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- Carlos d'Almeida Ribeiro- Carlos d'Almeida Ribeiro

"Investir na Cultura torna"Investir na Cultura torna
o povo mais culto"o povo mais culto"

Com duas novas produções em 
cena, “Caim” e “Os Miaus”, o Teatro 
Independente de Oeiras (TIO) iniciou 
o ano de atividade apostando em gran-
des autores como Saramago e Eça de 
Queirós. Em conversa com “O Correio 
da linha”, Carlos d’Almeida Ribeiro, 
diretor do TIO, começou por nos fazer 
um balanço do ano anterior. 
O ano de 2022, que foi marcado pelo 
fim das restrições da pandemia, “tal-
vez porque todos estávamos ávidos 
de coisas, as pessoas regressaram aos 
espetáculos” pelo que, refere o diretor 
do TIO, foi um ano bom, com uma pro-
gramação ao longo do ano que não foi 
inferior aos anos antes da pandemia.
Explicou também que já no ano ante-
rior o teatro foi apresentando produ-
ções mas com muito menos público, 
como era exigido e com temporadas 
mais curtas.
Para este ano estão previstos muitos es-
petáculos e “coisas transformadoras”, 
quer do ponto de vista interno quer 
para o público. O TIO é uma compa-
nhia de comédia mas querem também 
trilhar outros caminhos,” Saramago 
não queria senão transformar a nos-
sa perspetiva sobre certos aconteci-
mentos”. Portanto querem sair da sua 
“praia” e dar ao público produtos di-
ferentes “esteticamente, com leveza e 
exuberantes”.
Diz Carlos d’Almeida Ribeiro, que esta 
alteração pode ser também para que 
algumas instituições percebam que so-
mos capazes de fazer mais do que elas 
pensam. 
No que se refere aos espetáculos em 
cena, refere “Caim” como tendo um 
elenco de luxo, com Mafalda Teixeira, 
André Nunes, Jaime Soares e ele pró-
prio, sendo que cada um dos atores faz 
sete personagens à exceção dele, que 

faz apenas uma, isto, ex-
plica, apenas porque já 
pretendia fazer este pa-
pel, mas já noutras peças 
fez varias personagens.
“Os Miaus”, vem tam-
bém nesta ideia de 
trazer algo diferente, 
passando por grandes 
autores, neste caso com 
“Os Maias” de Eça de 
Queirós, que faz parte 
do plano nacional de 
leitura, e este é um espe-
táculo para crianças em 
que as personagens são gatos.
A ideia deste espetáculo remonta há 
cerca de 25 anos quando a autora do 
livro, “Os Miaus”, Sara Rodi, ofereceu 
o livro ao TIO, que o manteve na sua 
biblioteca, e agora chegou a altura de 
levar à cena uma adaptação desta obra.
Questionado sobre a duração dos espe-
táculos em cena, parecer curta, quando 
têm normalmente casa cheia, explica 
que hoje com toda a escolha que é colo-
cada à disposição das pessoas, não há a 
necessidade que havia antigamente de 
sair de casa com a frequência para ver 
espetáculos, por isso, mesmo os espe-
táculos com muito êxito, têm vida cur-
ta, e é mais viável financeiramente um 
projeto curto.
Todavia, desabafa, se houver responsá-
veis que sejam capazes de investir na 
Cultura, como é exemplo o presidente 
da Câmara de Oeiras, por perceberem 
que investir na Cultura permite que te-
nhamos um povo culto e não embrute-
cido, tudo poderá ser diferente.
A este propósito Carlos d’Almeida 
Ribeiro deu-nos conta da situação 
que o TIO atravessa neste momento 
relativamente ao apoio da DGArtes, 
que recusou a candidatura do TIO, 

alegando razões que 
considera injustas. O 
TIO tem sobrevivido 
sem este apoio e pode 
continuar a trabalhar 
mas, continua o dire-
tor do TIO, com este 
apoio podia melho-
rar, dignificando, por 
exemplo, o trabalho 
de quem exerce a sua 
profissão nesta casa, 
com uma melhor re-
muneração. 
Foi já feita reclamação 
sobre esta decisão da 
DGArtes, e se nada 
for alterado vão con-
tinuar com a ação até 

às últimas conse-
quências.
Para este ano, 
além dos espe-
táculos já referi-
dos, têm outros, 
cuja programação 
pode ser consulta-
da no site, (www.
t e a t r o d e o e i r a s .
com). Destes es-
petáculos desta-
camos o “H2N1 
parte 5”, que de-
verá ser a última, 
” Tu não Pariste 
o meu Destino”, 

uma questão de sogras, e 
“Um Fim de Semana sem 
Filhos”. 

SINOPSE DE “CAIM”

Caim, filho de Adão e 
Eva, a viver já longe do 
Paraíso, sente-se preteri-
do por Deus em relação a 
Abel. Num ato de inveja, 
comete um fratricídio. 
Após uma discussão com 
Deus, em que O culpa 
igualmente por esse cri-
me, se É omnipotente, po-
dia tê-lo impedido, Caim 
é condenado a andar errante e perdido 
pelo mundo, eternamente.
Numa viagem pelo Espaço e Tempo, 
desde a terra de Nod, onde a poderosa 
rainha Lilith fica obcecada sexualmente 
por ele, ao monte Mória onde chega a 
tempo de impedir que um pai sacrifi-
que um filho, passando por Sodoma e 

Gomorra e o Sinai onde assiste ao mas-
sacre de inocentes, Caim vive experiên-
cias que o levam a questionar os desíg-
nios de Deus, não perdendo a primeira 
oportunidade para o confrontar.
Cruzando-se com personagens conhe-
cidas da Bíblia, de Abraão a Job e Noé, 
Caim, na voz de Saramago, é um ho-

mem revoltado, o primei-
ro criminoso do mundo, 
que se sente ultrapassado 
pelo seu próprio criador.
Com adaptação para tea-
tro do livro “Caim”, de 
José Saramago, por Artur 
Ribeiro, tem Encenação, 
Direção Artística, 
Produção Executiva de 
Carlos d’ Almeida Ribeiro. 
São intérpretes e perso-
nagens, Jaime Soares, 
como Adão, Velho, 
Noah, Encapuzado, 
Isaac, Moisés, Job e Noé. 
Mafalda Teixeira, como 
Eva, Lilith, Anjo, Filha 
de Lot, Mulher de Job, 
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Rapariga 1 e 2, e Mulher de 
Noé. André Nunes, como 
Deus, Olheiro, Escravo, 
Abraão, Lot, Aarão, Rapaz 
1 e 2. Carlos d’ Almeida 
Ribeiro, como Narrador (José 
Saramago) e Caim.
Em cena até 18 de março de 
2023, sextas e sábados às 21:30 
horas.

SINOPSE DE “OS MIAUS”

E se a história de “Os Maias” 
fosse contada através de um 
musical e todas as persona-
gens fossem gatos? Pois foi 
esse o caminho escolhido 
para introduzir um dos maio-
res clássicos da literatura em 
língua portuguesa aos mais 
novos. É assim que os Maias 
se transformam nos Miaus. 
Entre um jardim exuberante, 
de seu nome Ramalhete, e 
um baldio na zona de Chelas 
muitas aventuras, tristezas 
e alegrias vão-se sucedendo 
com muitos miaus 
à mistura. Um avô, 
uma gata de beleza 
ímpar, um Carlos de 
Miau e seus amigos 
e um… cofre que 
destruiu um Amor, 
revelando-o impos-
sível, até no “rei-
no” dos gatos. “Os 
Miaus” vão provar 
que a vida consegue 
ser sempre uma sur-
presa!
Com adaptação para 
teatro, do livro, “Os 
Miaus”, de Sara 
Rodi, , da autoria de 
Pedro Almeida Ribeiro, tem Encenação, 
Direção Artística, Produção Executiva 
de Carlos d’ Almeida Ribeiro.
Intérpretes e personagens são, Pedro 
Deus, como Narrador (Eça de Queirós). 

Miguel Migueis, como Afondo de 
Miau. João Redondo e Pedro Paz, como 
Pedro de Miau. Beatriz Costa, como 
Maria  de Monforte e Maria Eduarda. 
Gonçalo Lima, como Carlos de Miau. 

Salvador Morgado, como Ega. 
João Maria Reis, como Dâmaso. 
Debbie Monteiro e Diana Silva, 
como Gruges. Maraiana Goldani 
Rosa, como Craft. Miguel 
Migueis, como Guimarães. Joáo 
Redondo e Pedro Paz, como 
Vilaça. Maraiana Goldani Rosa, 
como Castro Gomes.
Em cena sábados e domingos 
às 15h30, até 26 de fevereiro de 
2023. Uma peça de teatro musical 
para toda a família [maiores de 6 
anos].

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: TIO

Carris Metropolitana expandeCarris Metropolitana expande
operação a Norte do Tejooperação a Norte do Tejo

O dia 1 de Janeiro de 
2023 marcou o início de 
uma nova fase na opera-
ção realizada pela Carris 
Metropolitana na região 
de Lisboa. A empresa, 
que assegura um servi-
ço único de transporte 
público rodoviário da 
Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), que já 
estava a operar na mar-
gem Sul do Tejo, alargou a sua opera-
ção aos municípios da margem Norte, 
mais concretamente aos concelhos de 
Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, 
Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra e Vila 
Franca de Xira.
A expansão da operação visa fazer do 
transporte público rodoviário a princi-
pal opção para assegurar a mobilidade 
naquela que é a área geográfica mais 
movimentada do País. Nesse sentido, a 
Carris Metropolitana funde, simplifica 
e uniformiza um serviço prestado nos 
cerca de 3.000 quilómetros quadrados 
correspondentes ao território dos 18 
concelhos da AML, sendo que o servi-

ço único de transporte público conta já 
com mais de 20 mil horários/circula-
ções num dia útil.    
Os horários/circulações disponibiliza-
dos actualmente com esta expansão a 
Norte do Tejo representam 30% de au-
mento no número de quilómetros em 
operação, mais de 700 linhas (13% das 
quais novas), aproximadamente 12 mil 
paragens de autocarro, 1.575 viaturas 
em circulação (70% das quais veículos 
novos), uma frota correspondente a um 
investimento de aproximadamente 250 
milhões de euros. O serviço conta com 
a colaboração de aproximadamente 
3.000 motoristas.

