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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

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Urologia

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

Consultas:
• Branqueamento dentário
• Urgências
• Correção dos dentes
• Cirurgia plástica
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Em Cascais

AISA marca a diferença junto
de quem mais precisa
Os estudos demográficos confirmam, 
desde há vários anos, que a população 
portuguesa está cada vez mais enve-
lhecida, a precisar de apoio específico 
em várias áreas. Face a esta realidade, 
torna-se urgente encontrar respostas 
inovadoras e integradas que possam 
complementar a capacidade limitada 
dos serviços disponibilizados pelas ins-
tituições públicas. 
A necessidade de criar e ampliar uma 
rede de apoio social capaz de encontrar 
soluções locais, à medida das popula-
ções, é, além de uma necessidade, algo 
imprescindível e urgente. Nos dias de 
hoje, este tipo de respostas promovidas 
pela sociedade civil precisa de ser cada 
vez mais apoiado e incentivado, pois 
pode marcar toda a diferença junto de 
quem mais precisa. 
No concelho de Cascais, mais concreta-
mente na freguesia de Alcabideche, lo-
calidade de Malveira da Serra, a AISA 
– Associação de Apoio Social Nossa 
Senhora D’Assunção é uma dessas 
importantes iniciativas lançadas pela 
sociedade civil que procura marcar a 
diferença no apoio à população local 
através da oferta de uma vasta gama 
de serviços, entre os quais a prestação 
de cuidados especiais de saúde. 
Prestação de Serviços à Comunidade
Com o estatuto de Instituição Particular 
de Solidariedade Social (IPSS), esta 
associação criada em 1983 tem como 
missão a prestação de serviços à co-
munidade na área do envelhecimento, 

dependência e infância e juventude, 
disponibilizando respostas inovadoras 
que vão ao encontro das necessidades 
dos seus utentes, muitos deles idosos 
que sentem as dificuldades do isola-
mento.
Para cumprir a sua missão de prestar 
importantes serviços à comunidade, 
a AISA conta com um centro de dia, 
aposta no apoio domiciliário e pro-
move também a qualidade de vida de 
crianças e jovens com a oferta de várias 
actividades, nomeadamente o apoio ao 
estudo e o enriquecimento curricular, 
bem como a ocupação dos tempos li-
vres. 
A associação dispõe ainda de uma can-
tina social que disponibiliza refeições 
diárias (almoços e/ou jantares) durante 
todos os dias da semana a indivíduos 
e famílias em situação de vulnerabi-
lidade socioeconómica. Uma respos-
ta iniciada em 2013 que se reveste de 
grande importância junto da popula-
ção mais carenciada da freguesia de 
Alcabideche. 
Projectos futuros precisam de apoios

O presidente da AISA identifica como 
principal carência da população da 
Malveira da Serra a falta de um lar na 
localidade, mas este sonho está em vias 
de tornar-se realidade. “Já se encontra 
em fase embrião”, revela Carlos José 
Duarte Nunes, admitindo que a falta 
de apoios é a maior dificuldade enfren-
tada pela instituição que dirige. 
“A AISA tem acordos com a Segurança 
Social e com a Câmara Municipal de 
Cascais, no entanto estes revelam-se 
insuficientes. Há necessidades mensais 
difíceis de satisfazer”, salienta o diri-
gente da IPSS, precisando que “seria 
óptimo termos um ou mais mecenas 
para podermos fazer face a projectos 
que não conseguimos fazer sair da ga-
veta”.
Entre os projectos mais importantes 
que a associação pretende fazer sair tão 
rápido quanto possível do papel, o Lar 
de Idosos tem por objectivo preencher 
uma lacuna com que a população local 
se debate há anos. “Um projecto ambi-
cioso que já se encontra em marcha”, 
avança Carlos Nunes.
Toda a ajuda é bem vinda
Os apoios disponibilizados pela AISA 
mais procurados pelos utentes da as-
sociação são os Serviços Técnicos, 
como Fisioterapia, Terapia da Fala e 
Psicologia, entre outros. Para Carlos 
Nunes, “a vertente social é a mais im-
portante qualquer que seja a área ou 
serviço prestado”. “Mas, de facto, neste 
momento, o ‘boom´ dá-se a nível dos 
Serviços Técnicos”, destaca. 
“Todas as respostas têm uma inter-
ligação acompanhada por perto pela 
Equipa Multidisciplinar que as coor-
dena e apoia”, refere o presidente da 
AISA, instituição que registou uma 
média anual de 380 utentes em 2017. 
Actualmente, a associação sediada na 
Malveira da Serra conta com 28 funcio-
nários e 25 voluntários.
A AISA conta ainda com a colabora-
ção de voluntários em várias áreas. “A 
própria Direcção da instituição é vo-
luntária e temos várias pessoas da co-
munidade que dão também o seu con-

tributo à instituição. Por norma, qual-
quer pessoa maior de idade pode ser 
voluntário e aceder ao nosso Programa 
de Voluntariado. Toda a ajuda é bem-
-vinda em qualquer serviço ou área”, 
sublinha. 
Nos seus estatutos, a AISA refere o 
propósito de encontrar respostas ino-
vadoras para os serviços que presta. 
“Tentamos inovar e criar projectos ino-
vadores, no entanto gostamos de ser 
distinguidos pela qualidade dos ser-
viços que prestamos”, reforça Carlos 
Nunes. Um objectivo que a população 
da Malveira da Serra conhece bem e 
aplaude.  
SERVIÇOS PRESTADOS PELA AISA
Alimentação / Assistência
Administração Medicação
Transporte e Transporte Adaptado
Cuidados de Higiene Pessoal
Apoio no WC
Tratamento de Roupa
Cuidados de Saúde:
Controle da Tensão Arterial e Glicemia
Teleassistência
Cedência de Produtos de Apoio
Análises Clínicas
Psicologia
Fisioterapia
Terapia da Fala
Apoio Social
Animação
Actividades de Estimulação Cognitiva
Actividades de Reabilitação
Manicure/Pedicure
Cabeleireiro
Perfil 
Carlos José Duarte Nunes, de 69 anos, 
foi eleito presidente da AISA para o 

ACECOA
Nesta Páscoa faça as suas 

compras no comércio local

Feliz Páscoa

Restaurante 
PONTO VERDE

Sala para:
CaSamentoS | BaptizadoS

FeStaS de aniverSário
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enControS de amigoS
enCerrado a 3º Feira

R. João Pires Correia, 229 - Alcabideche - Estoril | Tel.: 21 460 21 23 
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Cabrito assado no forno
Arroz de Tamboril
Arroz de Marisco
Rogões à Bairrada 

e os nossos doces conventuais

Feliz Páscoa
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quadriénio 2016/2019. Contudo a li-
gação a esta Instituição Particular de 
Solidariedade Social já vem desde a 
constituição desta. 
Ao longo do seu percurso dentro da 
associação, o actual dirigente exerceu 
diversos cargos nas várias direcções. 
Actualmente, o sonho que mais deseja 
ver realizado é a construção do LAR. 
“Um projecto antigo que finalmente 
será executado”, revela. 
“O Associativismo Social é um modo 
de estar na vida. Não sei viver de outra 
forma. A envolvência com a comunida-
de e o querer praticar o bem em prol da 
comunidade onde estou inserido é para 
mim motivacional e fulcral”, assinala o 
presidente da AISA. 
Recentemente, o Rotary Clube de 
Cascais-Estoril homenageou Carlos 
Nunes como ‘Empresário do Ano’ pe-
las suas “qualidades pessoais e profis-
sionais”, “por ser um homem de valo-
res” e “por pautar a sua vida por um 
elevado padrão ético”.
“Fiquei extremamente surpreendido 
com a atribuição deste prémio, porque 
entendo que o meu percurso de vida 
foi rico, mas dentro do que entendo ser 
normal, pelo que nunca me imaginaria 
a ser distinguido”, confessa.

Texto: Luis Curado 
 Fotos: AISA

Alterações ao trânsito
na Vila Histórica de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra (CMS) 
prepara-se para condicionar o tráfego 
rodoviário na zona histórica de Sintra 
a partir das 22h00 do próximo dia 26 de 
Março, cumprindo assim uma promes-
sa feita pelo presidente da autarquia, 
Basílio Horta, de tirar o trânsito do cen-
tro histórico da vila.
Com esta decisão, a CMS pretende 
reduzir o impacto do aumento do 
Turismo na mobilidade da vila classi-
ficada como Património Mundial da 
Humanidade pela UNESCO. De acordo 
com a autarquia, o condicionamento do 
trânsito vai permitir assegurar a aces-
sibilidade dos veículos de emergência 
ao centro histórico e ao Parque Natural 
Sintra-Cascais. 
A CMS justifica que a medida que vai 
implementar na vila histórica tem por 
objectivo aumentar a segurança rodo-
viária e garantir a melhoria das condi-
ções de mobilidade pedonal, compati-
bilizando as condições de todos aqueles 
que visitam Sintra com as rotinas de 
quem vive e trabalha na zona.
Numa primeira fase da nova estratégia 
de mobilidade serão apenas alterados 
alguns sentidos de circulação e limita-
do o acesso a vários arruamentos. As 
alterações vão também permitir au-
mentar a atractividade dos parques de 
estacionamento dissuasores de forma a 
assegurar uma diminuição do fluxo de 
veículos para o centro histórico da vila.
Para já, as medidas introduzidas a par-
tir de 26 de Março vão limitar o acesso 
ao centro histórico de Sintra apenas a 

veículos autorizados de residentes, 
actividades económicas, recolha de 
resíduos sólidos urbanos, bombeiros, 
INEM e GNR. Serão também introdu-
zidas alterações de sentidos de trânsito, 
nomeadamente na Volta do Duche e na 
Estrada de Monserrate. Ao longo deste 
ano, a CMS vai continuar a desenvol-

ver meios de mobilidade sustentáveis 
que possibilitem uma ligação eficaz dos 
parques de estacionamento ao centro 
histórico e às principais atracções tu-
rísticas da vila. Será ainda promovido 
um aumento da rede de transportes 
públicos, nomeadamente das redes que 
realizam rotas turísticas.

