deverá ter 
afetado muito o pai, que passou a 
ter uma atitude menos agradável 
para a sua mão, sobretudo quando 
bebia.
Casou, teve três filhos, dois já fale-
cidos, um com poucos meses e ou-
tro, que era pintor de automóveis, 
faleceu com 32 anos e cujo funeral, 
recorda, teve muita gente porque 
era muito estimado. A filha está 

com problemas graves de saúde. 
Como o marido faleceu muito cedo, 
criou os filhos com dificuldades, tendo 
que trabalhar muito na sua profissão 
de costureira, fazendo sobretudo fatos 
para homem. Tinha um ordenado de 17 
escudos por semana, na altura do 25 de 
Abril.
A sua estadia, no Lar Residencial, diz 
ter coisas boas e más, as más são re-
lacionadas com as pessoas que já têm 
problemas “de cabeça”, e por vezes fa-
zem coisas de que não gosta. Lembrou 
que gostava muito de fazer croché, e 
precisava de pedir à diretora técnica do 
Lar, Marina Silva, para irem a sua casa 
procurar as agulhas de croché, para ela 

continuar com essa atividade, mas ao 
expressar este desejo teve de imediato 
a promessa de lhe facultarem as agu-
lhas e linha que o Lar tem, ou seja, se 
já se tivesse lembrado, já estaria a fa-
zer croché, passatempo a que ao longo 
dos anos se dedicou, fazendo trabalhos 
para ela e para os familiares.

É uma pessoa bem-disposta, simpáti-
ca e divertida, participou nas festas do 
concelho, ao longo de 10 anos, porque 
cantava o fado, tendo atuado também 
em casas de fado e em festas particu-
lares. Ganhou muitos concursos de 
fado, e manteve essa atividade até aos 
90 anos, hoje canta de vez em quando, 

mas diz que a voz já não 
é o que era.   
Tem poucas visitas, sua 
filha não se pode des-
locar sozinha, os dois 
netos têm uma vida que 
não lhes permite visita-
-la muitas vezes. Já tem 
cinco bisnetos.
Apesar de só se deslo-
car em cadeira de rodas, 
participa nas sessões de 
ginástica e é uma das 
praticantes de Boccia, 
cujos treinos se realizam 
no Centro Nuno Belmar 
da Costa, em Oeiras.
Segundo Marina Silva, 
Helena Almeida sen-
te alguma tristeza por 
ter problemas motores, 
mas continua a ser uma 
pessoa muito ativa, 
bem-disposta, vai aos 
passeios e participa nas 
atividades.
O seu sorriso mostra 
que a juventude ain-
da está presente nes-
tes quase 101 anos de 
vida, que, desejamos, 
complete com muita 
alegria.

Texto: Alexandre 
Gonçalves

Fotos: Paulo Rodrigues

Marina Silva e os cuidadores, Guilherme Heitor, Inês Freitas, Ana Correia
e Bernardo Pereira. Na cadeira de rodas, Helena Almeida.fmarquesdepombal.pt
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Sintra vai passar a disponibilizar, a par-
tir de janeiro, de uma rede de autocar-
ros de nova geração com mais oferta e 
melhores ligações. A Câmara Munici-
pal de Sintra já contribuiu com 4,5 mi-
lhões de euros para o projeto.
De momento encontra-se em curso 
uma campanha informativa, de teor 
geral, disponibilizada aos passageiros 
no interior dos autocarros de modo a 
informar os utentes sobre as alterações 
que irão acontecer a partir de janeiro, 
em Sintra.
A operação da Carris Metropolitana 
está dividida por 4 lotes e Sintra integra 
o lote 1 em conjunto com os municípios 
de Amadora e Oeiras.
Já é possível conhecer as novas linhas 
de transporte público rodoviário em 
Sintra e os novos números das linhas 
existentes, com a ferramenta “Conver-
sor de Linhas”, disponível no site da 
Carris Metropolitana. 
Esta ferramenta permite pesquisar de 

Largo do Mercado Nº9A

50Anos
(1972-2022)

E

E
Rua Mateus Vicente Oliveira, 54 (junto ao mercado)