Peça "Caim"
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A Câmara Municipal da Amadora 
(CMA) fez saber que aprovou o licen-
ciamento de obras de reabilitação no 
edifício que albergou o centro comer-
cial e Cine-Teatro Lido, projectado na 
década de 1960 pelo arquitecto Carlos 
Antero Ferreira. O imóvel, situado à en-
trada de Queluz, encontra-se em ruínas 
há décadas.
Inaugurado em 1962, o edifício, onde 
funcionou também a Danceteria Lido, 
uma das mais famosas discotecas da 
região de Lisboa nas décadas de 1980 e 
1990, vai manter as fachadas existentes 
e a sua volumetria, para ser adaptado 
a um novo uso, predominantemente 
habitacional.
Concebido com base numa ideia do 
industrial José de Sousa, responsável 
por uma parte importante do edificado 
urbano de Queluz, o Cine-Teatro Lido, 
inserido num aglomerado de prédios, 
foi construído como um edifício de tra-

ça modernista para servir de palco a es-
pectáculos de Teatro e Cinema.
No projecto agora anunciado, de cariz 
privado, já aprovado pela autarquia, 
será também mantido um valioso pai-
nel de azulejos da ceramista Cecília de 
Sousa, representativo de uma época 
em que a Arquitectura era enriquecida 
com obras de artistas plásticos concei-
tuados. 
A manutenção deste elemento artístico 
icónico contribuiu para a preservação 
da memória do antigo Cine-Teatro e do 
próprio local. Após a recuperação do 
edifício, a CMA irá requalificar a Praça 
D. João I, no âmbito de um projecto que 
prevê a criação de lugares de estaciona-
mento e de zonas verdes e de lazer.

CINE-TEATRO TRANSFORMADO 
EM DANCETERIA

Durante as décadas de 1960 e 1970, o 
Cine-Teatro, repartido por 
uma plateia e dois balcões 
e apoiado por dois bares e 
foyers, foi um dos espaços 
culturais mais importantes 
da Área Metropolitana de 
Lisboa. Nos anos 1970, fo-
ram realizadas alterações no 
edifício e inaugurada uma 
galeria comercial.
Mais tarde, nos anos 1980, o 
Cine-Teatro foi novamente 
adaptado, desta feita para 
dar início ao funcionamento 
de uma megadiscoteca, uma 
das maiores da Europa, que 

ficou conhecida como Danceteria Lido, 
onde se reuniam multidões de jovens 
à noite e durante as tardes de fim-de-
-semana.
Nos anos 1980 e 1990, ficaram conhe-
cidas as tardes dançantes e inúmeras 
festas diurnas e nocturnas realizadas 
nesta famosa discoteca, com capacida-
de para 2.500 pessoas, que permanece 
na memória de muitos frequentadores 
oriundos dos concelhos da região de 
Lisboa e não só.
Com a explosão do negócio dos video-
clubes, o cinema acabou por fechar, 
dando lugar ao espaço de culto de uma 
igreja em 1995, seguindo-se também o 
encerramento de outras actividades, 
devido à concorrência de superfícies 
comerciais mais modernas. Com ape-
nas um restaurante e um bar a funcio-
narem, acabou por cair em degradação.
Já devoluto, o edifício acabou por ser 
palco de um grande incêndio em 2009, 

sinistro que destruiu por completo o 
interior e a cobertura. Na altura, o imó-
vel era ocupado à noite por indivíduos 
sem-abrigo e por toxicodependentes 
que ali se refugiavam. O estado de ruí-
na manteve-se até hoje, bem longe do 
esplendor do passado.
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Para fomentar a adesão à recolha seleti-
va de resíduos alimentares, que já está 
implementada em todo o concelho, os 
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento de Sintra (SMAS de Sintra) 
definiram um desconto de 1€, por cada 
30 dias, no tarifário dos serviços de 
águas e resíduos para 2023. Para além 
dos benefícios ambientais que resultam 
da valorização dos biorresíduos, para 
a produção de composto para solos 
agrícolas ou de energia, os aderentes 
passam a contar com um desconto ao 
nível da tarifa de resíduos urbanos que 
integra a fatura dos SMAS de Sintra.
Os SMAS de Sintra pretendem, assim, 
potenciar o número de aderentes ao 
sistema de recolha seletiva de resíduos 
alimentares, que será obrigatório, em 
todo o país, a partir do início de 2024. 
Desde o passado dia 1 de outubro, o 
sistema foi implementado em todo o 
concelho de Sintra, aumentando o nú-
mero de potenciais aderentes para 385 
mil pessoas, após uma série de ações 
de expansão, em 2021 e 2022, no âmbito 
da Operação “Sintra e os Biorresíduos”, 
um investimento dos SMAS de Sintra 
na ordem dos 670 mil euros, que conta 
com financiamento do POSEUR (Pro-
grama Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos) no mon-
tante de 219.541,16€.
O novo sistema de recolha seletiva de 
restos orgânicos, correspondentes a 
mais de 40% da produção de resíduos 
indiferenciados (lixo comum), arran-
cou em Sintra através de um projeto pi-
loto, em final de 2020, em algumas loca-
lidades da freguesia de Rio de Mouro, 
sob o lema “Bio-Recursos-Demasiado 
bons para desperdiçar!”, que permitiu 
chegar a cerca de 15 mil pessoas, num 
universo de 5 mil alojamentos.
Para aderir ao sistema, os muníci-
pes apenas necessitam de preencher 
um formulário disponível no site dos 
SMAS de Sintra, em https://www.
smas-sintra.pt/adesao-a-recolha-seleti-
va-de-biorresiduos/, sendo-lhe, poste-
riormente, entregue em casa um peque-
no balde (de sete litros) e sacos verdes. 
A adesão também pode ser formalizada 
nos balcões de atendimento dos SMAS 
de Sintra, situados na Portela de Sintra 
(sede), Queluz, Agualva-Cacém e da 
Loja do Cidadão do Cacém.
Os resíduos alimentares, tanto crus 
como os cozinhados, deverão ser colo-
cados nesses sacos verdes que, depois 
de cheios e bem fechados, serão depo-
sitados nos contentores de resíduos in-
diferenciados. Quando chegam à Trato-

SMAS de Sintra incentivamSMAS de Sintra incentivam
recolha de biorresíduosrecolha de biorresíduos

lixo, entidade que efetua o tratamento 
dos resíduos nos concelhos de Sintra, 
Cascais, Oeiras e Mafra, os sacos ver-
des são triados, através de um sistema 
de leitura ótica, e encaminhados para 
valorização: produção de energia ou de 
composto orgânico.
À semelhança do que acontece no mo-
mento da adesão ao sistema, também 
o reforço dos sacos verdes poderá ser 
efetuado no site dos SMAS de Sintra ou 
através do contacto 910 443 505, sendo 
a sua entrega concretizada, gratuita-
mente, na residência dos munícipes, o 
que já está a acontecer, de forma regu-
lar, por iniciativa dos próprios SMAS 
de Sintra.
Segundo as estimativas da Tratolixo 
(relativas ao período de 2023 a 2027), 
Sintra será o concelho que mais con-
tribuirá para a recolha seletiva de 
resíduos orgânicos (42,9% do total), 
estimando-se que em 2023, em Sintra, 
sejam recolhidos 7.330 toneladas de 
biorresíduos (num total de 17.100 t/
ano nos quatro concelhos); 14.659 to-
neladas em 2024 (num total de 34.200 
t/ano); 21.989 toneladas em 2025 (num 
total de 51.300 t/ano); 36.648 toneladas 
em 2026 (num total de 85.500 t/ano) e 
51.436 toneladas em 2027 (num total de 
120.000 t/ano).
Os SMAS de Sintra vão, ainda, reforçar 
a recolha junto de agentes económicos 
do setor de restauração, assim como em 
instalações de cariz educativo e social 
(como os estabelecimentos de ensino 
e instituições particulares de solidarie-
dade social), que produzem grandes 
quantidades de biorresíduos. Para o 
efeito, está em processo de aquisição 
uma viatura, no valor de 242 mil euros, 
que se destina à remoção, compactação, 
transporte e descarga de resíduos orgâ-
nicos, equipada com sistema de lava-
gem de contentores.
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Paço de Arcos tem maisPaço de Arcos tem mais
lugares de estacionamentolugares de estacionamento
O Parque dos Navegantes em Paço 
de Arcos, na Av. Senhor Jesus dos 
Navegantes, abriu ao público no dia 
5 de janeiro.A inauguração foi efetua-
da pelo Presidente da Câmara e pelo 
Presidente da Parques Tejo, e vereado-
res. Estas instalações, inicialmente des-
tinadas a servir como terminal rodo-
viário, têm agora disponibilizados ao 
público, 56 lugares de estacionamento, 
estando prevista, numa segunda fase, 
o aproveitamento de todo o espaço, 
que tem capacidade para 250 lugares. 
Além dos lugares de estacionamento 
estão a funcionar cinco lugares para 
carregamento de veículos elétricos.
Este parque resultou da cedência 
destas instalações, pelo Município de 
Oeiras, à Parques Tejo, com o intuito 
de se criar maior disponibilidade de 
estacionamento nesta zona próxima da 
estação de comboios da CP, o que, nes-

ta fase, teve um investimento de cerca 
de 500 mil euros.
Depois do descerramento da placa 
evocativa desta inauguração o presi-
dente da Câmara dirigiu-se aos pre-
sentes, começando por dizer que este 
ato se insere na forma de cumprirem 
a missão para que foram eleitos, que é 
a satisfação das necessidades dos cida-
dãos, e, ao contrário do que defendem 
alguns grupos, continuam a ser neces-
sárias áreas de estacionamento para 
veículos.
Este aumento de lugares de estaciona-
mento em Paço de Arcos vai permitir 
resolver alguns problemas como, re-
fere Isaltino Morais, a possibilidade 
de ser vedada ao trânsito a Rua Costa 
Pinto, mas cuja decisão só será toma-
da depois de ouvida a população. As 
obras para adaptação de todo o espaço 
para estacionamento terão um investi-

mento final de cerca de um milhão e 
meio de euros.
O presidente do Conselho de 
Administração da Parques Tejo, 
Rui Rei, começou por dizer que este 
Parque vem na sequência da estratégia 
do Município de criar mais espaço de 
estacionamento, e salientou a impor-

tância deste Parque para a população 
de Paço de Arcos e para o seu comér-
cio. Sobre o carregamento de veículos 
elétricos disse ser intenção da Parques 
Tejo criar, num futuro próximo, uma 
discriminação positiva para os habi-
tantes de Oeiras, com uma tarifa redu-
zida de carregamento.
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• Ferragens