As lojas Teresa Silveira desejam uma Feliz Páscoa
a todos os clientes e amigos

Linda-a-velha
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Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014
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Colégio Vasco da Gama é um 
projeto educativo diferenciador
Fundado em 1959, por João António 
Nabais, o Colégio Vasco da Gama é 
uma escola de referência que continua 
comprometida em proporcionar aos 
seus alunos uma formação académica, 
cívica, humanista, crítica e reflexiva.
Situado Perto de Sintra(Meleças), ocu-
pa uma quinta com cerca de quatro 
hectares e meio, onde, para além de 
apostar num projeto educativo 
inovador, tem uma vasta oferta 
de atividades de complemento 
educativo.
Inácio Casinhas é o atualmen-
te diretor do Colégio Vasco da 
Gama, cargo que assumiu em 
1990, após a morte do fundador, 
João António Nabais. É licen-
ciado em “Línguas e Literaturas 
Modernas” pela Universidade 
Clássica de Lisboa, licenciado 
em “Filosofia” pela Universidade 
Católica, e possui Diploma de 
“Langue Française” do Instituto 
Francês.
Foi presidente da A.E.E.P. 
(Associação de Estabelecimento 
do Ensino Particular e 
Cooperativo), conselheiro do 
C.N.E. (Conselho Nacional 
de Educação), conselhei-
ro do C.C.E.P.C. (Conselho 
Coordenador do Ensino 
Particular e Cooperativo) e con-
selheiro do C.M.E. (Conselho 
Municipal de Educação - Sintra). 
Sobre o funcionamento e a evolu-

ção do Colégio Vasco da Gama, Inácio 
Casinhas declarou ao “O Correio da 
Linha”, que “hoje, professores e alunos 
continuam a usufruir de um Projeto 
Educativo diferenciador, que aposta 
numa pedagogia renovada, baseada 
na experimentação e na inovação. O 
Colégio instalou, em 1981, um cir-
cuito fechado de televisão, em 1996 

inaugurou uma nova sala 
de Informática, com ligação 
à Internet, só para citar al-
guns exemplos, no ano letivo 
2016/2017, implementámos o 
projeto iClass. 
Após um ano de implemen-
tação, com uma turma pi-
loto do 7º ano, integramos, 
este ano letivo, o Projeto de 
Autonomia e Flexibilidade 
Curricular do Ministério da 
Educação. Neste momento, 
temos 121 alunos matricula-
dos nas turmas iClass. (7º e 8º 
anos). No próximo ano letivo 
2018/2019, pretendemos alar-
gar o projeto a todos os alunos 
do 3º Ciclo.
Sobre a opção de o colégio ter 
uma vasta oferta de ativida-
des de complemento educa-
tivo, refere, Inácio Casinhas, 
que “um dos grandes objetivos do 
CVG é a educação integral dos nossos 
alunos, pelo que a vasta oferta de ati-
vidades de complemento educativo é 
uma mais-valia”. 
“Um aluno poder usufruir de tudo no 
mesmo espaço não tem preço. Aqui, os 
alunos podem optar por complementar 
a sua formação académica com aulas 
de Equitação, Natação, Ténis, Ballet, 
Dança, Futebol, Ginástica Acrobática, 
Guitarra, Judo, Karate, Robótica e 
Teatro, sem sair do mesmo espaço. No 
final do dia, os nossos alunos voltam 
para casa felizes e isso é, sem dúvida, 
muito importante. 
Os nossos alunos são, assim, orientados 

para serem felizes naquilo que fazem e 
adquirem ferramentas para a sua felici-
dade futura”. 
“Para além de todas estas atividades, 
damos hoje muita importância à pe-
dagogia da «emancipação», a fim de 
preparamos os nossos alunos para as 
incertezas que os esperam. Para além 
de muitas ferramentas introduzidas ao 
longo desta nossa vasta história, esta-
mos, neste momento, a apostar em me-
todologias que são aplicadas no nosso 
projeto iClass e que, estamos certos, são 
elas que vão preparar melhor os nossos 
alunos para as grandes mudanças que 
estão a ser operadas no mundo. 
Esperamos, assim, com as novas tecno-

• Ferragens
• Fechaduras
• Ferramentas
• Loiças sanitárias
•  Diverso mobiliário  

para casa de banho
• Azuleijos e mosaicos
• Material eléctrico
• Tintas
• Chaves
•  Remodelação  

de interiores e outros 
serviços

Av. José Elias Garcia, 177-A
2745-150 QUELUZ
Tel.: 214 367 510
E-mail: keluzfer@hotmail.com

Keluzfer

Feliz
      Páscoa



15 Março 2018 5O CORREIO DA LINHA 

logias criar novas metodologias dentro 
das novas salas de aula, que devem 
estar presentes na nova escola. Esta é 
a grande revolução do presente e do 
futuro”.

O projeto iClass
Sobre o projeto, iClass, Vítor Bastos, 
que leciona Geografia neste colégio, 
desde 2003, refere que sem-
pre ouviu o diretor Inácio 
Casinhas, dizer que a inova-
ção é uma das caraterísticas 
do Colégio Vasco da Gama e 
constatou esta realidade ao 
longo dos anos. Em 2015 foi 
pensado um projeto que alias-
se os processos pedagógicos à 
tecnologia, nascendo o projeto 
iClass, que arrancou no ano le-
tivo 2016/2017, com uma tur-
ma piloto.
Este projeto que “é uma ideia 
inovadora tanto para os alunos 
como para os professores”, é 

definido por três áreas, a Pedagógica, o 
Espaço e a Tecnologia. Na área pedagó-
gica a forma como funciona a sala de 
aula deixou de ser a tradicional, onde 
o professor “partilhava” o seu saber, 
o aluno passa a ter um papel ativo na 
procura dos conhecimentos, desenvol-
vendo autonomia, competências e a 

cooperação com os colegas, passando o 
professor a ser o gestor da sala de aula 
e o garante de que o aluno atinge os ob-
jetivos.
O espaço da sala de aula deixa de ser 
a convencional e passa a ser um lugar 
funcional e confortável, adaptado ao 
trabalho que o aluno está a desenvol-
ver. A tecnologia proporciona as fer-
ramentas necessárias a este processo, 
como os quadros interativos e os com-
putadores pessoais, com programas 
específicos, onde o aluno passa a fazer 
todo o seu trabalho.
Vítor Bastos, explica que a decisão de 
este projeto ser aplicado já no próxi-
mo ano letivo a todo o 7º e 8º anos, se 
justifica face aos resultados obtidos até 
agora, sendo bons na área académica 

mas também “excelentes “, no que são 
as competências dos alunos, como a 
colaboração, a criatividade, o espírito 
crítico ou a capacidade de se adaptar a 
novas exigências. 
A professora e diretora de turma, Ana 
Paula Loureiro, deu conta do seu en-
tusiasmo com os resultados do projeto 
iClass, e também é boa a opinião dos 
alunos, como Afonso Jesus de 13 anos e 
Rita Ferreira de 14 anos, que salientam 
a possibilidade de este processo permi-
tir trabalhar em qualquer lado, que haja 
uma maior interação entre os alunos, 
facilitar o assimilar das matérias, a pes-
quisa e até a interação com o professor.

Texto: Alexandre Gonçalves 
 Fotos: Diogo Pimenta
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COOPERATIVA AGRICOLA DE SINTRA, C.R.L.
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Ao Serviço da Agricultura desde 1952

Cereais
Rações
Adubos

Agroquimicos
Sementes

Maq. Agricolas
Ferramentas e Alfaias

Prod. Vinicolas
Pet Food

Material Rega

LOJAS VENDA AO PÚBLICO

Albarraque
 Arneiro; Colares

Mem Martins
Sabugo e Sintra
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A União das Freguesias de Carnaxide e Queijas, vai 
proceder ao alargamento, ao território de Carnaxide, 
do Serviço de Psicologia, implementado em Queijas 
em 2010, estando previsto que comece a funcio-
nar neste mês de Março. Considera esta União de 
Freguesias que representando a saúde mental um 
reconhecido índice da qualidade de vida, a autarquia 
procura assim proporcionar este serviço à comunida-
de em geral, facilitando o acesso dos residentes nos 
territórios que compõem esta União de Freguesias, à 
prestação de cuidado em termos de saúde mental. O 
serviço funcionará às terças-feiras de manhã, alterna-
damente em Carnaxide e em Queijas.