2745-026 Queluz
Tel.:214 348 969 / 214 353 780

Email:geral@afuncional.pt

Largo do Mercado Nº 9A
Tel: 212 475 302

Email: multiserv@afuncional.pt
@multiserv.lda.9

Desejamos a todos os crentes e habitantes
de Queluz, votos de um Feliz

e Santo Natal e um ano de 2023 na Paz de Deus

Rua 9 de Abril Nº19 A/B Queluz

A ligação viária Miraflores CRIL 
(Circular Regional Interior de Lisboa), 
que permite a quem se desloque para 
sul, entrando na CRIL para se dirigir 
à avenida Marginal e à zona ribeiri-
nha, no sentido Cascais e avenida de 
Brasília, em direção a Lisboa, possa fa-
zê-lo de modo mais rápido e fluido, foi 
inaugurada pelo presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, 
no dia 12 de dezembro.
Este novo acesso permite também 
reduzir o trânsito entre Miraflores e 
Algés, aliviando a avenida Bombeiros 
Voluntários de Algés de grande parte 

do tráfego. Esta obra, teve um investi-
mento municipal de cerca de 580 mil 
euros e uma duração de 300 dias.
Pretende-se também construir outro 
acesso, completando os movimentos 
do nó de Miraflores, será um ramo de 
saída da CRIL localizada no Alto do 
Duque e irá possibilitar a entrada direta 
em Miraflores para quem se desloque 
de sul, da zona ribeirinha e da avenida 
Marginal.

Nova ligaçãoNova ligação
a Mirafloresa Miraflores

Carris Metropolitana em SintraCarris Metropolitana em Sintra
a partir de Janeiroa partir de Janeiro

várias formas, como:
Por número da linha atual, converten-
do para o novo número, que passa a ter 
quatro dígitos;
Pesquisa de linha por município.
Quanto aos preços, o passe Navegante 
metropolitano mantêm-se nos 40 euros 
que permite viajar em toda a área me-
tropolitana e em qualquer transporte 
público e o Navegante municipal nos 
30 euros. Quanto aos bilhetes o seu pre-
ço vai desde 1,25 euros até aos 2,60 eu-
ros. Pode confirmar os vários tarifários 
aqui. O resultado desta revolução será 
uma melhor mobilidade urbana para 
todos, com mais conforto, mais fiabili-
dade, mais frequência e uma cobertura 
mais abrangente do território.
A Carris Metropolitana é uma marca 
criada pela Transportes Metropolitanos 
de Lisboa (TML), sob a qual vão ope-
rar os transportes públicos rodoviários 
intermunicipais e municipais na área 
metropolitana de Lisboa.Boas Festas

Boas Festas
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Isaltino Morais visita obrasIsaltino Morais visita obras
estruturantes em Oeirasestruturantes em Oeiras

Em visita de trabalho, no dia 2 de 
dezembro, o presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, 
deslocou-se a diversos pontos do con-
celho para ver e mostrar, à presidente 
e deputados da Assembleia Municipal, 
vereadores, dirigentes da autarquia, 
presidentes das uniões e juntas de fre-
guesia, administradores das empresas 
municipais e comunicação social, algu-
mas obras consideradas estruturantes 
que estão em curso, nomeadamente 
as obras do Fórum Municipal, do Pólo 
Multifuncional Norte do Taguspark, do 
novo quartel dos Bombeiros de Oeiras 
e da transformação do antigo quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos. 
Esta visita começou nas obras do 
Fórum Municipal, edifício que concen-

trará num só espaço todos os serviços 
da Autarquia, tendo o presidente da 
Câmara dirigido aos convidados para 
esta visita, começando por dizer que 
poucas vezes teve o prazer de falar em 
público com tanta satisfação como na-
quele momento, por estarem a realizar 
um sonho dos oeirenses, pois segundo 
as suas palavras, “Oeiras merece este 
edifício”, já que desde 1994 se pensa-
va que faziam falta instalações para a 
Câmara Municipal e ao longo do tempo 
vários edifícios foram ocupados com 
serviços, e frisou que este edifício, com 
a abolição das rendas que a Câmara 
paga neste momento, fica pago em 20 
anos, e também com a desocupação to-
tal do Palácio do Marquês de Pombal, 
Oeiras fica dotada de instalações cul-
turais a nível nacional, e aquilo que o 

Palácio vai permi-
tir usufruir pelos 
cidadãos “será 
extraordinário”, 
por outro lado, 
se tivessem que 
construir um edi-
fício destinado à 
atividade cultural 
de raiz, “seria pre-
ciso investir mais 
50 milhões de eu-
ros. Estamos a fa-
lar de um edifício 
do século XVIII, 
património nacio-
nal”, disse.