• Fechaduras

• Ferramentas

• Loiças sanitárias

•  Diverso mobiliário  

para casa-de-banho

• Azulejos e mosaicos

• Material eléctrico

• Tintas

• Chaves

•  Remodelação  

de interiores e outros 

serviços

Av. José Elias Garcia, 177-AAv. José Elias Garcia, 177-A

2745-150 QUELUZ2745-150 QUELUZ

Tel.: 214 367 510Tel.: 214 367 510

E-mail: keluzfer@hotmail.ptE-mail: keluzfer@hotmail.pt

Keluzfer

GAVE entrega prémiosGAVE entrega prémios
No dia 8 de Janeiro decorreu no 
Edifício Multiusos Cultural de Belas a 
entrega de prémios do XXI Concurso 
de Artesanato e do IV Concurso de 
Decoração de Montras de Natal pro-
movido pelo Grupo de Artistas Vale 
de Eureka (GAVE). A cerimónia con-
tou com a presença da Presidente da 
União de Freguesias de Queluz e Belas, 
Paula Alves, entre outras personalida-
des, representando a importância da 
participação ativa da comunidade e do 
comércio local que une a freguesia e va-
loriza os espaços, as pessoas, os saberes 
e a tradição.
No que concerne ao Concurso de 
Artesanato, na categoria “artesãos”, em 
3.º lugar foi distinguida Ana Oliveira, o 
2.º lugar foi ocupado pela dupla David 
e Anabela Justino e ao artesão César 
Cruz, coube a distinção de conquistar 
o 1.º lugar. Como prémio os artistas 
receberam um vale para descontar na 
loja Imaginação da Cor, na qual podem 
adquirir o material necessário para con-
tinuarem a desenvolver o seu trabalho.
“Este ano ultrapassámos a nossa ex-
pectativa no que respeita à aderência 
das pessoas. Tanto que, normalmente, 
costumamos realizar esta celebração na 
sede do GAVE, mas, desta vez, dado 
o número de peças e participantes, a 
Câmara Municipal de Sintra cedeu-nos 
o espaço do Multiusos. No total tivemos 
em exposição 90 peças, das quais 30 de 
artesãos individuais, e as restantes de 
Associações”, explica o Presidente do 
GAVE, Nuno Justino. 
Quanto à decoração de montras das lo-
jas da freguesia, foram a concurso 28. 
Em 3.º lugar ficou a montra da Unique, 
o 2.º foi ocupado pela Mel e Atelier, 
sendo a montra vencedora a do Centro 
de Educação para o Cidadão Deficiente 
(CECD). Até então, os prémios atribuí-
dos a estes vencedores eram troféus. 
Este ano, o GAVE decidiu premiá-los 
através de divulgação neste jornal, 
“como forma de dar a conhecer o tra-
balho desenvolvido por estas empresas 
e associações”, esclarece Nuno Justino. 
O jornal O Correio da Linha também 
atribuiu prémios em ambas as cate-
gorias: no artesanato, o vencedor foi 
a mencionada CECD, já nas montras 
a distinguida foi a da Body Concept 
Queluz. 
Ao fazer um balanço do ano transato, 
Nuno Justino, fala de um período mui-
to produtivo para o GAVE com a remo-
delação das suas instalações de forma a 
poder receber o Museu Comunitário de 
Queluz e Belas, inserido no Programa 
Portugal 2020. O Museu visa dar a 
conhecer não só o trabalho do GAVE, 
mas também o Bairro do Chinelo e as 
pessoas que nasceram e ainda vivem 
em Queluz-Belas ou que pertencem a 
outras zonas do país e comunidades, 
mas que escolheram aquela fregeue-
sia para se instalarem. Este é um pro-
jeto que, apesar de já não ser 
cofinanciado pelo Programa 
Portugal 2020, o GAVE preten-
de continuar este ano a fazer um 
levantamento da história destas 
pessoas. 
Paralelamente, o ano passado 
foram criados 5 roteiros histó-
rico-culturais que resgatam a 
história e património material e 
imaterial do território de Queluz 
e Belas, projeto que prosseguirá 
também este ano. “Isto impli-
cou um levantamento histórico 
prévio sobre o bairro e a inven-
tariação e mapeamento de patri-

mónio”, conta o Presidente. Os roteiros 
integram obras de arte urbana e versam 
ainda sobre o comércio local e os espa-
ços comunitários. 
O Gave apostou também na formação 
de 16 guias culturais, que têm como 
função contar e valorizar a História 
e as estórias do território de Queluz e 
Belas. Os bolseiros foram recrutados 
por concurso na comunidade local, e 
são representativos de várias culturas, 
religiões e contextos de vida presentes 
na zona. A formação, inteiramente gra-
tuita, incluiu unidades formativas na 
história e património local, e no acom-
panhamento de grupos de visitantes. 
Uma vez terminada a formação, os 
guias serão agregados numa platafor-
ma online de serviços, através da qual 
poderão ser contactados para a marca-
ção e realização de circuitos culturais 
na zona de Queluz e Belas. “Claro que 
é também nosso objetivo que as pessoas 
que realizam estas atividades visitem o 
espaço do GAVE onde temos mais de 
50 artesãos representados”, ressalva 
Nuno Justino. Mais informação sobre 
os roteiros turísticos e os guias cultu-
rais pode ser consultada no site www.
luzlab.pt onde também se encontram 
disponíveis os conteúdos do Museu ga-
rantindo assim que os mesmos chegam 
ao maior número de pessoas possível.
Também em 2022, o Gave viu um presé-
pio seu representado num programa de 
televisão. “Nós criamos presépios para 
o Alegro de Sintra e para o do Montijo, 
cada um deles com 50 metros quadra-
dos. Isto levou a que fossemos convi-
dados para um programa de televi-
são, mas, como não 
podíamos retirar os 
presépios dos seus 
locais e não tínha-
mos nada para apre-
sentar fisicamente, 
no espaço de uma 
semana criámos um 
presépio um pouco 
mais pequeno repre-
sentando o Bairro do 
Chinelo. Foi um pre-
sépio feito em tem-
po record, mas cuja 
técnica e beleza não 
foram descuradas, 
tendo o resultado final ficado belíssi-
mo”, conta. 
No que respeita a projetos para este 
ano, Nuno Justino refere que já estão a 
começar com exposições, tendo inclusi-

ve feito a apresentação de um livro no 
passado dia 14. 
Dado o sucesso que teve no ano an-
terior, é objetivo do Grupo realizar 
em 2023 o programa GAV’ART que 
– avançando – se realizará durante os 
meses de setembro, outubro e novem-
bro, sendo marcado pela apresentação 
de artistas, espetáculos musicais, tea-
tros para crianças e outras atividades. 
O GAVE encontra-se neste momento a 
procurar apoios para conseguir levar 
este projeto avante. 
De igual modo, o Grupo está a ten-
tar conseguir apoio da União de 
Freguesias de Queluz e Belas, da 
Câmara Municipal de Sintra e de ou-
tras entidades de forma a poder con-
tinuar a dar uma bolsa financeira a 16 
artistas, como fazia até aqui através do 
Programa Portugal 2020. “Isto é algo 
de grande relevância para nós porque 
ao concedermos este apoio aos artis-

tas - bem como um mentor - estamos a 
ajudá-los na divulgação da sua arte e a 
incentivá-los. E, efetivamente, surgem 
aqui pessoas com muita qualidade”. 
A associação GAVE, fundada em 2004 
e sediada em Queluz, é uma entidade 
privada sem fins lucrativos destinada 
a apoiar e defender os interesses dos 
artesãos/artistas seus associados. Com 
88 sócios, possui um espaço-oficina re-
centemente renovado e equipado para 
as várias atividades criativas, estando 
agora empenhado em abrir-se ainda 
mais à comunidade.