A Divisão Policial de 
Oeiras comemorou o 64º 
aniversário, no dia 26 de 
Fevereiro, com uma ce-
rimónia onde estiveram 
presentes o presidente 
da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, o 
comandante metropolita-
no, superintendente Jorge 
Maurício, o comandante 
da divisão, intendente 
Domingos Antunes, ve-
readores da Câmara e co-

O Clube Desportivo do Arneiro, realizou, como já é 
tradicional, no dia oito de Março, Dia Internacional 
da Mulher, a festa em homenagem à Mulher, com a 
participação do grupo musical Ténis Bar e onde foi 
oferecida, a todas as mulheres, uma flor.
Nesta festa foi também feita uma homenagem à Zilda 
Costa da Silva, ex-presidente de Junta da União das 
Freguesias de Carcavelos e Parede.
Neste evento estiveram presentes, a presidente da 
União de Freguesias de São Domingos de Rana, 
Maria Fernanda Gonçalves, e em representação da 
União das Freguesias de Carcavelos e Parede, Ana 
Raimundo. 

mandantes de bombeiros do Concelho.
Esta cerimónia teve início com 
a Inauguração do monumen-
to, «Crachá Policial”, colocado na 
zona ajardinada frente ao edifício da 
esquadra da PSP de Oeiras, um traba-
lho elaborado pelo subcomissário Luís 
Araújo, que para além da sua atividade 
profissional na PSP, é escultor, e ofere-
ceu esta escultura à Divisão Policial de 
Oeiras, um ato que Domingos Antunes 
enalteceu.
O presidente da Câmara Isaltino 
Morais, agradeceu em nome dos oei-
renses o trabalho que tem sido desen-
volvido pela PSP, não só ao nível da 
segurança mas também fazendo com 
que haja cada vez mais, por parte da 
população, a aceitação do papel da po-
lícia. Referiu ainda que a segurança é 
“um bem que tem que ser prosseguido 
de uma forma que envolva os diferen-
tes agentes que estão no terreno”, que 
a Câmara tem procurado reforçar esse 
envolvimento e tem estado atenta às 
necessidades da PSP do Concelho, sem 
pensar que isso é da competência do 
Administração Central, estando previs-
ta, para breve, a entrega de seis viaturas 
para o serviço da “Escola Segura”. 
O comandante da divisão, Domingos 
Antunes, dirigiu um agradecimento 
aos Guardas-Noturnos do Concelho, 
que “são auxiliares da segurança que 
têm sido fundamentais na segurança 
noturna”, aos polí-
cias disse ser um pri-
vilégio estar como 
seu comandante e 
expressou a convic-
ção de que vão tor-
nar o Concelho ain-
da mais seguro do 
que é hoje.  
Domingos Antunes 
recebeu do presi-
dente da Câmara 
uma placa, expres-
sando o agradeci-
mento pelo trabalho 
desenvolvido pela 
PSP.
No seguimento des-
ta cerimónia foram 

entregues condecorações a elementos 
policiais e feita a entrega de lembranças 
aos Guardas-Noturnos.
O comandante metropolitano, supe-
rintendente Jorge Maurício, encerrou 
esta comemoração, dizendo que foi um 
prazer assistir a esta comemoração, sa-
bendo o trabalho que esta equipa tem 
desenvolvido, e referiu-se ao símbolo, 
que agora está patente à entrada da es-
quadra, como sendo um símbolo que 
“todos devem respeitar e deve pautar 
o dia-a-dia da conduta policial e como 
cidadãos”.  
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Esta edição marca o inicio
de 30 anos de informação

Marco Rodrigues um
conquistador de cascatas
Percorre quilómetros por montes e 
vales, investiga veredas esquecidas, 
embrenha-se na Natureza sem medos... 
Tudo para alimentar uma das suas 
grandes paixões. Marco Rodrigues, de 
34 anos, não se poupa a esforços para 
conhecer e fotografar o maior número 
de cascatas possível e tem o hábito de 
registar as suas ‘aventuras’ num blogue 
que criou: ‘Conquistar Cascatas’. É nas 
redes sociais (Facebook e YouTube) 
que este ‘amante da Fotografia e da 
Natureza’, como gosta de se dar a co-
nhecer, divulga as suas conquistas no 
Meio Ambiente exuberante da região 
de Sintra e arredores. 
“Decidi fazer este documentário (re-
portagem) sobre as cascatas que desco-
bri nos últimos tempos. Quero assim, 
desta forma, conseguir levar a todos 
um pouco do que vivi ao conquis-
tar cada uma destas quedas de água. 
Todas estas aventuras contam um pou-
co de uma história e por isso decidi par-
tilhar com todos na esperança de que 
vocês possam um dia ter também uma 
história para contar quando as conquis-
tarem. Espero que gostem, e partilhem 
por forma a que estas maravilhas pos-
sam também chegar a quem as desco-
nhece”, explica este operador de má-
quinas do sector fabril no seu blogue.
Como amante da Natureza que é, 
Marco Rodrigues aproveita ainda para 
deixar um alerta muito importante no 
texto de apresentação do seu trabalho 
de divulgação das magníficas quedas 
de água existentes na região de Sintra. 
“Peço apenas a todos os que visitarem 
estas cascatas que as deixem como as 
encontraram. Tentem não estragar o 
que de bonito a Natureza nos dá, o que 
de bonito o nosso País tem”, apela este 
‘conquistador de cascatas’, consciente 
de que nem todos os visitantes mos-
tram as mesmas preocupações ambien-
tais por estes locais de excelência que 
podemos usufruir e devemos respeitar.
Paixão iniciada em anços
Natural de Cascais, mas a viver actual-
mente em Sintra, Marco Rodrigues re-
corda o dia em que sentiu despertar em 
si a paixão pelas cascatas. “Foi a 13 de 
Março de 2014. Depois de ver uma fo-

tografia da cascata de Anços no Google, 
verifiquei que a mesma ficava perto da 
minha área de residência e decidi ir 
procurá-la. Marcava o relógio 16h15 
quando parti rumo a Anços, com a ex-
pectativa de encontrar esta cascata, que 
na altura era desconhecida por muitos. 
Depois de a descobrir surgiu em mim 
este gosto de partir para novas desco-
bertas e sentir o espírito de aventura”, 
revela.
Durante a sua procura, este amante da 
Natureza identificou e fotografou 12 
cascatas na região de Sintra e arredo-
res. “Algumas já conhecidas e outras 
totalmente desconhecidas aos olhares 
das pessoas”, assinala. Em relação a 
eleger as quedas de água mais espec-
taculares, ou de visita obrigatória, 
Marco Rodrigues não se compromete, 
mas sempre avança uma dica a quem 
desejar mergulhar numa aventura se-
melhante: “Todas elas têm os seus en-
cantos pela envolvência em seu redor. 
Provavelmente, recomendaria as casca-
tas de Anços e de Fervença por serem 
as mais bonitas e também as mais aces-
síveis.”
Preferência, preferência... só no mo-
mento de destacar a cascata que lhe 
deu mais prazer conhecer ao longo 
desta demanda apaixonante. “Foi a do 
Fação por ser uma cascata diferente das 
restantes, em que conseguimos ver o 
fundo da sua queda. Talvez por isso, 
desde o início, despertou uma grande 
curiosidade em mim. Visitei esta que-
da de água três vezes e em todas elas 
conquistei mais um pouco. Foi só na 
terceira visita que fiz ao local que con-
segui finalmente alcançar o topo e pude 
registar a cascata na sua totalidade.”
Circuito turístico dedicado as cascatas
Marco Rodrigues é da opinião que de-
veria existir um circuito turístico de-
dicado às cascatas da região de Sintra. 
“Depois de ter divulgado o meu blo-
gue e de ter explicado como chegar 
às cascatas, realizaram-se algumas 
caminhadas como eventos turísticos a 
essas quedas de água. Penso que seria 
importante criar rotas para as cascatas 
de forma a preservar o que elas têm de 
melhor e o que nos deixa apaixonados 

pela tranquilidade 
que transmitem”, 
sublinha recor-
dando que a cas-
cata de Anços já 
foi divulgada em 
várias telenovelas.
Em relação à di-
vulgação deste 
património na-
tural por parte 
das entidades 
competentes e da 
sua preservação, 
Marco Rodrigues 
destaca que quan-

do regressou a algumas 
cascatas reparou que 
já se encontravam com 
percursos assinalados 
e com afixação de pla-
cas informativas. No 
entanto, alerta: “Por 
vezes, o excesso de di-
vulgação também não 
é positivo.” E explica 
porquê: “Depois de 
voltar a visitar algumas 
cascatas, deixei de sen-
tir um pouco o espírito 
da Natureza, aquilo que 
senti quando as desco-
bri. Hoje, os trajectos são feitos em pou-
cos minutos e por trilhos já marcados.” 
Até agora, o ‘conquistador de cascatas’ 
ainda não recebeu qualquer apoio por 
parte das autoridades oficiais para o 
ajudar a divulgar este património natu-
ral. “Até à data, nunca recebi quaisquer 
tipos de apoios oficiais. Todas as cas-
catas que visitei e descobri foram por 
iniciativa própria e quando decidi criar 
o blogue foi no âmbito de dar a conhe-
cer mais um pouco a região de Sintra”, 
confessa, sublinhando que não se acha 
um ‘caçador’ de cascatas. “Considero-
me mais um ‘conquistador’. Para mim, 
sempre que descubro novas cascatas 
são novas conquistas realizadas”. 
Uum historia curiosa
Ao longo das suas conquistas para 
conhecer mais cascatas na região de 
Sintra e arredores, Marco Rodrigues 
coleccionou algumas histórias interes-
santes. Recorda particularmente uma 
delas: “Foi na cascata de Fervença que 
encontrei uma das minhas maiores 
aventuras. Um dia, saí de casa rumo a 
esta cascata e quando lá cheguei repa-
rei que o caudal de água era reduzido. 
Como o sol também já estava alto, fica-
va complicado para fotografar, por isso 
decidi fazer algo diferente, algo que 
ainda ninguém tinha feito. Mesmo sa-
bendo que os riscos eram muitos acabei 
por ir até ao fim”, relata.  
E prossegue o ‘conquistador de casca-
tas’: “Saltando sobre as pedras conse-
gui chegar ao interior da cascata. Lá 
dentro o espaço era muito reduzido, 
teria de estar deitado com teias de areia 
por todos os lados e água a cair. Mesmo 
assim, sem receio, lá entrei. Depois se 
sair daquele local sabia que tinha con-
quistado um grande feito, mas não me 
contentei com isso. Decidi também es-
calar a cascata e conseguir obter foto-
grafias inéditas. Apesar 
dos enormes riscos a que 
me sujeitei, no final fiquei 
bastante satisfeito com os 
resultados obtidos.” 
A paixão pelas cascatas 
tem feito Marco Rodrigues 
viajar por outras regiões 
de Portugal à procura de 
novas emoções. “Depois 
de visitar várias cascatas 
em Sintra, a ambição de 
querer conhecer mais au-
mentou e decidi começar 
a descobrir cascatas pelo 