“VAMOS MELHORAR 
AS CONDIÇÕES

DOS FUNCIONÁRIOS”

Dirigindo-se aos deputados munici-
pais, disse que é bom que vejam a obra 
porque muitas vezes fazem comen-
tários sobre obras sem saberem o que 
realmente se está a fazer e aos dirigen-
tes disse que é fundamental que sintam 

este edifício como seu, ou seja, de todos 
os que ali vão trabalhar e dos cidadãos 
que ali vão receber qualquer serviço de 
que necessitem. Pretende-se que além 
de funcional este edifício seja um lugar 
onde as pessoas se sintam bem e que 
tenha beleza.
Referindo-se às condições de trabalho 
que hoje existem no atual edifício da 
Câmara, Isaltino Morais disse que há 
alguns funcionários em locais onde até 
o acesso é difícil, e considera que não 
estamos num tempo em que se justifi-
quem as condições de trabalho de mui-
tos dos funcionários da Câmara, e por-
tanto, se um novo edifício já fazia falta 
em 1994, muito mais se justifica hoje.  
O Fórum Municipal terá 17 pisos, dos 
quais três serão subterrâneos e servirão 
para estacionamento, com capacidade 
para 800 viaturas, um dos pisos será 
para utilização pública. A obra também 
incluirá mais 58 lugares de superfície. 
Na envolvente imediata da torre será 
criado um espelho de água e uma praça 
pública pedonal dispondo de ligações 
pedonais, quer às zonas circundantes 
do novo edifício, quer à zona contígua 
do Parque dos Poetas. É um investi-
mento municipal de 55 milhões de eu-
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ros, com a conclusão das 
obras prevista para junho 
de 2024. 

“UMA MUDANÇA SIG-
NIFICATIVA, PARA OS 

80 OPERACIONAIS

No seguimento desta vi-
sita, foi percorrida a área 
comercial do Taguspark, 
Pólo Multifuncional 
Norte, que incluiu a cons-
trução da nova via de 
distribuição e infraestru-
turas gerais de abasteci-
mento aos novos Lotes 
para comércio e serviços. 
Nesta zona ficarão insta-
lados equipamentos co-
merciais, entre os quais 
o Mercadona, o Burger 
King, um posto de abas-
tecimento da BP e uma 
área destinada a Ciência 
e Tecnologia, isto é, em-
presas, universidades e 
instituições de investiga-
ção e desenvolvimento. 
As obras serão concluí-
das durante o último tri-
mestre de 2022. O inves-
timento do Taguspark 
no que diz respeito às in-
fraestruturas, foi de dois 
milhões e 500 mil euros.
O novo quartel dos bom-
beiros de Oeiras, em 
Cacilhas de Oeiras, cujas 
obras, se prevê, estarem 
concluídas em março de 
2023, ocupa uma área 
de cerca três mil metros 
quadrados e três pisos. 
É objetivo vir á propor-
cionar uma mudança sig-
nificativa, para melhor, 

nas condições de trabalho dos seus 80 
operacionais. 
No piso 1, situam-se os alojamentos e 
salas de comando, no piso 0, parquea-
mento, oficinas e arrumos, secretarias, 
sala de EPI, copa, gestão de emergên-
cia, balneários e vestiários, no piso -1, 
situar-se-á o parque de ambulâncias e 
salas de formação. Está também previs-
ta uma casa-escola para prática de trei-
nos operacionais.
O investimento municipal nesta obra 
é de quatro milhões e 740 mil euros. O 
antigo quartel, situado no centro his-
tórico de Oeiras, será a futura sede da 
União de Freguesias de Oeiras Paço de 
Arcos e Caxias. 
O antigo quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Paço de Arcos está em 
obras para ser adaptado para instalação 
da Unidade de Saúde Mental (USM) do 
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental 
(CHLO) e criação do Auditório José de Castro. 

Nos pisos superiores 
do edifício localizar-se-
-á a USM, com 11 gabi-
netes de atendimento e 
áreas de apoio. No piso 
térreo ficará instalado 
o Auditório, com uma 
área de 424 metros qua-
drados, e capacidade 
para 115 espectadores. 
O custo desta emprei-
tada é de um milhão 
e 800 mil euros e tem 
conclusão prevista para 
março de 2023.

Texto: Alexandre 
Gonçalves

Fotos: Paulo Rodrigues
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