Texto: Raquel Luis
Fotos: Paulo Rodrigues

Cesar Cruz - 1º lugar

Nuno e Anabela - 2º lugar

Ana Oliveira - 3º lugar

Prémio CL para artesão (CECD)

Body Balance Queluz - Prémio CL para montras

1º Prémio Especial do Juri
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- Armando Paulino- Armando Paulino

"O movimento associativo "O movimento associativo 
será sempre será sempre 

a nossa jóia da coroa"a nossa jóia da coroa"

A freguesia da Encosta do Sol integra o 
concelho da Amadora, sendo constituí-
da pelos bairros da Brandoa, Alfornelos 
e Casal da Mira, onde habitam comuni-
dades com distintas realidades sociais, 
que trazem à gestão do território, com 
2,8 quilómetros quadrados, importan-
tes desafios. De acordo com dados rela-
tivos a 2021, a freguesia, localizada na 
parte oriental do concelho, tinha uma 
população de cerca de 27 mil habitan-
tes, menos três mil comparativamente 
com o início do século, sendo que mais 
de 10% dos residentes são cidadãos es-
trangeiros. 
A Brandoa começou a crescer na dé-
cada de 1960 chegando a ser conside-
rado o maior bairro clandestino da 
Europa, muito procurado por popula-
ções migrantes que chegavam à região 
de Lisboa depois de abandonarem o 
mundo rural em busca de uma vida 
melhor. Também Alfornelos, uma anti-
ga zona de quintas e terrenos de culti-
vo, registou um crescimento acelerado 
da construção nas décadas de 1980 e 
1990, transformando-se num impor-
tante aglomerado habitacional, que 
tem, desde 2004, uma importante porta 
de entrada e saída na estação local do 
Metropolitano.
Por sua vez, o bairro do Casal da Mira, 
situado no limite Norte da freguesia, 
é constituído por um empreendimen-
to urbanístico de génese social com 
cerca de 760 fogos, que começou a ser 
construído há uns 20 anos, sendo ac-
tualmente habitado por cerca de 2.500 
pessoas, maioritariamente famílias 
de origem africana (cabo-verdianos, 
guineenses, são-tomenses, moçam-
bicanos, angolanos e também alguns 
portugueses), provenientes do bairro 
da Azinhaga dos Besouros e de ou-
tros bairros que foram demolidos na 
zona envolvente da Circular Regional 
Interior de Lisboa (CRIL/IC17).
O Executivo da Junta de Freguesia da 
Encosta do Sol (JFES) é presidido por 
Armando Jorge Paulino Domingos, em 
representação do Partido Socialista. 
Nas eleições autárquicas de 2021, a lista 
que encabeçou obteve 46,34% dos vo-
tos (4.368), contra 21,64% (2.040) conse-
guidos por uma coligação liderada pelo 
PSD, que ficou no segundo lugar. Com 
68 anos, o autarca preside à JFES desde 
2013. Antes da reorganização adminis-
trativa, operada neste ano, assegurou 
um percurso autárquico na freguesia 
da Brandoa, ocupando a presidência 
desde 1994. 
Nascido em Lisboa em 1954, Armando 
Paulino Domingos é licenciado em 
Direito com uma pós-graduação em 
Ciência Política. Foi gestor de várias 
empresas, deputado na Assembleia 
da República, administrador exe-
cutivo da SANEST (Saneamento da 
Costa do Estoril) e administrador dos 
SMAS (Serviços Municipalizados de 
Oeiras e Amadora). Actualmente, é 
membro da Assembleia Municipal da 
Amadora, administrador não executi-
vo na empresa Águas do Tejo Atlântico 
(Grupo Águas de Portugal), e inte-
gra o Conselho Geral da Associação 
Nacional de Freguesias. 
Criado desde os 10 anos de idade no 

bairro da Brandoa, onde acabou por 
constituir família e educar os filhos, 
Armando Paulino Domingos iniciou o 
seu percurso autárquico com 39 anos. 
Depois de uma carreira autárquica de 
29 anos, prepara-se agora para encer-
rar, em 2025, um ciclo de três mandatos 
à frente da autarquia saída da reorgani-
zação administrativa de 
2013. O jornal ‘O Correio 
da Linha’ esteve à con-
versa com o autarca para 
ficar a conhecer melhor 
os principais objectivos 
do seu actual mandato, 
entre vários outros as-
suntos.

O QUE FALTA FAZER 

Jornal ‘O Correio da 
Linha’ (CL) - Quais os 
principais objectivos des-
te mandato? O que falta 
fazer?
Armando Paulino (AP) - Os objectivos 
definidos para este mandato autárqui-
co (2021-2025) focam-se, sobretudo, em 
duas áreas: Ambiente e Integração. Na 
área do Ambiente, a prioridade é a mo-
bilidade eléctrica. Para isso, continua-
mos a equipar a Junta de Freguesia com 
viaturas 100% eléctricas, as quais já re-
presentam 40% da frota operacional. 
No que confere aos equipamentos de 
manutenção de espaços verdes e lim-
peza pública, também continuaremos 
a fazer a conversão para equipamentos 
eléctricos.
Para o futuro, intervenções como a rea-
bilitação da encosta da Paiã, com o res-
pectivo realojamento das famílias que 
ali habitam em condições muitas vezes 
desumanas, será uma meta a atingir, 
dado o empenhamento demonstra-
do até agora por parte da Câmara 
Municipal da Amadora. Com o PRR 
(Plano de Recuperação e Resiliência), 
com o Primeiro Direito ou qualquer 
outro programa que se adeque a esta 
situação, estou crente que iremos con-
seguir em conjunto dar mais este passo 
de gigante rumo à reorganização urba-
nística do bairro da Brandoa. 
Por sua vez, no Casal da Mira, bairro 
de características especiais dado o facto 
de se encontrar numa zona um pouco 
mais distante do centro da freguesia, 
também aqui a falta de equipamentos 
de desporto, recreio e lazer serão um 

objectivo a atingir no sentido de col-
matar esse problema. Objectivo este 
que só é exequível com a colaboração 
da Câmara Municipal. Este bairro dis-
põe de vários projectos de intervenção 
social, dos quais a Junta de Freguesia 
é parceira nuns e colaborante noutros. 
CL - Desde o início da sua liderança da 
JFES, qual a obra que mais gostou de 
realizar?
AP - Tudo aquilo que são obras que 
visem melhorar a qualidade de vida 
da nossa freguesia são sempre mar-
cantes. Pese embora, no caso do bairro 
da Brandoa, foi a obra do PROQUAL 
(Programa Integrado de Qualificação 
das Áreas Suburbanas da Área 
Metropolitana de Lisboa) 
a que mais marcou os 
meus mandatos, pois 
trouxe equipamentos 
que marcaram a melho-
ria da qualidade de vida 
da nossa população. A 
construção do Mercado 
Municipal da Brandoa, 
Fórum Luís de Camões, 
Casa da Juventude, 
Biblioteca Luís de 
Camões, Jardim Luís de 
Camões, entre outros, 
marcaram uma época em 
que foi dado um passo 
gigante da requalificação 
daquele que foi consi-

derado o maior bairro clandestino da 
Europa.
CL - É um defensor das presidências 
abertas. Como define esse contacto di-
recto com as populações? 
AP - A nossa Freguesia será sempre 
aquilo que nós eleitos e eleitores qui-
sermos que seja. 
CL - Apesar de ser uma Freguesia de 
pequenas dimensões, a JFES conta com 
um movimento associativo bastante 
activo. 
AP - Uma freguesia e a sua dinâmica 
não se resume a autarcas e autarquias, 
mas sim a todos aqueles que, traba-
lhando nas áreas do associativismo 
(IPSS, associações desportivas e cul-
turais e outros), com o seu trabalho e 
dedicação, colaboram diariamente para 
o bem-estar da nossa comunidade. As 
nossas associações, o nosso movimento 
associativo serão sempre a nossa jóia 
da coroa.

GESTÃO EFICIENTE
DO USO DA ÁGUA

CL - Actualmente, uma das dificulda-
des da gestão dos espaços verdes está 
relacionada com o uso da água nas 
regas e a redução dos desperdícios. O 
que está a ser feito na Freguesia para 
reduzir os consumos de água e tornar 
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as regas mais eficientes?
AP - No que diz respeito aos espaços 
verdes, continuaremos a converter as 
áreas de maior impacto eliminando os 
relvados e plantando espécies nativas. 
Com isto, reduzimos o consumo de 
água. Ainda na área do Ambiente, con-
tinuaremos a dar prioridade à planta-
ção de árvores. 
CL - No domínio da mobilidade, costu-
ma dizer que a Encosta do Sol “é uma 
pequena freguesia com grandes dificul-
dades de mobilidade interna e não só”. 
O que está a ser feito para minimizar 
essas dificuldades?
AP – Por ordem de grandeza, a Encosta 
do Sol é a terceira freguesia em dimen-
são das seis freguesias existentes no 
concelho da Amadora. Com a imple-
mentação do novo sistema de transpor-
tes Carris Metropolitana é expectável 
que a mobilidade interna do concelho 
melhore consideravelmente e com isto 
desincentive a utilização do transporte 
privado. Sendo, desta forma, também 
um contributo de todos para a melhoria 
ambiental que se pretende. 
CL - No sentido de ajudar os fregueses 
com mais dificuldades/carenciados, foi 
criado o projecto do ‘Bus Solidário’, que 
assegura ligações entre pontos estraté-
gicos da freguesia e do 
concelho. Qual o futuro 
deste projecto? 
AP – Projectos como 
o ‘Bus Solidário’, que 
assegura o transporte 
dos mais necessitados a 
consultas, tratamentos 
e afins, é para continuar 
dado a sua característica.

“CADA UM DOS 
BAIRROS TEM A SUA 

ESPECIFICIDADE”

CL - Numa freguesia com três bairros 
completamente diferentes, quais têm 
sido os maiores desafios?
AP – Cada um desses três bairros, com 
as suas especificidades, tem as suas 
necessidades. Por exemplo, o bairro 
de Alfornelos, que durante 16 anos 
constituiu uma freguesia com o mes-
mo nome, é hoje parte integrante da 
JFES. A sua especificidade, densamen-
te urbano e fronteira com Lisboa, dita 
necessidades de intervenção diferentes. 
Desde logo, ser servido pela rede de 
Metropolitano coloca-nos sérias difi-
culdades no ordenamento e oferta de 
estacionamento local.
CL - Mais de 10% da população resi-
dente na Freguesia é constituída por 
cidadãos estrangeiros. Como tem de-

corrido a integração destes 
imigrantes?
AP - Uma freguesia vivida por 
uma população oriunda de 
mais de 60 países do Mundo 
carece naturalmente de uma 
intervenção pedagógico-am-
biental para que todos em con-
junto, população e autarquia, 
possamos conseguir atingir os 
parâmetros ambientais de que 
o planeta tanto necessita.
CL - Existem problemas de 
estacionamento na Freguesia? 
Quais as soluções encontra-
das?
AP - De acordo com reuniões 
mantidas com a Câmara 
Municipal, concluiu-se que é 
urgente um estudo que vise 
ordenar e, com isto aumentar, 
a oferta de estacionamento 
local aos moradores do bair-
ro de Alfornelos. Também no 
que confere a equipamentos, 
este bairro da freguesia é alta-
mente carenciado. A oferta de 

equipamentos que visem o Desporto 
e a Ocupação de Tempos Livres, fun-
damentalmente para os mais jovens, é 
quase inexistente. Assim, urge consi-
derar os espaços disponíveis existentes 
para a construção de equipamentos 
adequados que visem colmatar estas 
dificuldades. 
CL – Como limitar os malefícios provo-
cados pelo uso excessivo do transporte 
privado, nomeadamente ao nível da 
poluição?
AP - Alfornelos, por exemplo, dada a 
sua localização geográfica, encontra-
-se rodeado de vias rápidas que em 
determinadas horas do dia prejudicam 
consideravelmente a condição de vida 
naquela zona da freguesia. Medidas 
como o reforço da plantação de árvores 
nas zonas envolventes à urbanização, a 
aplicação da redução de velocidade nas 
vias circundantes e a implementação 
de redutores de velocidade dentro da 
urbanização, nomeadamente a norma 
Km 20, poderão ajudar a mitigar os im-
pactos negativos nesta zona.
CL - Uma das apostas feitas pelo 
Município ao nível do Desporto tem 
sido no apoio ao desenvolvimento do 
Padel, com a construção de três cam-
pos. 