País fora. Em Portugal, já tive oportu-
nidade de fotografar as quedas de água 
que mais gostava e ansiava”, revela, 
indicando que, fora de portas, gostaria 
de um dia poder fotografar as cataratas 
do Iguaçu (Brasil/Argentina), Niágara 
(EUA/Canadá) e Dynjandi (Islândia), 
entre outras.
Quem é Marcos Rodrigues
Marco Rodrigues tem 34 anos, é natu-
ral de Cascais, vive em Sintra e trabalha 
como operador de máquinas no sector 
fabril. Entre os seus passatempos pre-
feridos, destaca-se a Fotografia, uma 
paixão que, juntamente com o prazer 
de desfrutar a Natureza em toda a sua 
plenitude, o faz viver aventuras ines-
quecíveis. 
Aventuras em 12 cascatas
No total, Marco Rodrigues já identifi-
cou e fotografou doze cascatas na re-
gião de Sintra e arredores. Aqui fica a 
listagem completa:
1 - Cascata de Anços
2 - Cascata do Rio Mourão
3 - Cascata da Bajouca (Fervença) 
4 - Cascata do Fação
5 - Cascata de Magoito
6 - Cascatas de Armés  (Montelavar)
7 - Cascatas em Mastrontas
8 - Cascata dos Pisões
9 - Cascata em Godigana (Carne 
Assada)
10 - Cascata do Louriçal (Cabo da Roca)
11 - Cascata de Beckford (Monserrate) 
12 - Cascatas na Lage (Mafra)
Os leitores do ‘Correio da Linha’ inte-
ressados em conhecer melhor o traba-
lho desenvolvido por este ‘conquista-
dor’ de cascatas podem aceder ao seu 
blogue nas redes sociais em http://
marcorodrigues-cascatas.blogspot.pt

Texto: Luis Curado 
 Fotos: Marco Rodrigues

Cascata de Anços Cascata do Rio Mourão

Cascata da Bajouca
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Uma vida - José Pego Guedes
" A Páscoa significa a morte de Cristo
o seu sofrimento e ressurreição"

José Pego Guedes soube, desde muito 
cedo, o que é ter de sair da sua zona 
de conforto e da realidade que conhe-
cia para triunfar na vida. Um homem 
honesto, atualmente com 89 anos, de-
dicado à religião na Igreja Evangélica 
Baptista de Queluz, um antigo militar 
com louvor recebido pelo trabalho que 
desempenhou, dedicado à família e ao 
trabalho.
Nascido a 27 de setembro de 1929, na 
freguesia de Pias, concelho de Monção, 
um minhoto de origem. Dos seus pri-
meiros anos de vida, José Pego Guedes 
recorda que nunca conheceu o pai, que 
emigrou para a América, para onde 
foi em busca de uma vida melhor e de 
onde não voltou. Aos 12 anos a sua in-
fância deu lugar a uma nova etapa, com 
muito mais responsabilidades. Nesta 
altura, após ter feito o exame da anti-
ga 4ª classe, a sua mãe autorizou que 
um parente o trouxesse com ele para o 

concelho de Sobral de Monte Agraço, 
onde residia com família e onde co-
meçou desde logo a sua vida labo-
ral. Trabalhava no comércio, numa 
mercearia de província e também na 
agricultura. Assim cresceu e aceitou 
esta oportunidade que a vida lhe es-
tava a dar, com a honestidade que 
lhe é característica, aliás que como 
diz “deve ser característica não só 

dos baptistas mas de todos os cristãos”. 
O parente que o havia trazido para 
Lisboa era já funcionário dos Caminhos 
de Ferro - CP e, assim que a oportuni-
dade surgiu, Pego Guedes candidatou-
-se a «factor de estação», profissão que 
veio a desempenhar. “Fazia um pouco 
de tudo – vendia bilhetes e recebia as 
mercadorias que vinham de todo o 
lado, para depois serem distribuídas”. 
Assim continuou até que ao fazer 20 
anos, foi ano de fazer inspeção e, tendo 
sido aprovado, entrou na tropa no ano 
seguinte, em 1950. “A minha vida mili-
tar aconteceu no RAAF – Regimento de 
Artilharia Antiaérea Fixa, no Quartel 
de Queluz. Finda a Escola de Cabos, fui 
colocado na Secretaria do Regimento, 
como amanuense”. No tempo de tropa, 
começou a frequentar a escola à noite, 
em Lisboa, para poder fazer o liceu. 
No final do período de serviço, o nosso 
entrevistado recebeu o seguinte louvor 

«Louvado pelo Excelentíssimo Senhor 
Comandante do RAAF por, como ama-
nuense da Secretaria Regimental, ter 
desempenhado essas funções com mui-
ta dedicação e interesse, aliando ao es-
pírito de bem servir e à muita correção 
nos seus atos e excelentes qualidades 
de trabalho».
Em outubro de 1951, José passa à dis-
ponibilidade militar e retorna ao servi-
ço nos Caminhos de Ferro, na Estação 
de Lisboa Rossio, onde também pernoi-
tava, nos dormitórios existentes na épo-
ca, destinados aos colaboradores.
O ano de 1957 foi um novo marco histó-
rico na vida de José Pego Guedes, sendo 
um ano de grandes mudanças. Este foi 
o ano em que deixou a CP, tendo o liceu 
concluído, e ingressou na Companhia 
das Águas de Lisboa, como escriturário 
e, posteriormente, no quadro adminis-
trativo. Aqui fez toda a sua carreira, até 
à idade da reforma, tendo contabiliza-
do 31 anos de profissão (desde 1957 até 
1988). Foi ainda o ano em que veio re-
sidir para Queluz, num quarto na Rua 
Joaquim Leiteiro Gaspar Gomes. Sendo 
proveniente de uma família evangélica 
e tendo-se fixado em Queluz, passou a 
assistir na Igreja Evangélica desta zona, 
onde conheceu uma jovem, com quem 
casou também em 1957. José e a espo-
sa têm dois filhos e dois netos, a quem 
transmitiram os princípios religiosos 
em que acreditam e assim permanecem 
uma família ligada a esta crença.
“Amemo-nos uns aos outros, é a men-
sagem que nos é transmitida. Não quer 
dizer que eu sou melhor do que os ou-
tros mas, ao seguir os ensinos da Bíblia 
a nossa vida modifica-se, com certeza. 
O cristão, não só baptista mas todos no 
geral, tem de ser honesto. Se Cristo veio 

para nos salvar é porque quer realmen-
te que todos nos salvemos”. José Pego 
Guedes não se considera um apóstolo 
mas acredita que “devemos anunciar, 
através dos atos e das palavras, a men-
sagem de Cristo”. 
“A Obra Evangélica em Queluz não 
teve o seu início com a Igreja Baptista. 
Esta foi a continuadora dum trabalho 
já existente que se revelou muito di-
nâmico, e que deu muito bons frutos. 
Foi neste trabalho que a Igreja Baptista 
teve as suas raízes”. José Pego Guedes 
conta-nos vários pormenores da histó-
ria desta Igreja, que nos remete para 
finais de anos 30 e inícios dos anos 40, 
com o missionário americano, Magnus 
Foreid, que residia numa vivenda 
existente anteriormente na Avenida 
José Elias Garcia, onde atualmente se 
encontra o nº 181. Nesta mesma ave-
nida, o Pastor Foreid terá depois alu-
gado uma casa no nº200, instalações 
que são atualmente parte integrante 
do Restaurante «Abílio», para Casa de 
Oração da Igreja. Até 1949, o Pastor 
Foreid ter-se-á transferido para Évora 
e terá sido substituído entre setembro 
de 1949 até meados de 1951 pelo Pastor 

Páscoa Feliz
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Abel Rodrigues. A acompanhar ambos 
os pastores, estiveram as missionárias 
americana Miss Margarida e Miss Rute, 
que colaboravam particularmente na 
área da música. Nesta altura, em 1951, 
a Igreja terá ficado sem pastor e foi as-
sim organizada uma comissão, com-
posta por três elementos que durante 
três anos, assegurou os cultos, ativida-
de da Igreja envolvente e a missões – 
Queluz de Baixo, iniciada pelo Pastor 
Foreid e Belas, iniciada pelo Pastor 
Abel Rodrigues. “Sem pastor, natural-
mente, a Igreja passou por tempos di-
fíceis. Dentre vários irmãos que então 
muito se esforçaram para sustentar o 
trabalho, e para que a situação de crise 
fosse ultrapassada, um nome se desta-
ca: o do Engenheiro Carlos Santiago”, 
constata Pego Guedes. Foram vários 
os membros que se esforçaram para 
manter a Igreja sem Pastor e, foi nes-
te período que chegou a Queluz o 
missionário brasileiro Hélcio da Silva 
Lessa e a sua esposa, D. Odete, que 
foram enviados a Portugal pela Junta 
de Missões Estrangeiras da Convenção 
Baptista Brasileira, em colaboração com 
a Convenção Baptista Portuguesa. Este 
casal viveu em Queluz, com o seu filho 
Dalton e “sendo convidado, o Pastor 

Lessa colaborou também 
cm a Igreja Evangélica 
de Queluz, tendo sido o 
seu relacionamento com a 
Igreja considerado ótimo 
e muito proveitoso. Com 
os contactos da Igreja 
com o Pastor Lessa, com 
a sua atuação e doutrina-
mento sobre o baptismo, 
alguns membros resolve-
ram aceitar a denomina-
ção Baptista, vindo então 
a organizar-se a Igreja 
Evangélica Baptista de 