AP - Projectos de desenvolvimento 
desportivo como o Padel são apostas 
ganhas e continuaremos a sua dinami-
zação. 

“FREGUESIA LIMPA
 TEM OUTRA PINTA”

 
CL - Foi lançada na Freguesia a campa-
nha ‘Freguesia Limpa tem Outra Pinta’. 
A Higiene Urbana tem sido uma das 
suas batalhas. Como está a correr e o 
que está previsto fazer nos próximos 
tempos?
AP - A limpeza pública tem uma liga-
ção natural com o Ambiente. Assim, no 
que confere à varredura e recolha de 
monos, duas áreas da nossa responsa-
bilidade, continuaremos a enveredar 
todos os esforços para melhorar a lim-
peza, quer através de campanhas de 
sensibilização quer ainda reforçando 
os meios técnicos e humanos para as-
sim atingir o nosso objectivo de uma 
‘Freguesia Limpa tem Outra Pinta’. 
O plano estratégico ambiental vai ser 
uma prioridade, tendo para isso sido 
identificada a necessidade de encontrar 
um parceiro académico que elabore 
connosco o tão necessário documento 
estratégico. 
CL - Outra das áreas que tem merecido 
a atenção da JFES é o apoio dado aos 
seniores... 
AP - No nosso projecto de intervenção 
social temos mantido, e em alguns ca-
sos aumentado, os projectos que visam 
melhorar a qualidade 
de vida dos mais velhos 
com a dinamização de 
ateliers de ocupação de 
tempos livres em áreas 
diversas.
CL - Como está a de-
correr a substituição da 
calçada portuguesa por 
piso antiderrapante nas 
zonas mais íngremes da 
Freguesia? 
AP - Intervenções como a 
substituição de pavimen-
tos de calçada portugue-
sa por outro tipo de ma-
terial, antiderrapante, em 

zonas mais íngremes da freguesia tem 
sido mais uma das nossas prioridades.
CL - A JFES tem vindo a apoiar a inicia-
tiva ‘Maior Bolo-Rei da Amadora’. Para 
quando a conquista de um recorde para 
o Guinness? Já existem parceiros sufi-
cientes para isso?
AP – O projecto ‘Maior Bolo-Rei da 
Amadora’, que visa fazer um caminho, 
cujo objectivo é, quiçá, atingir o recor-
de do Maior Bolo-Rei a inscrever no 
Guinness, não tem evoluído como gos-
taríamos, dado a inexistência de parcei-
ros suficientes para atingir esse objecti-
vo. No entanto, não vamos desistir de 
atingir o recorde. 
CL - A presidência da JFES esgota as 
suas pretensões autárquicas? Ou gosta-
ria de desempenhar, por exemplo, um 
cargo de vereador na Câmara? 
AP - O meu caminho autárquico, como 
o de qualquer autarca, será sempre um 
caminho inacabado. Nenhum autarca 
poderá dizer que terminou o seu per-
curso político, que terminou o seu tra-
balho. O nosso trabalho não se esgota 
num mandato, nem em dois, nem em 
três. Há sempre um legado que fica 
para os vindouros. Quanto ao desem-
penho da função de vereador, hoje, 
como há 20 anos, não sou, não fui e 
nunca serei candidato a vereador. A 
Amadora é a minha cidade, a Encosta 
do Sol é a minha freguesia, a Brandoa é 
o meu bairro.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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"Eu gosto de dar grandes"Eu gosto de dar grandes
pinceladas nas minhas telas"pinceladas nas minhas telas"
- São Passos- São Passos

Anibal Machado Sebastião

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

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

Ainda muito jovem, São Passos come-
çou a despertar um interesse muito vin-
cado pelas artes. Foi em Moçambique, 
onde nasceu e viveu a juventude, que 
deu expressão à sua atracção pela 
Pintura, depois de visitar com algumas 
colegas da sua turma da escola uma 
exposição do pintor Albano Neves e 
Sousa. As formas e cores pinceladas 
naquelas telas, deixaram-na deslum-
brada. Ali mesmo, decidiu tomar uma 
decisão que passou a acompanhá-la 
por toda a vida: queria retratar na tela 
as suas vivências pessoais.
Esses primeiros anos vividos nas cida-
des moçambicanas da Beira (Sofala) e 
Quelimane (Zambézia), nunca foram 
esquecidos. A jovem artista transpor-
tou sempre consigo as memórias do 
país onde viveu com a família. Ali ca-
sou e foi mãe pela primeira vez. Ali 
iniciou a carreira artística, primeiro 
no campo da Escultura e depois na 
Cerâmica. A primeira exposição como 
pintora esteve patente ao público na ci-
dade de Tete. Seguiram-se outras mos-
tras, individuais e colectivas, na Beira, 
Joanesburgo e Pretória (África do Sul), 
e Blantyre e Limbe (Malawi).
Quando viajou com a família para 
Portugal, onde passou a viver definiti-
vamente a partir de 1976, as vivências 
trazidas das terras africanas continua-
ram a estar presentes nos seus traba-
lhos, caracterizados pela variedade dos 
materiais utilizados. Apesar da evo-
lução do seu percurso artístico e das 
diferentes técnicas experimentadas, as 
raízes africanas nunca foram esque-
cidas nas obras que tem produzido. 

A primeira exposição individual em 
Portugal, realizada em 1973, esteve pa-
tente ao público em Faro, patrocinada 
pela Comissão Regional de Turismo.
Desde então, a artista tem exposto 
os seus trabalhos com frequência em 
exposições individuais e colectivas 
realizadas um pouco por todo o País, 
nomeadamente em Lisboa, Sintra, 
Oeiras, Coimbra, Loures, Vila Nova 
da Cerveira, Vilamoura, Alcoutim, 
Golegã, Albufeira, Portimão e outras 
localidades, onde as suas pinturas têm 
merecido a aceitação do público. O jor-
nal ‘O Correio da Linha’ esteve à con-
versa com São Passos sobre os primei-
ros passos do seu percurso artístico, as 
suas raízes africanas e as mais recentes 
exposições que tem realizado.

“A MINHA PRAIA ERA OUTRA”
     
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - 
Como surgiu a Pintura no seu quotidia-
no como forma de expressão artística?
São Passos (SP) - Com quatro anos de 
idade, comecei a desenhar e a pintar 
em tudo o que tinha à disposição: pa-
péis, cartões, madeira, etc.. Na Escola 
Primária já sentia o gosto pela Arte. 
Além de aprender a ler e a escrever, 
nas horas vagas, a Pintura já fazia parte 
do meu quotidiano. Era o ar puro que 
respirava. Em 1960, fiz a 4.ª classe e a 
admissão à Escola Técnica e ao Liceu, 
em Faro (Algarve), aquando das férias 
graciosas do meu pai, funcionário dos 
Caminhos de Ferro de Moçambique. 
Nesse ano, a professora primária su-
geriu que tirasse um curso de Pintura. 

Fiquei a pensar nisso. 
Tinha 10 anos e os meus 
pais queriam que eu ti-
rasse Arquitectura, mas 
‘a minha praia’ era ou-
tra.
CL - Tinha alguém na fa-
mília que já se dedicasse 
à Pintura?
SP - No Liceu, a minha 
professora de Desenho 
e Trabalhos Manuais, 
Isabel Egídio, ao aperce-
ber-se das minhas quali-

dades naturais de Pintura e Desenho, 
incentivou-me a seguir estas artes. Na 
minha família fui a pioneira, mas tanto 
a minha irmã, como um dos meus pri-
mos, também tinham jeito para as Artes 
Plásticas.
CL - O que a levou a optar pela Pintura 
Naif?
SP - Não me considero propriamente 
uma pintora Naif, até porque os Naifs 
pintam ‘miudinho’. Eu gosto de dar 
grandes pinceladas nas minhas telas. 
A minha Arte tem raiz africana e é mo-
derna, tal como é moderna a pintura de 
Malangatana. Mas, às vezes, também 
pinto abstracto, que é a influência de 
Picasso.
CL - Nas suas obras estão muito pre-
sentes os temas africanos? África é um 
motivo de inspiração? 
SP - Nasci em África sob a bandeira 
portuguesa, por isso sou portuguesa 
em Moçambique e moçambicana em 
Portugal. Vá agora uma pessoa com-
preender. Por vezes dá jeito ter as duas 
nacionalidades. Até à descolonização 
tive sempre África no pensamento. 
África é um motivo de inspiração, mas 
Portugal e a Grécia também, devido aos 
meus antepassados.

“AS MINHAS TELAS ESTÃO 
CHEIAS DE COR”

CL – Teve uma exposição itinerante 
com o título ‘Rainha da Cor’. Muitos 
artistas acabam por dedicar-se a um 
determinado tipo de cor. Não é o seu 
caso...
SP - Não. As minhas cores são as do 
Arco-íris, e até o preto e branco é cor. 
Mas como as minhas telas estão cheias 
de cor, as pessoas acabam por dizer que 
sou a ‘Rainha da Cor’. 
CL - Como foi viver em África numa 
fase tão importante da sua vida? Que 
recordações guarda dessa vivência?

SP - Nasci na Beira, Moçambique. Foi 
em África que passei as minhas meni-
nice e adolescência. Em Moçambique 
namorei, tive o primeiro emprego, ca-
sei e nasceu o primeiro filho, portanto 
vivências muito fortes, marcantes e 
inesquecíveis da minha vida.
CL - Lembra-se do primeiro trabalho 
que teve exposto?
SP - O primeiro trabalho que expus era 
uma pintura em madeira, que repre-
sentava uma aldeia africana com muito 
Sol e machamba (horta em moçambica-
no), onde se viam crianças divertidas a 
brincar.  
CL - O que sentiu quando realizou a 
sua primeira exposição individual?
SP - Senti uma enorme alegria quan-
do realizei a primeira exposição em 
Moçambique. Uma alegria repetida, 
mais tarde, quando realizei a primeira 
mostra em Portugal. As primeiras ex-
posições marcam sempre uma pessoa. 
CL - Quais os temas que mais gosta de 
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As obras produzidas por São Passos 
têm suscitado os mais diversos comen-
tários. “Marcada pelo colorido, a sua 
pintura transporta-nos a lugares, per-
sonagens e objectos num percurso es-
tético pleno de entusiasmo. Parece até 
que nos convida a entrar, interpretar e 
desfrutar das suas trabalhadas figura-
ções, muito apoiadas num discurso pic-
tórico modelado por dinâmicas de con-
temporaneidade”, escreveu Elisabete 
Oliveira, vereadora da Cultura da 
Câmara Municipal de Oeiras.
Para o crítico de Arte Vitoriano Rosa, “a 
artista patenteia em cada quadro uma 
maturidade de temas e de técnicas plás-
ticas que cativam o mais indiferente.” 
“O sangue ardente algarvio dos seus 
antepassados e a alma africana, que se 
robusteceu no seu espírito, fundiram-
-se numa criatividade crescente”, assi-
nalou o mesmo autor num texto pro-
duzido a propósito da exposição ‘São 
Passos: Rainha da Cor’.
Já o jornalista Inácio de Passos escre-
veu: “Se é verdade que cada exposição 
dos trabalhos de São Passos nos traz 
uma agradável surpresa – o tema, as 
cores, o ambiente que cria e alimenta – 

não deixa de o ser, como factor princi-
pal do seu sucesso, o respeito pelas ori-
gens da sua arte. Há no todo das suas 
exposições e em cada um dos seus tra-
balhos, um pouco de Moçambique, um 
misto de vários artistas moçambicanos. 
E cada obra fica nos olhos para sempre, 
porque foge ao comum e por serem por 
natureza uma verdadeira arte.”

COMENTÁRIOS SOBRE A ARTISTA

abordar nas suas pinturas?
SP - Obviamente África, mas gosto 
também de explorar outros temas, 
como a mulher, as crianças e/ou pin-
turas figurativas, como flores, gatos e 
outros animais.
CL – Últimas exposições realizadas...
SP – No ano passado, realizei duas ex-
posições itinerantes ‘Rainha da Cor’, 
ambas no Algarve. A primeira foi em 
Maio, em Albufeira, na Galeria Samora 
Barros. A outra foi em Setembro, em 
Portimão, na Casa Manuel Teixeira 
Gomes, conjuntamente com o meu 
companheiro João Marques Valentim, 
que expôs fotografias de sua autoria. 
A pandemia COVID-19 condicionou 
muito a realização de várias exposições 
nossas. 
CL – E para este ano, o que está pro-
gramado?
SP - Em 2023, contamos regressar em 
força. Tenho já agendadas duas exposi-
ções com o apoio da Câmara Municipal 
de Castelo de Vide e do seu presiden-
te António Pita. Uma será inaugurada 
no dia 8 de Março, Dia da Mulher, e 
intitula-se ‘São Passos no Feminino’, e 
a outra tem inauguração prevista para 
21 de Abril, e será também dedicada ao 
tema ‘São Passos - Rainha da Cor’. 
Tenho outras exposições em prepara-
ção, mas ainda não têm data marcada. 
Até ao final do ano, eu e o meu compa-
nheiro deveremos realizar uma exposi-
ção conjunta em Cascais e/ou Oeiras. E 

estamos também já a preparar o ano de 
2024.

“SONHO TER UMA GALERIA
 DE ARTE MINHA”

CL - Um sonho para o futuro em ter-
mos artísticos?
SP - Sonho ter uma Galeria de Arte 
minha, onde, para além das exposi-
ções permanentes, possa também dar 
aulas de Pintura e preparar ilustrações 
para livros infantis. Gosto imenso de 
ensinar crianças a pintar. Um dos mo-
mentos que não esqueço foi quando dei 
uma aula de Pintura na Academia da 
Motivação a crianças entre os 6 e os 10 
anos.
CL – Tratou-se de uma experiência úni-
ca, ou já teve mais oportunidades para 
ensinar a sua Arte às crianças?
SP – Sim, tive. Por exemplo, em 
Setembro passado, duas turmas do 
3.º ano da EB1 Major David Neto, 
de Portimão, visitaram a exposição 
‘Rainha da Cor’, patente ao público 
na Casa Manuel Teixeira Gomes. Dei 
uma aula de pintura ao vivo, na qual as 
crianças experimentaram dar algumas 
pinceladas numa tela, com tinta acríli-
ca, participando no processo criativo. 
CL - Qual a sua técnica preferida de 
Pintura?
SP - A técnica que mais utilizo é a 
Pintura em Acrílico, mas também gos-
to do Mosaico Poliédrico, que dá muito 

trabalho, e tenho ainda alguns quadros 
em Carvão e Tinta da China.
CL - Quais os seus pintores preferidos, 
que mais a influenciaram?
SP - Os artistas que mais me influencia-
ram foram, por ordem crescente: o es-
cultor moçambicano Alberto Chissano 
(1935-1994), o pintor português Albano 
Neves e Sousa (1921-1995), o pintor 
moçambicano Malangatana (1936-
2011) e o pintor espanhol Pablo Picasso 
(1881-1973). 
CL - Iniciou a sua carreira artística na 
Escultura e na Cerâmica. A que se de-
veu a passagem para a Pintura?
SP - Embora tivesse tido algumas pas-
sagens pela Escultura e pela Cerâmica, 
é a Pintura que me preenche a vida. 
CL - O que recorda com maior prazer 
dos tempos vividos em Moçambique?
SP - Recordo os tempos de meninice, 
sempre cheia de amizades, que ainda 
hoje perduram. O casamento com o pai 
dos meus filhos e até o cheiro a terra 
molhada quando caíam as primeiras 
chuvas. África tem um odor próprio. 
Só quem lá esteve sabe como é.
CL - Como artista, como vê a actuali-
dade? 
SP - Em Portugal, existem muitos artis-
tas plásticos, mas só os mais conhecidos 
é que conseguem singrar e vender bem.  
Apesar de tudo, acabo sempre por ven-
der alguma obra em cada exposição. 
Tenho muitas amizades que seguem o 
meu trabalho e querem ter algum qua-
dro meu para embelezar a casa. Depois, 
sempre que olham para ele, lembram-
-se de mim.
CL - Ainda se lembra do primeiro qua-
dro que vendeu? Qual foi?
SP - De momento não me recordo. Já 
vendi muitos quadros e já realizei mais 
de meia centena de exposições. Já pas-
saram mais de 50 anos. O tempo passa 
depressa...
CL - É possível viver da Pintura em 
Portugal?
SP - Tal como disse atrás, só os nomes 
sonantes da Pintura portuguesa é que 
conseguem viver desta Arte, o que não 
é o meu caso. A minha ‘almofada’ é a 
reforma.

Texto: Luís Curado
Fotos: S.P.
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Maior Bolo-Rei da AmadoraMaior Bolo-Rei da Amadora
Quem não gosta de apreciar um vistoso 
e apetitoso Bolo-Rei, um dos ex-libris 
mais populares da Quadra Natalícia e 
do Dia de Reis? Na sua versão actual, 
surgiu em França, na corte de Luís XIV 
(1638-1715), para adoçar as festas do 
Ano Novo e do Dia de Reis. Chegou 
a Portugal mais tarde, tendo-se torna-
do bastante popular durante o século 
XIX. Ao que rezam as crónicas, foi a 
Confeitaria Nacional, em Lisboa, que 
primeiro começou a vender este bolo 
redondo, em forma de coroa, com um 
buraco no meio, confeccionado com 
massa leveda enriquecida com ovos, 
frutos secos e passas e decorado exte-
riormente com pedaços de frutas crista-
lizadas polvilhados com açúcar.
Antigamente, eram misturados com a 
massa do Bolo-Rei um brinde e uma 
fava já seca. Contudo, o primeiro ‘in-
grediente especial’ acabou por ser 
proibido com a chegada de novas re-

gras provenientes da União Europeia, 
que proibiram a comercialização de 
géneros alimentícios que contivessem 
brindes misturados. Nem “razões de 
reconhecida tradição cultural”, inicial-
mente invocadas pelos mais tradiciona-
listas, impediram a legislação de subor-
dinar o Bolo-Rei às normas europeias. 
E foi assim que o apetecido manjar dos 
gulosos deixou de os premiar com um 
brinde surpresa, frequentemente fabri-
cado em metal, que sempre ajudava a 
dar um pouco mais peso ao bolo.
A casualidade de poder encontrar um 
brinde especial na fatia de bolo que lhe 
era destinada era visto como um pre-
núncio de sorte para o feliz contempla-
do, que, apesar de tudo, também corria 
o risco de ficar com um dente a menos, 
ou parte dele em falta. Por outro lado, 
quem encontrasse a fava na porção 
recebida conquistava o ‘privilégio’ de 
abrir os cordões à bolsa para pagar o 

próximo Bolo-Rei 
a degustar em fa-
mília ou com os 
amigos. Isto costu-
mava ser encarado 
como um desígnio 
menos sortudo, 
apesar de nestes 
casos o ‘azarado’ 
poder regressar a 
casa com a denti-
ção completa ou 
sem sofrer grandes 
danos, caso a fava 
seca não fosse da-
quelas mais duras 
de roer.