Queluz, em 10 de julho de 1954, com 11 
membros, todos procedentes da Igreja 
Evangélica de Queluz”. Foram várias 
as atividades que José Pego Guedes 
desenvolveu na Igreja Evangélica 
Baptista, desde que se integrou neste 
núcleo em 1957, desde Presidente da 
União da Mocidade; Professor e Diretor 
da Escola Dominical; Tesoureiro; 
Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral; Conselho Fiscal e Membro do 
Conselho Administrativo. Ainda na 
Convenção Baptista Portuguesa, Pego 
Guedes foi Tesoureiro; Sócio funda-
dor e gerente do CEBAPES – Centro 
Baptista de Publicações Lda., com 
Livraria em Lisboa, na Rua do Conde 
Redondo, 31-A, Sociedade constituída 
em 26 de setembro de 1967. A Igreja 
Evangélica Baptista de Queluz encon-
tra-se atualmente sediada na Rua 9 de 
Abril, nº19A. Esta Igreja tem como fins 
“prestar culto a Deus, segundo os en-
sinamentos das Sagradas Escrituras; 
instruir os seus membros na doutrina 
e prática cristã evangélica de acordo 
com os ensinamentos da Bíblia Sagrada 
e conforme os princípios de fé adota-
dos pelas Igrejas Baptistas; difundir o 
Evangelho de Cristo, através de todos 
os meios de comunicação que, para 

isso, possa usar e realizar obras de as-
sistência social, culturais e educativas, 
como expressão de uma Fé Cristã coe-
rente e relevante” e, é neste sentido que 
a Igreja Baptista da cidade de Queluz 
inclui o aconselhamento pessoal, o 
apoio a carenciados, programas infan-
tis encontro de jovens, apoio a família 
monoparentais, escola de música, entre 
as demais iniciativas missionárias, que 
abrangem Portugal, na sua totalida-
de territorial, Angola e Moçambique. 
A Igreja de Queluz coopera também, 
como parceira, do Seminário Teológico 
Baptista de Queluz, na Livraria 
Baptista, no Lar Evangélico Português 
e no Acampamento Baptista, que se 
realiza em Água de Madeiros, no ve-
rão, acontecendo um total de 8 acampa-
mentos – dos 6 aos 9 anos de idade; dos 
10 aos 12 anos; dos 13 aos 16 anos; um 
destinado a jovens a partir dos 17 anos; 
dois dirigidos a famílias e ainda um só 
para mulheres e outro só para homens.

Quisemos ainda saber o que simboliza 
a Páscoa para José Pego Guedes, uma 
vez que os Cristãos se encontram a ce-
lebrar esta época. “A Páscoa começou 
no Egipto, quando Moisés disse aos 
israelitas que matassem um cordeiro 
e com o sangue que pintassem as om-
breiras das portas. Nessas casas não en-
traria o «anjo da morte». Isso, na altura 
em que morreram os primogénitos dos 
egípcios. Jesus foi o cordeiro de Deus. 
A Páscoa significa a morte de Cristo, 
o seu sofrimento e ressurreição. Deus 
deu o seu filho para morrer pela huma-
nidade. Não pode haver maior prova 
de amor que essa”. José recorda ainda o 
tempo em que celebrava esta época em 
terras minhotas onde, ao nascer do sol, 
a família se reunia, cantava e festejava, 
pois foi nesta altura do dia que Jesus 
ressuscitou.

Texto: Lara Faria 
 Fotos: Diogo Pimenta

GRELHADOS 
NO CARVÃO:

Frango,  
Entrecosto  

e Espetadas

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

Churrasqueira Belinha

Frango assado especial é na Belinha
Todos os dias das 10 ás 14 e das 16 às 21 horas
Encerra aos Domingos

Páscoa Feliz
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Bacalhau assado
c/ batata a murro
(por encomenda)
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D3M - Instalações de Redes de Gás, Unipessoal Lda.
Executamos Manutenções, Reparações e 
Instalações de Gás Natural ou Propano.

Entidade Instaladora de Gás 
nº 1589, com Alvará INCI 62816.

d3mlda@icloud.com
(+351) 969468976

Há 14 Anos no Mercado Nacional
Orçamento Grátis

Decorreu no passado dia 28 de Fevereiro, no Palácio Anjos, 
em Algés, o evento ‘Clique 2.0 – Falar, ver e fazer fotografia’, 
durante o qual o fotojornalista José Carlos Carvalho apresen-
tou o seu trabalho e conversou com o público presente na 
sala. A iniciativa, realizada no âmbito do roteiro cultural da 
Câmara Municipal de Oeiras ‘Trinta Dias’, foi organizada no 
seguimento de outras sessões anteriores em que participa-
ram Alexandre Almeida, Luiz Carvalho, Ana Brígida e Luís 
Filipe Catarino, entre outros fotógrafos. 
Natural de Luanda (Angola), onde nasceu em 1970, José 
Carlos Carvalho desenvolveu a sua actividade profissional 
em vários meios de comunicação social, nomeadamente nos 
jornais Correio da Manhã, Diário de Notícias e Expresso e 
nas revistas Visão e Exame. Contudo, foi na imprensa regio-
nal, mais concretamente aqui, no Jornal da Linha, que este 
fotojornalista iniciou, em 1991, a sua carreira profissional, no 
mesmo ano em que concluiu o curso de Fotografia na escola 
de arte independente ArCo.  Vencedor dos prémios Funda-
ção Marquês de Pombal, Visão Fotojornalismo/Estação Ima-
gem e Direitos Humanos & Integração, José Carlos Carva-
lho integrou também o colectivo de fotógrafos que mostrou 
Portugal nos anos da crise e da austeridade em ‘12.12.12’ e 
‘Projecto Troika’.

A Ponte Romana de Catribana, localizada na União 
de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem foi 
alvo de obras de conservação e restauro, devolvendo 
ao Imóvel de Interesse Público a possibilidade de ser 
visitado e estudado em plena segurança.
A ponte romana situada a sul da referida localidade 
onde passa a ribeira de Bolelas encontrava-se em ele-
vado grau de degradação há vários anos.
Com esta intervenção, no valor de cerca de 40 mil 
euros a autarquia viabilizou a sua fruição turística e 
cultural, através da valorização do imóvel enquanto 
bem patrimonial, científico e educacional. 
Basílio Horta considera que “esta intervenção foi in-
vestimento na salvaguarda do património do conce-
lho”, referiu também que "temos de ir para dentro 
do nosso concelho, os programas de turismo devem 
abranger estas zonas interiores, diversificar os pro-
gramas de turismo para chamar mais visitantes a este 
imóvel de interesse público.
A Ponte e calçada romana da Catribana foram identi-
ficadas no início dos anos 1980 e devido ao interesse 
científico e patrimonial foi classificada posteriormen-
te como Imóvel de Interesse Público.

Museu de Odrinhas acolhe
exposição de arqueologia
O presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, e o presidente da Câ-
mara Municipal de Sintra, Basílio Hor-
ta, inauguraram, no dia 7 de Março, a 
exposição “Agricultores e Pastores da 

Pré-História – Testemunhos da Região 
de Sintra”, no Museu Arqueológico de 
São Miguel de Odrinhas, em Sintra.
A exposição que conta com mais de 500 
objetos, testemunha a densa ocupação 

humana em Sintra durante a Pré-his-
tória e apresenta, pela primeira vez ao 
público, alguns dos mais significativos 
conjuntos desde meados do sexto mi-
lénio (Neolítico antigo) até finais do 
terceiro milénio A.C. (Calcolítico final).
O presidente da República mostrou-
-se “totalmente surpreendido com o 
museu, que não conhecia e convidaria 
todos portugueses a visitar e conhecer 
esta exposição temporária”. “Sintra é 
um exemplo do que é a arqueologia e 
museologia de excelência, e este museu 
é um modelo disso, quer pela exposição 
permanente quer pela temporária, que 
inaugurou hoje”, salientou.
Boa parte das coleções expostas resulta 
do trabalho de investigação arqueoló-
gica levado a cabo durante largos anos 
pela própria equipa do museu.
Parte destes materiais encontraram-
-se associados a vestígios de faunas Sede: Rua Direita de Massamá, 100 A 2745 - 751 -Massamá 

T. 214 300 860 TM: 91 8669602
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AS NOSSAS EXCURSÕES EM 2018

Playa Canela - Huelva

Festa da Cereja- Cova 
da Beira

 Monte Gordo

 Monte Gordo

Cruzeiro no Douro- Régua
Barca D’Alva

Vindimas em Favaios

21 A 28 DE MAIO

19 E 20 DE MAIO

1 A 8 DE JUNHO

10 A 17 DE JUNHO

7 E 8 DE JULHO

8 E 9 SETEMBRO

Agência de Viagens e Turismo

domésticas e de sementes cultivadas, 
cujas cronologias – obtidas por méto-
dos laboratoriais – vêm comprovar as 
mais antigas evidências de comunida-
des agro-pastoris até hoje documenta-
das na fachada atlântica ocidental da 
Península Ibérica.
As numerosas peças exibidas docu-
mentam as atividades quotidianas e 
os diversos tipos de práticas funerárias 
que ocorreram no longo tempo.

Feliz
      Páscoa
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Alonso Fernandes inaugurou a 24 de fevereiro aquela que será a sua 
última grande exposição de pintura. Na Casa da Cultura Lívio de Mo-
rais, e até 31 de março a mesma estará aberta ao público, intitulando-se 
de «Papoilas em Sintra e Arredores» e poderá ser visitada de terça a 
sexta, entre as 10 e as 20 horas; sábados e domingos, entre as 14 e as 20 
horas (encerramento à segunda). A inauguração da exposição contou 
com uma tarde cultural. A partir de agora, o artista fará exposições 
mais pequenas, com cerca de 20 quadros, devido aos problemas de 
visão, que dificultam a execução de exposições desta grandeza. Alonso 
Fernandes considera a Casa da Cultura Alívio de Morais como a me-
lhor galeria de Sintra, em termos de condições e colaboração do pes-
soal e o balanço do evento é bastante positivo, sendo até considerado 
pelo pintor como o mais importante que já realizou. Os 46 quadros 
aqui presentes mostram aos visitantes que há flores, nomeadamente 
as papoilas, são uma presença constante nas paisagens portuguesas e, 
aqui, concretamente em Sintra e arredores. 