PARA MANTER A TRADIÇÃO

Disposta a manter bem acesa a tradição 
do Bolo-Rei, a equipa responsável pela 
gestão da Pastelaria Mina da Poncha, 
na Amadora, tem vindo a promover 
ao longo dos anos a iniciativa ‘Maior 
Bolo-Rei da Amadora’, apoiada pela 
Junta de Freguesia da Encosta do Sol. 
No passado dia 6 de Janeiro, Dia de 
Reis, os pasteleiros do estabelecimento 
confeccionaram um bolo especial desti-
nado a bater recordes. Os mentores da 
iniciativa, realizada no espaço exterior 
do Mercado Municipal da Brandoa, 
apresentaram 143,5 metros de Bolo-Rei, 
produzido com 280 quilos de massa 
com fruta cristalizada, mais 70 centíme-
tros que o bolo confeccionado em 2019, 
o anterior recordista.
Para degustar a iguaria, marcaram pre-
sença no palco do evento várias cente-
nas de apreciadores de Bolo-Rei, entre 
os quais muitos alunos das escolas lo-
cais. Não faltaram também ao encontro 
a presidente da Câmara Municipal da 
Amadora, Carla Tavares, e o presiden-
te da Junta de Freguesia de Encosta do 
Sol, Armando Paulino. Entre adultos e 
crianças, a tarefa mágica de fazer desa-
parecer o real bolo nascido para bater 
recordes e manter bem acesa a chama 
da tradição do Dia de Reis demorou 

pouco mais de uma hora. Para contar 
a ‘estória’, ficaram apenas as migalhas 
depositadas nos recipientes que guar-
davam as várias peças do bolo. Deseja-
se, agora, que para o ano haja mais!
O jornal ‘O Correio da Linha’ falou com 
Luís Monteiro, empresário e proprietá-
rio da Pastelaria Mina da Poncha, para 
ficar a conhecer mais pormenores sobre 
esta iniciativa, lançada com base numa 
ideia proposta por um pasteleiro do es-
tabelecimento fundado em 2010. Uma 
ideia que mereceu o apoio imediato da 
Junta de Freguesia da Encosta do Sol. 
Entretanto, a iniciativa tem sido bem 
acolhida pela comunidade e já vai no 
nono ano consecutivo, sempre com o 
apoio da autarquia. Há mesmo quem 
fale em poder bater, um dia, um recor-
de do ‘Guinness’. “Um recorde muito 
difícil, pois para o livro de recordes só 
contam os quilos e não os metros do 
bolo”, assinala o empresário.
Para compreender a dificuldade de 
atingir este objectivo, é preciso referir 
que o bolo-rei recordista alcançou a fas-
quia dos 2.500 quilos. Ultrapassar esse 
recorde não é uma tarefa fácil, ainda 
para mais numa fase de crise económi-
ca e social que o País atravessa, devido 
à pandemia COVID-19 e às consequên-
cias da guerra na Ucrânia, o que tem 
lançado grandes desafios à gestão do 
negócio, afectado, como muitos outros, 

por uma inflação 
significativa dos 
preços. “Temos 
vindo a reduzir a 
nossa margem de 
lucro, pois se reflec-
tirmos nos clientes 
o real aumento das 
matérias-primas e 
da energia usados 
na confecção dos 
nossos produtos, 
perdemos clien-
tes”, refere Luís 
Monteiro.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo 
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Capela de Linda-a-Pastora requalificadaCapela de Linda-a-Pastora requalificada
A Capela de São João Baptista, em Linda-a-Pastora, foi alvo de 
obras que incluíram intervenções no exterior do monumento, 
nomeadamente, no revestimento de paredes, na cobertura da 
capela, que foi limpa e desinfestada, e nas cantarias, que tam-
bém foram limpas e cujos elementos metálicos foram tratados. 
No interior, foram intervencionadas a nave, o coro-alto, a ca-
pela-mor e a sacristia, incluindo também a revisão do sistema 
elétrico e de alguns bens móveis, como a estatuária e tocheiros.
A inauguração destas obras, pelo presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, decorreu no dia 28 
de dezembro, estando presentes o presidente da União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, o pároco de 
Queijas, Alexandre Santos, vereadores da Câmara e muito pú-
blico.
Esta requalificação da Capela terá ainda trabalhos na sua en-
volvente prevendo-se a demolição de anexos dando lugar a 
espaço público, numa perspetiva de melhoria da imagem ur-
bana deste local, facilitando a acessibilidade ao adro e confe-
rindo-lhe a função de uma pequena praça urbana.

Foram assinalados pela Associação de 
Artistas Plásticos de Paço de Arcos, 
Paço de Artes, os  34 anos, que se com-
pletaram no dia 7 de dezembro, com a 
inauguração, no Salão de exposições da 
Paço de Artes, Elisiário de Carvalho, 
no Centro Cultural Isaltino de Morais, 
no Bairro do Bugio, Alto da Loba, de 
uma exposição da Escola de Artes 
Decorativas do Bugio, que também 
funciona neste Centro Cultural.
Esta exposição mostrou fotografias de 
peças de porcelana pintadas pelas alu-
nas e mestras da Escola ao longo do 
anos, que deram a conhecer um pouco 
da história da Porcelana.
Ana Maria de Oliveira e Costa, atual 
presidente da Direção da Paço de 
Artes, que tem ligação a esta associa-
ção desde que ela foi criada, recordou 
para, “O Correio da Linha”, um pou-
co do seu percurso. Começou por ser 
uma das professoras da Escola de Artes 
Decorativas do Bugio, criada há cerca 
de 30 anos, pelo então presidente da 
Junta de Freguesia de Paço de Arcos, 
João Serra e pelo presidente da Câmara 
de Oeiras, Isaltino Morais. 
Estas instalações, no Bairro do Bugio, 
permitiram que a Escola, que estava a 
funcionar num local com deficientes 
condições, passasse a ter as condições 
necessárias para o ensino das Artes 
Decorativas, com mobiliário adequado 
e Mufla para tratamento das peças de 
cerâmica.
Ao longo dos anos as professoras foram 
desistindo e há cerca de 15 anos que, 
apenas Ana Maria, mantém a Escola de 
Artes Decorativas, que conta atualmen-
te com 16 alunas.

Na Paço de 
Artes fez par-
te de algumas 
direções e mais 
recentemente 
aceitou o con-
vite para assu-
mir o cargo de 
presidente da 
Direção e já está 
no segundo 
mandato, tendo 
passado pelo 
difícil período da pandemia.
Durante 2022 trabalhou no sentido de 
fazer voltar a associação à sua atividade 
cultural, realizando diversos eventos, 
de que destacamos, a inauguração da 
exposição F’oemas, no salão da Paço de 
Artes, o Desafio Artístico “T’as cos co-
pos”, a inauguração de uma exposição 
da Paço de Artes em Setúbal, a partici-
pação na exposição F’oemas e Sabores 
do Mundo, no Palácio dos Aciprestes, 
o 17º Salão da Vila, sobre Ruy de 
Carvalho, a exposição da Artiset de 
Setúbal na Paço de Artes, a participação 
no concurso de fotografia, Oeiras 2022, 

Durante os anos de 1992 e 
1993 foram realizadas reu-
niões com vista a recolher 
informações para a possibi-
lidade de formação de uma 
associação de pintores resi-
dentes na área da Freguesia 
de Paço de Arcos, com o 
fim de divulgar as Artes 
Plásticas e promover os ar-
tistas e as suas obras. 
Faziam parte desse gru-
po, Isabel Júlio, Paulo 
Lima, Paula Loio, António 
Martinez, Rui Pedro, José 
Santos, Teresa Cañizares, Élia Vargas, 
Francisco de Almeida, Rosa Carvalho, 
Alice Belloto, Lurdes João e Elisiário 
Carvalho.
Em 1994 é realizada pela primeira vez 
uma exposição coletiva do grupo que 
já se designava Paço de Artes. As reu-
niões mantiveram-se no mesmo café 
Rapioca tendo entretanto aderido ao 
grupo, Adolfo Palma, Paulo Afonso e 
Teodomiro Barral.
Em 1996 foi legalizada a Paço de Artes 
como Associação. São elaborados os 
Estatutos e Regulamento Interno, sen-

do aprovados a 15 de Outubro.
A 23 de Dezembro, no Cartório Notarial 
de Oeiras, foi oficialmente legalizada a 
Paço de Artes, Associação dos Artistas 
Plásticos de Paço de Arcos, tendo assi-
nado pela Paço de Artes, Júlio Pimentel, 
Barral e José Santos.
Foi emprestado à associação, a título 
provisório, pela Junta de Freguesia de 
Paço de Arcos, uma sala para reuniões, 
localizada nas instalações da Escola de 
Artes Decorativas Isaltino Morais, no 
Alto da Loba, acabando por se manter 
como sede definitiva.