"A música clássica em 
Portugal está a florescer"

Pedro Silva

Natural de São Sebastião da Pedreira, 
em Lisboa, e a viver atualmente na 
Amadora, Pedro Teixeira Silva, um 
dos elementos fundadores da banda 
os “Corvos”, é oriundo de uma famí-
lia com uma grande ligação à música, 
seu pai é músico, sua mãe é professo-
ra de Arpa e de Piano, sua irmã toca 
na Orquestra Sinfónica do Teatro de 
São Carlos, referindo Pedro Silva, que 
quase conseguia formar uma orquestra 
só com elementos da família, e esta li-
gação à música clássica desde criança, 
teve uma grande influência no rumo da 
sua vida, mas também, como diz, foi o 
único que degenerou e se dedicou tam-
bém ao rock, o que, refere, foi sempre 
uma dor de cabeça para seu pai.
Com seis anos começou a estudar 
piano, que considera essencial como 
início, para se tocar depois qualquer 
outro instrumento, por ser a forma de 
“moldar o ouvido”. Com oito anos ini-
ciou a aprendizagem de violino, o que 
o levaria à classificação de “menino-
-prodígio”, vencendo todos os concur-
sos em que participou, sendo prémio 

de um concurso, o violino que possui 
hoje, que é um violino “Capela”, de fa-
brico Português e conhecido como dos 
melhores do mundo.  
Concluiu a sua formação, no 
Conservatório Nacional de Lisboa, com 
nota máxima, 20 valores, em violino e 
composição e fez, nesta área, pós-gra-
duação no conservatório de Roterdão, 
na Holanda. 
Mais tarde, completou os seus estu-
dos, de especialização, na Rutgers 
Masson Gross School Of The Arts, em 
Nova Iorque, Fundação Hindemith, 
na Suíça, a convite da European Union 
of Music Competitions e a Darlington 
International School, em Inglaterra. 
Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian, 
do Governo Holandês e do Centro 
Nacional de Cultura.
Os Corvos
O aparecimento dos “Corvos” resul-
ta da formação, entre colegas do con-
servatório, de um quarteto de cordas, 
clássico, com dois violinos uma viole-
ta e um violoncelo, a que chamavam, 
“Mas que Quarteto”, e se dedicava à 
interpretação de música clássica, mas 
fazendo algumas experiências no cam-
po de rock, o que deu origem a que fos-
sem convidados para gravações na área 
do rock, quando era preciso o som de 
cordas, colaborando nas gravações de 
discos de muitos dos cantores portu-
gueses.
Conta Pedro Silva, que esta verten-
te despertou o interesse da empresa 
Valentim de Carvalho através de Rui 
Miguel Abreu, que sugeriu que o quar-
teto se transformasse numa banda rock, 
o que viria a acontecer, tendo sido es-
colhidos temas do “Xutos e Pontapés” 
para a criação de arranjos dos temas do 
primeiro álbum.
Para Pedro Silva esta foi também a sua 
primeira experiência de composição, 
apesar de ter formação nessa área, um 
trabalho que não foi fácil, porque, ex-

plica, não havia partituras das músicas 
e foi preciso ouvir inúmeras vezes cada 
música, para saber o que tocava cada 
instrumento, antes de fazer a sua adap-
tação, um processo que Pedro Silva 
considera ter-lhe dado muita experiên-
cia, sobretudo no que se refere à cons-
trução da estrutura da música rock.
Lembra Pedro Silva que na primei-
ra atuação em público dos “Corvos”, 
no Pavilhão Atlântico, com os Xutos 
e Pontapés, estava o pavilhão cheio, e 
“até as pernas lhes tremiam”, mas foi 
uma “experiência fantástica” e a partir 
daí fizeram uma carreira de sucesso. 
Há cerca de um ano faleceu o Cláudio 
Nunes, o violoncelista e “tem sido um 
processo complicado”, mas a banda 
vai regressar, estão a preparar o sétimo 
álbum, em que todos os elementos da 
banda vão fazer músicas e este álbum 
será produzido por um dos elementos 
da “Apocalyptica”, uma banda a que 
eram comparados os “Corvos” quando 
apareceram.
O compositor
Pedro Silva está num processo de mu-
dança na sua postura face à música, 
uma vez que se até aqui a sua visibi-
lidade como artista foi associada ao 
violino, muito embora já fizesse com-
posição, agora está a direcionar a maior 
parte das suas capacidades para a com-
posição e pretende que isso faça parte 
da sua imagem para o público.
O seu primeiro álbum com músicas ori-
ginais, já está editado, e conta com di-
versos intérpretes, para as suas criações 
musicais, com o título, “Primeiro Ato”, 
é literalmente o primeiro ato como 
compositor a solo.
No que concerne à coordenação da sua 

vida particular com a de mú-
sico, Pedro Silva diz, “que 
não se coordena”, já que não 
tem tempo para outra coisa 
que não seja a música e ex-
plica que para se compor 
música para uma orquestra, 
em que se tem que fazer a 
partitura para cada um dos 
instrumentos, isso ocupa 
muitas horas de trabalho. 
Segundo Pedro Silva, a mú-
sica clássica em Portugal 
está a florescer, os concer-
tos que tem feito estão sem-
pre repletos de público e já 

aconteceu uma boa parte das pessoas 
que queriam assistir não ter arranjado 
lugar, verifica-se o interesse por parte 
de uma faixa etária à volta dos 30 anos, 
que procura a qualidade musical que se 
encontra no clássico, sendo mais notó-
ria no norte esta procura.
Está também a começar a sua carreira 
como maestro, a preparar o segundo 
disco, o “Segundo Ato”, e em Junho 
estreia um concerto que escreveu para 
trompete e orquestra.
A terminar esta conversa, simpática 
e aberta, com “O Correio da Linha”, 
Pedro Teixeira Silva, disse sentir-se 
uma pessoa realizada, na medida em 
que tem enorme prazer no que faz e 
tem a felicidade de ver as suas obras 
serem apreciadas pelo público, embo-
ra sinta, apesar de tudo, que continua 
num processo de aprendizagem e a 
evoluir à medida que vai criando obras, 
que espera sejam o seu legado para a 
posteridade.
Curriculum
Do extenso curriculum de Pedro 
Teixeira Silva salientamos, a repre-
sentação de Portugal no 1º festi-
val internacional do 125º aniversá-
rio do Conservatório Tchaikovsky 
de Moscovo, na Rússia, no Festival 
Internacional de Jovens Solistas, rea-
lizado no Teatro Real de Madrid e na 
Jeunesses Musicales World Orchestra, 
com tournée na Suécia, Noruega, 
Holanda, Alemanha e Dinamarca.
É membro cooperador da SPA 
(Sociedade Portuguesa de Autores), 
membro efetivo da Orquestra Sinfónica 
Portuguesa (Naipe Primeiros Violinos) 
residente no Teatro Nacional de São 
Carlos.
Como professor, desde os 18 anos, le-
cionou a classe de Violino e Música 
de Câmara na Covilhã, Tomar, Mem 
Martins e Évora. Foi realizador dos 
programas de rádio “Clave de Sol” e 
“Grandes noites do Tâmega”.
Como compositor, na vertente de mú-
sica clássica, tem várias obras estrea-
das a nível Mundial, como  “Deneb”; 
“One of these days you will find what 
you are serching for”, “Concerto para 
dois Violinos e Orquestra, “A outra 
Margem”e “Lux Prima Spei”. Nesta 
qualidade assina pela editora Sony 
Music, sendo o primeiro compositor da 
história da música nacional a conseguir 

Os Corvos em 2010
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O Teatro Independente de Oeiras (TIO), tem em 
cena a peça de Pedro Almeida Ribeiro, “A Vida é 
bela! A morte é que dá cabo dela”.
A ação desta comédia desenrola-se no seio de uma 
“família com muitos apelidos mas poucos princí-
pios”, com uma empregada doméstica “de língua 
desbragada”, um advogado marido pai, que ga-
nhou notoriedade a defender políticos e banquei-
ros, uma esposa psiquiatra a “soldo das farma-
cêuticas das pílulas contracetivas”, um filho que 
“funga e não é a rinite”, uma filha que quer que 
o namorado mude de sexo, são alguns dos ingre-
dientes deste espetáculo com encenação e direção 
de atores de, Carlos d’ Almeida Ribeiro.
Do elenco fazem parte, Carlos d’ Almeida Ribeiro, 
Sandra José, Mafalda Rodrigues, Jaime Baeta, 
Lourenço Henriques, Sofia Vasconcellos e Sá, 
Miguel Rebelo e Maria Madalena Fumiga.
A peça está em cena até 26 de Maio, às quintas, 
sextas e sábados às 21h30.