BREVE HISTÓRIA  DA ASSOCIAÇÃO

o lançamento do livro Alma de Poeta 
Alma Inquieta, no Palácio da Baldaia e 
a exposição História da Porcelana.
Destaca Ana Maria as parcerias com a 
Voz de Paço de Arcos e com a revis-
ta Helicayenne Magazine Portugal e 
Magazine Ucrania.
Estas iniciativas culturais têm sido a 
forma de dar vida à associação, passan-
do também pela parte social com a re-
colha de artigos de vestuário e alimen-
tares para ajudar pessoas com dificul-
dades e um Jantar Solidário de Natal. 
Espera, Ana Maria, que os sócios reto-
mem a sua atividade artística nas áreas 

principais da associação, ou seja, na 
Pintura, na Escultura e na Fotografia, 
muito interrompidas pela pandemia.
Está a pensar fazer uma exposição em 
março, sob um tema que pretende dar 
a conhecer brevemente, fazer o lança-
mento do calendário deste ano e tam-
bém de um livro.
Ainda nos seus projetos está a criação 
de um Estúdio de Fotografia que possa 
ser utilizado pelo público, nomeada-
mente do bairro onde estão inseridos, 
já que sente ser difícil de chama-los a 
colaborar nas atividades da Paço de 
Artes, uma dificuldade que sente tam-
bém em relação à generalidade da ju-
ventude que parece não se interessar 
pelas artes. Atualmente têm 37 sócios, 
todos de idade adulta.
Recentemente assinaram um protoco-
lo com o professor Carlos Beloto, para 
a criação de uma Escola de Mosaico, 
que Ana Maria julga poder incentivar 
jovens das escolas a virem para a asso-
ciação.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

Paço de Artes celebraPaço de Artes celebra
34 anos a ensinar Arte34 anos a ensinar Arte
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Farol do Cabo da RocaFarol do Cabo da Roca
comemora 250 anoscomemora 250 anos

Taguspark recebe exposiçãoTaguspark recebe exposição

Passado-Presente é a primeira exposi-
ção de fotografia a título individual, em 
Portugal, da fotojornalista Patrícia de 
Melo Moreira e vai estar em exposição 
no Núcleo Central do Taguspark, de 19 
de janeiro a 18 de fevereiro. 
A exposição que retrata o percurso fei-
to pela fotojornalista, desde 2010 até ao 
presente, enquanto correspondente da 
Agence France Presse em Portugal, tem 
curadoria de Mário Cruz e é apresenta-
da em parceria com a CC11 e Narrativa.
Nas palavras de Patrícia, o facto de 
Portugal não estar nas notícias da atua-
lidade mundial permite-lhe focar-se em 
histórias com mais profundidade e que 
são menos mediáticas. Muitas, acabam 
por revelar um presente menos visível, 

não deixando de mostrar tradições e o 
legado histórico do país. A recente pan-
demia de Covid-19 evidenciou os pon-
tos fortes e fracos da sociedade portu-
guesa: um povo unido e resiliente, mas 
que vive num país que ainda tem muito 
a evoluir no panorama europeu.
O curador da exposição Passado-Pre-
sente, Mário Cruz, refere que “as 31 fo-
tografias nesta exposição ultrapassam 
a sua utilidade e função noticiosa na 
medida em que perduram no tempo, 
tendo, por isso, uma leitura intemporal 
e desprendida de acontecimentos noti-
ciosos. Um dos desafios maiores que a 
fotografia enfrenta é o de permanecer 
na memória e dessa forma ser parte da 
história. Aqui, Patrícia de Melo Morei-

ra dá o seu contributo 
através de fotografia 
cuidada, atenta e dis-
tinta”.
De entrada gratuita, 
a exposição insere-
-se na programação 
do MAU – Mudei de 
Arte Urbana, que tem 
por objetivo promo-
ver o pensamento crí-
tico e contribuir para 
o bem-estar de quem 
visita e trabalha na 
Cidade no Conheci-
mento.

O Farol do Cabo da Roca, em Sintra, as-
sinalou 250 anos, numa cerimónia que 
contou com a presença do presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, e do presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra, Basílio Horta.
A comemoração foi marcada pelo des-
cerramento de uma placa comemora-
tiva pelos 250 anos de existência deste 
farol que, com a colaboração da autar-
quia e da Parques de Sintra Monte da 
Lua será transformado num espaço ex-
positivo aberto ao público.
Inserido em pleno coração do Parque 
Natural de Sintra-Cascais, mais espe-

cificamente no extremo da Serra de 
Sintra, na freguesia de Colares, o Cabo 
da Roca, segundo Basílio Horta, “é um 
ponto de referência nos roteiros turísti-
cos mundiais por reunir características 
paisagísticas e criações da mãe nature-
za únicas. Este farol recorda-nos a im-
portância do oceano para o território 
português e a sua perfeita comunhão 
entre a terra e o mar ao longo dos 250 
anos de existência”.
O farol do Cabo da Roca é um dos mais 
antigos em Portugal, está localizado no 
ponto mais ocidental do continente eu-
ropeu e encontra-se ativo desde 1772. É 

composto por uma torre de 22 metros 
de altura e a sua luz tem um alcance lu-
minoso de cerca de 26 milhas náuticas, 
aproximadamente 48 quilómetros. 
A cerimónia foi presidida por Marcelo 
Rebelo de Sousa, contando com a pre-
sença do presidente da Câmara de Sin-
tra, Basílio Horta, do secretário de Esta-

do da Defesa Nacional, Marco Capitão 
Ferreira, do chefe do Estado-Maior da 
Armada e Autoridade Marítima Nacio-
nal, Henrique Gouveia e Melo, do sub-
diretor-geral da Autoridade Marítima, 
do diretor de Faróis e vários represen-
tantes da Marinha Portuguesa.
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Cabazes de Natal entreguesCabazes de Natal entregues
a famílias carenciadasa famílias carenciadas

Reino de Natal regista Reino de Natal regista 
mais de 46 mil entradasmais de 46 mil entradas

Hospital de CascaisHospital de Cascais
muda de gestãomuda de gestão

A Câmara Municipal de Sintra regis-
tou mais de 46 mil entradas no Reino 
de Natal, no Parque da Liberdade, que 
aconteceu de 1 de dezembro a 6 de ja-
neiro.
Neste período, o evento conseguiu re-
ceber mais de 7.100 bens alimentares, 
cerca de 380 alimentos para animais e 
46 mantas para animais, doações que 
servirão para apoiar as famílias do con-
celho. 
Para o presidente da autarquia, Basílio 
Horta, é de realçar o “espírito de soli-
dariedade de quem nos visita e a forte 
adesão a este evento ano após ano. O 
Reino de Natal já se tornou um 
marco em Sintra e trabalhamos 
para que seja cada vez mais mági-
co e solidário.”
O evento festivo reuniu as já ha-
bituais características ímpares - a 
gratuitidade e cariz solidário - no 
coração do Centro Histórico de 
Sintra, proporcionando momentos 
inesquecíveis, repletos de estrelas 
e brilhos das decorações natalícias, 
e atividades para miúdos e graú-
dos.
Simultaneamente, o Terreiro Rai-
nha D. Amélia foi palco, uma vez 
mais, para o tradicional Mercado 
de Natal e para diversas iniciativas 
dirigidas a toda a família.

O grupo Ribera Saúde assume, a partir 
de 1 de janeiro, a gestão do Hospital de 
Cascais, após a adjudicação do proces-
so de licitação conjunta do Ministério 
da Saúde e das Finanças, que confirma 
aposta firme do governo português no 
modelo de colaboração público-priva-
do para a gestão de saúde nacional.
Este é o primeiro projeto da Ribera 
Salud em Portugal, uma operação que 
responde ao compromisso do grupo e 
dos seus atuais acionistas em prosse-
guir uma colaboração contínua com os 
governos de diferentes regiões de Espa-
nha e da União Europeia para garantir 
a sustentabilidade 
dos sistemas de saú-
de, criando sinergias 
e partilhando conhe-
cimento e tecnologia, 
através de um modelo 
de gestão eficiente e 
da máxima qualidade. 
A gestão do Hospital 
de Cascais confirma, 
para além disso, a 
aposta do grupo se-
deado em Valencia no 
crescimento e na ex-
tensão do seu modelo 
de gestão de saúde 
responsável não só 
em Espanha, mas tam-

bém a nível internacional.
Inaugurado em 2010, o Hospital de 
Cascais conta atualmente com 277 ca-
mas, 33 gabinetes de consultas de espe-
cialidade, dez salas de bloco de partos e 
seis salas de bloco operatório, contando 
no seu quadro com cerca de 1.500 cola-
boradores, entre profissionais de saúde 
e pessoal administrativo
 O Hospital de Cascais cobre as necessi-
dades de saúde de uma população que 
ronda os 300.000 habitantes do conce-
lho de Cascais, abarcando também oito 
freguesias do município de Sintra na 
área materno-infantil

A época festiva do Natal ajuda a 
fomentar ondas de solidariedade muito 
necessárias nos tempos particularmente 
difíceis que atravessamos, 
especialmente naquele período. Um 
pouco por todo o País, repetem-se 
acções solidárias, entre as quais se 
destacam entregas de cabazes com 
bens de primeira necessidade a famílias 
carenciadas. 
A generosidade e o sentimento 
de partilha desenvolvidos em 
comunidades saudáveis, preocupadas 
com o bem-estar do próximo, podem 
fazer toda a diferença em situações de 
carência protagonizadas por cidadãos 
a braços com dificuldades inesperadas 
que os empurraram para franjas mais 
desfavorecidas da sociedade.
No concelho de Oeiras decorreram 
várias acções de entrega de cabazes de 
Natal a famílias carenciadas. A Câmara 
Municipal, as juntas de freguesia do 

concelho e várias instituições locais, 
entre as quais a Solfraterno, o CCD 
Centro de Cultura e Desporto da 
Câmara de Oeiras e dos SIMAS e a 
Igreja Evangélica de Queluz, apostaram 
nesta forma de partilha.

FAMÍLIAS AJUDADAS

Entre os beneficiários das várias 
iniciativas solidárias realizadas no 
concelho, destacam-se cerca de 3.500 
famílias arrendatárias dos bairros 
municipais, que receberam outros 
tantos cabazes de Natal oferecidos 
pela Autarquia oeirense, constituídos 
por bacalhau, azeite, mel, Bolo-rei 
e outros produtos característicos da 
época natalícia. Também os idosos 
residentes no concelho de Oeiras não 
foram esquecidos durante a época 
festiva natalícia que atravessámos. 
O Município presidido por Isaltino 

Morais entregou 2.000 cabazes de Natal 
a seniores do concelho, com 65 ou mais 
anos de idade, como forma de assinalar 
a quadra natalícia.
Apesar dos estragos causados pela 
intempérie que afectou a região nas 
infraestruturas do Centro de Cultura 

Câmara Municipal de Oeiras

CCDSolfraternoIgreja Baptista de Queluz

e Desporto da Câmara de Oeiras e dos 
SIMAS, que impediu a realização da 
festa de Natal, a instituição conseguiu 
manter a tradicional entrega de cabazes 
de Natal aos aposentados do Município 
oeirense, aos quais proporcionou uma 
consoada mais feliz. 
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