No próximo dia 14 de Abril (sábado), o Palácio Na-
cional de Sintra servirá de palco a um evento que 
promete conquistar miúdos e graúdos. ‘O Tesouro 
do Rei’, organizado pela empresa Parques de Sintra 
– Monte da Lua, propõe uma caça ao tesouro num 
dos mais importantes monumentos nacionais do nos-
so País. Com início às 15h00, este jogo decorre num 
palácio com mais de 700 anos de História e com mui-
tos segredos para desvendar. Durante cerca de hora e 
meia, os participantes são desafiados a seguir várias 
pistas, a resolver enigmas e a realizar algumas tare-
fas para descobrirem onde está guardado o tesouro 
do Rei. Durante o trajecto é possível ficar a conhe-
cer a história do palácio de uma forma diferente do 
habitual com muita emoção e surpresas. Este jogo é 
recomendado para famílias com crianças a partir dos 
oito anos de idade. O ingresso custa 9 euros por par-
ticipante e é preciso fazer uma inscrição prévia para o 
email info@parquesdesintra.pt ou através do telefone 
21 923 73 00.

este feito.
Em 1988, participou como ator no filme 
“Os Canibais”, realizado por Manoel 

de Oliveira, onde in-
terpreta o célebre violi-
nista Niccolò Paganini 
(1988).
Compôs Bandas 
Sonoras, para a longa 
metragem “A Outra 
Margem” de Luís 
Filipe Rocha, em 2007, 
para a curta metragem 
“NARGUILE” , de 
Maria João Pereira e 
Clara Jardim, em 2013, 
e para a  curta metra-
gem “Reflexos”, de 
João de Oliveira, em 
2015.
Como compositor 
participou ainda em 
telenovelas como, 
Morangos com Açúcar, 

Sol de Inverno, Destinos Cruzados, 
Fascínios ou Podia Acabar o Mundo. 
É detentor dos prémios, Fundação 

Engenheiro António de Almeida, 
1º Prémio Lisboa da Juventude 
Musical Portuguesa, Nível Superior 
Prémio Jovens Músicos, Cultura 
e Desenvolvimento do Ministério 
da Juventude, “Banda Revelação 
2002”,(Corvos), melhor grupo de Rock, 
Prémios Fox Music USA 2014 (Secret 
Lie).
Ao longo da sua carreira tem parti-
cipado como músico convidado, em 
numerosos registos discográficos e 
concertos ao vivo com músicos, como, 
Jorge Palma, Mafalda Veiga, Xutos e 
Pontapés,  Ornatos Violeta,  Santos e 
Pecadores,  Dulce Pontes,  Ritual Tejo,  
Titãs,  Poeta de Rua,  Luís Jardim,  Fafá 
de Belém,  Quinta do Bill,  Blind Zero,  
UHF,  Vitorino,  Paula Teixeira,  Ace 
of Bass,  Bernardo Sassetti,  João Melo,  
Tito Paris,  Dzrt,  Mafalda Arnauth,  Rita 
Guerra,  Master Jake,  André Sardet,  
Diogo Piçarra,  Ana Moura,  Luísa 
Sobral, Cuca Roseta, Miguel Ângelo, 

Luís Portugal, José Cid, Tim, António 
Manuel Ribeiro e Pedro Oliveira.

Texto: Alexandre Gonçalves
 Fotos:J.R e Arquivo
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O transporte social solidário é um serviço da União 
da Junta de Freguesia de Queluz e Belas que se des-
tina a facilitar a deslocação diária ou pontual de 
pessoas em carência e/ou isolamento social para os 
Centros de Saúde e Hospital Fernando da Fonseca ou 
outras entidades similares. Poderá ser beneficiário do 
serviço quem estiver recenseado na Freguesia e me-
diante inscrição nos serviços da Junta de Freguesia. 

Na sequência da iniciativa “Se eu fosse Presidente 
da Junta”, que se realizou no âmbito das Colónias de 
Férias de Verão da Junta de Freguesia de Queluz e 
Belas e, concretamente, da “proposta de recomenda-
ção”/sugestão de um dos jovens, foi instalado um 
equipamento lúdico com um tabuleiro de xadrez/
damas para os seniores jogarem com os mais jovens, 
na Rua Paulo Reis Gil, em Queluz, junto ao CBESQ.

Subcomissário Luis Araújo faz
Crachá da PSP de pedra

Num gabinete decorado com escul-
turas, o Comandante da Esquadra de 
Transito da Divisão de Oeiras da PSP, 
subcomissário, Luís Araújo, autor da 
escultura que representa o crachá da 
PSP, colocada frente à Esquadra da PSP 
de Oeiras e recentemente inaugurada, 
conversou com “O Correio da Linha”, 
sobre a sua atividade como escultor, 
que desde muito novo sonhava poder 
concretizar, mas que a sua carreira na 
PSP e a vida familiar, levaram a que 
fosse ficando adiada.
Explica o subcomissário, Luís Araújo, 
que há alguns anos, achou que es-
tavam reunidas as condições para 
concretizar esse sonho e decidiu fa-
zer uma formação em escultura, na 
Escola de Artes Vera Santos Silva, em 
Lisboa, onde aprendeu a técnica da 
escultura em madeira, mas pretendia 
aprender também as técnicas de traba-
lhar a pedra, pelo que foi frequentar o 
Centro Internacional de Escultura em 
Odrinhas, Sintra.
Terminada a formação instalou-se nes-
te centro, onde tem atualmente um ate-

lier e onde todos os sábados dá largas à 
sua capacidade criativa.
Os trabalhos que executa são, na maio-
ria, o resultado da sua imaginação, não 
recorrendo normalmente a modelos, a 
não ser para pormenores específicos, 
explicando que foi o que aconteceu 
com a escultura do Bombeiro, colocada 
na rotunda de Barcarena, em que pro-
curou para cada pormenor um modelo, 
como a criança ou a mão do bombeiro 
que a suporta.
Por vezes usa a modelagem em barro 
para servir como modelo da execução 
na pedra, mas normalmente consegue 
seguir a sua imaginação sem a neces-
sidade dessa referência, sendo este 
processo igual para o trabalho figura-
tivo ou para o abstrato, dando como 
exemplo a representação da riqueza e 
da pobreza, uma obra exposta no seu 
gabinete.
As suas obras são realizadas em pedra 
e madeira e apesar de saber como tra-
balhar o bronze nunca experimentou 
este processo por não haver fundição 
em Odrinhas, mas poderá num futuro 

próximo experimentar o bronze, por 
enquanto utiliza a pedra, e a madeira 
que gosta muito de trabalhar, apesar de 
não ter as qualidades da pedra, como a 
durabilidade.
Refere o subcomissário, Luís Araújo, 
que sendo sobretudo um prazer a cria-
ção de arte, tem que reconhecer que 
isso custa dinheiro, nomeadamente 
porque o atelier é alugado e há todas as 
despesas de manutenção, os custos das 
ferramentas e a da energia para o seu 
funcionamento, mas mais do que a ob-
tenção de compensação monetária com 
a venda das esculturas, vale a satisfação 
de estar sentado à sua secretária e po-
der apreciar as obras que criou.
Pela Escultura do Bombeiro, que foi a 
primeira obra pública que executou, 
pediu apenas o montante para cobrir 
as despesas, o Crachá da PSP foi uma 
oferta.
Sobre a escultura do Crachá, explica 
Luís Araújo que sempre teve ideia de 
deixar algo na polícia de Oeiras, onde 
está há 34 anos, com pequenos períodos 
de interrupção, mas foi ali que iniciou a 
sua carreira, passando por todas as eta-
pas até ao posto que ocupa hoje, pelo 
que sente orgulho em poder deixar esta 
marca da sua passagem, acrescentando 
que lhe foi feita uma proposta, há cerca 
de três anos, pelo comandante metro-
politano, para fazer uma peça para co-
locar frente ao comando em lisboa, mas 
acabou por não se concretizar e perante 
a oportunidade de fazer esta peça não 
hesitou. 
O Crachá é uma escultura num único 
bloco de pedra, com o peso de cerca de 
mil quilos, que levou dois meses a es-
culpir, o Bombeiro é uma peça com três 
mil e 500 quilos. 
Tem participado em exposições, quer 
de arte pública quer de galeria, está 
representado na exposição pública 
na Volta do Duche, em Sintra, é só-
cio da Associação de Artistas de Paço 
de Arcos a Paço de Artes, também da 
Associação de Artistas Plásticos de 
Oeiras, tem peças expostas na papela-
ria da Europa América, na Parede, no 
Concelho de Cascais.
Está à espera da decisão da Câmara 
de Sesimbra para a montagem de uma 
exposição subaquática, com temas ma-
rinhos, que poderá ser vista por mer-

gulhadores ou através dos barcos com 
casco transparente, será uma exposição 
com 12 peças, já executadas, cada uma 
de um artista, representando a escultu-
ra de Luís Araújo, dois golfinhos, mãe e 
filho, em tamanho natural.
Participa num projeto com a CPLP, 
em que diversos escultores ofereceram 
uma peça, criando um espólio que tem 
feito exposições em diversos pontos do 
país, passou pelo Algarve e em Lisboa 
esteve em vários locais, nomeadamente 
embaixadas e Assembleia da República, 
pretendendo-se que se desloque para 
os países da CPLP, revertendo o di-
nheiro da venda das obras a favor do 
combate à fome. No contexto desta ex-
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posição está previsto o lançamento de 
um livro com as peças e as biografias 
dos autores. 
A coordenação entre a vida particular, 
a atividade profissional e a Escultura, 
tem algumas dificuldades, sobretudo 
na gestão do tempo, a Escultura é um 
trabalho que precisa de alguma logís-
tica, é uma atividade barulhenta, que 
faz muito pó, pelo que não pode ser 
realizada em qualquer lugar, logo exige 
estar longe de casa e da família, obri-
gando a dividir, por exemplo, o fim de 

semana entre a Escultura e a família 
que, refere, já aceita esta situação.
Considera-se uma pessoa realizada 
profissionalmente, lamenta ser apenas 
subcomissário, está há 12 anos à espe-
ra de ser promovido a comissário, mas 
sente-se bem no desempenho das suas 
funções, tem a perceção de que é bem 
aceite pelos agentes que tem sob o seu 
comando e pelos superiores hierárqui-
cos, tem um “hobby”, que para além 
do prazer que lhe dá, proporciona um 
grande convívio com pessoas de dife-
rentes culturas e saberes, permitindo 
o intercâmbio de conhecimentos, e é 
também um escape para os problemas 
e responsabilidades inerentes à vida de 
profissional da PSP. 
Os trabalhos que executa são, na maio-
ria, o resultado da sua imaginação
Sempre teve ideia de deixar algo na po-
lícia de Oeiras, onde está há 34 anos
Está representado na exposição pública 
na Volta do Duche, em Sintra
Está há 12 anos à espera de ser promo-
vido a comissário

Texto: Alexandre Gonçalves
 Fotos:Diogo Pimenta e LA

PASTELARIA
 OCEANIA

66 anos sempre a bem servir

Desejamos Páscoa Feliz

DELÍCIA OCEANIA
Venha saborear  

a nossa especialidade  
feita com  

Vinho de Carcavelos
(Villa de Oeiras)

Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-A 
Paço de Arcos - Oeiras

Tel.: 21 443 23 03

FABRICO PRÓPRIO

Pastelaria Fina Diversa

Encomende o seu bolo 
de aniversário

• Folar de Páscoa
• Ninho de Páscoa
• Folar Brigantino

• Amêndoas de Licor  
e outras especialidades 

deliciosas alusiva à Páscoa
AGENTES TOTOLOTO 

E TOTOBOLA
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Amadora conta com
mais um pulmão verde

 • IMPLANTES DENTÁRIOS
• PORCELANAS ESTÉTICAS DENTÁRIAS

• FLAP LESS SURGERY 
(CIRURGIA SEM CORTES OU SUTURAS)

• IMPLANTES IMEDIATOS
• TRATAMENTO ESPECIALIZADO 

 DA GENGIVA - PERIODONTOLOGIA
• RESTAUROS FOTOPOLIMERIZÁVEIS ESTÉTICOS

• PRÓTESES ESQUELÉTICAS
• BRANQUEAMENTO DENTÁRIO IMEDIATO

• EMERGÊNCIAS E DESVITALIZAÇÕES

Av. Fernando Valle, Lote 30 - Loja C
2700-392 Amadora-Mina

Facilidadede pagamentos

Tel.: 210 939 628
geral@clinicadoimplantedentario.pt

Registro ERS E116161 Licença 3244/2011

www.clinicadoimplantedentario.pt

R. José Maria Pereira, 4 Lj. B | Casal São Brás | 2700-503 Amadora | Tel. 214 933 220 / 214 939 362 | Fax. 214 986 204

CASALDENTE, LDA
Laboratório de Prótese 

Dentária
Clínica Dentária

Consultas Diárias
Médico Especialistas  
em Ortodôncia Fixa, 

Implantologia, Prótese Fixa 
e todo o tipo de Dentisteria

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

www.casaldente.com
casaldente@sapo.pt

A população da Amadora conta com 
um novo pulmão verde à sua dispo-
sição. Os munícipes podem já des-
frutar do Parque Fonte das Avencas, 
que abriu portas no passado dia 17 de 
Fevereiro, após ter sido adquirido em 
2014 e reabilitado pela autarquia.
Com cerca de 4,5 hectares de área, este 
espaço emblemático da Amadora lo-
calizado entre a Serra da Mira e A-da-
Beja, na freguesia da Mina de Água, 
permite a prática de desporto ao ar li-
vre e de outras actividades lúdicas num 
ambiente aprazível e em perfeita sinto-
nia com a Natureza.
Além da zona florestal, onde predo-

mina o pinhal, com destaque para as 
minas de água existentes no local, a 
Câmara Municipal requalificou tam-
bém o prédio urbano situado dentro 
do parque, repartido por dois edifícios 
onde funcionavam o antigo serviço de 
engarrafamento de água, o armazém e 
os escritórios.
Com a requalificação patrimonial da 
Fonte das Avencas, a autarquia aposta 
na preservação da memória industrial 
do parque e na manutenção e valori-
zação de uma das principais manchas 
florestais do concelho que promete pro-
porcionar à população momentos de la-
zer num cenário natural de excelência. “Nos nossos 24 quilómetros quadrados 

de área, com cerca de 176 mil habitan-
tes, é muito importante ter este espaço 
devolvido aos munícipes, porque so-
mos uma cidade muito densa, muito 
consolidada sob o ponto de vista urba-
nístico”, refere Carla Tavares, presiden-
te da Câmara Municipal da Amadora, 
acrescentando: “Por isso ter um pulmão 
verde na cidade e não o ter disponível 
para a população usufruir não nos pa-
recia muito bem. Fizemos este esforço e 
acho que foi uma decisão óptima”.
Ainda de acordo com a autar-
ca, o objectivo de reabilitar a 
Fonte das Avencas “sempre foi 
manter esta zona o mais natural 
possível, naturalmente criando 
condições para que as pessoas 
possam usufruir deste espaço”. 
Assim sendo, Carla Tavares 
destaca que “foram feitas in-
tervenções essencialmente de 
harmonia do espaço para que 
possa ser mais facilmente vivi-
do pelas pessoas”.
A construção e manutenção de 
parques e jardins tem vindo a ser 

uma aposta do município da Amadora. 
Entre outros espaços verdes de eleição, 
destacam-se: Parque Aventura, Parque 
da BD, Parque Central, Parque Delfim 
Guimarães, Parque da Fantasia, Parque 
da Juventude, Jardim Amadora Este, 
Jardim dos Aromas, Parque da Ilha 
Mágica do Lido, Parque Luíz Vaz de 
Camões e Parque Urbano do Moinho 
do Guizo. Para mais informações, pode 
aceder ao site da CMA em http://
www.cm-amadora.pt/desporto-lazer/
parques-e-jardins.html   

 F
ot

os
: C

M
A

Rua Elias Garcia, 187 - E | 2700-317 Amadora | Telf. 21 491 03 00

Amadora

As lojas Teresa Silveira desejam uma Feliz Páscoa
a todos os clientes e amigos

Feliz
      Páscoa

Feliz
      Páscoa
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Um novo Skate Park está em funcionamento junto à 
estação de comboios de Caxias, composto por quar-
ter-pipe de várias alturas com hip e corner, jump-
-box, lomba, funbox de grinds, spine, start-box com 
dois patamares e wall ride em curva.
Este equipamento que é um investimento da Câmara 
de Oeiras, de cerca de 85 mil euros, foi visitado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, acompanhado por vereadores da Câmara, no 
dia 17 de fevereiro, assistindo a demonstrações de al-
gumas modalidades. 
O primeiro Skate Park do concelho foi inaugurado, 
em 2013, junto ao Centro de Juventude de Oeiras, 
tendo estas iniciativas, segundo a Câmara de Oeiras, 
o objetivo de proporcionar aos jovens locais próprios 
para a prática de desportiva, usando o skate, os pa-
tins em linha ou BMX e também para a ocupação dos 
tempos livres desenvolvendo comportamentos de 
vida saudável. 

Nirvana Studios apresenta 
novo espetáculo

A “Nirvana Studios” localizado na 
designada, Estrada Militar, que liga 
Valejas a Queijas, no Concelho de 
Oeiras, é um antigo complexo militar, 
comprado em 2004 e feita a recupera-
ção dos edifícios, pela companhia de 
teatro “Custom Circus”, para alojar a 
companhia, que ao fim de alguns anos 
de digressões pelo país e pela Europa, 
sentiram a necessidade de ter um lugar 
fixo, uma sede. 
Nesta propriedade, o “Custom Circus” 
propôs-se criar o primeiro “Centro 
Cultural Alternativo Português”, um 
espaço onde a arte fosse olhada sem 
barreiras, sem ideias pré-concebidas, 
tendo o mesmo valor como artista, uma 
bailarina clássica ou um “graffiter”. 
Aberto 24 horas por dia, dando aces-
so total aos artistas que ali trabalham, 
estima-se que, em média, frequentem 
diariamente a “Nirvana Studios”, 800 
a 900 artistas, fazendo perceber que foi 
um projeto que vingou, com adesão 
dos artistas, acarinhado pelo público 
e que continua a marcar a diferença no 

panorama artístico nacional.
Ao longo dos anos este projeto tem 
evoluído, criando novas valências, 
como são as “Residências Temporárias 
para Artistas” tendo parceria com a 
Universidade Atlântica, e de que já 
está a funcionar a primeira fase, com 
10 residências que podem albergar até 
20 pessoas, com todas as condições de 
habitabilidade e ainda uma lavandaria 
comum, sendo objetivo deste projeto, 
dar a possibilidade, a artistas que se 
deslocam de longe, nomeadamente do 
estrangeiro, de terem um local onde 
permanecer ser necessidade de deslo-
cações, fazendo com que haja um maior 
aproveitamento do tempo que têm para 
o seu processo criativo.
Segundo Rui Pedro Gago, um dos res-
ponsáveis pela Nirvana Estúdios, este 
projeto tem três fazes, portanto preten-
dem que venha a crescer no número de 
residências, refere também um outro 
projeto, que já está em funcionamento, 
o “Estúdio 5”, que surge por terem con-
siderado que se justificava uma ligação 

com as camadas mais jovens da popu-
lação, tendo em conta que também fa-
zem Teatro e formação em áreas espe-
cíficas para crianças, fazendo portanto 
sentido que existisse uma organização 
liga a essa área. É um projeto que está 
a funcionar, trabalha com instituições 
do concelho, escolas públicas e priva-
das, tem um roteiro próprio, com aulas 
de Yoga, de Teatro, espetáculos, ativi-
dades lúdicas e também faz apoio, de 
diversas formas, como é o caso, por 
exemplo, de receberem crianças em 
dias de greve nas escolas, permitindo 
que os pais tenham um dia normal. 
Recentemente ficou concluído mais um 
projeto, que é um restaurante, dando a 
possibilidade de quem ali trabalha não 
ter que sair para fazer as suas refeições. 
Também, na linha da preocupação que 
têm com o Ambiente, lançaram uma 
campanha contra as pontas de cigar-
ros, criando um cinzeiro que as pessoas 
podem trazer consigo e onde guar-
dam as pontas de cigarro, em vez de 
as atirarem para o chão.  A companhia 
“Custom Circus”, tem em palco a 15º 
produção, intitulada “Absurdium”, um 
espetáculo teatral que desde o final do 
ano tem vindo a conquistar o público, 
com sucessivas sessões esgotadas. 

É um espetáculo cuja ação, segundo 
Rui Pedro Gago, se desenrola no ano 
2072, depois de um apocalipse, rece-
bendo os expectadores, à entrada, um 
passaporte que os vai transportar para 
uma época diferente, outra realidade, 
onde são contados uma série de so-
nhos, permitindo que cada pessoa pos-
sa viajar nesses sonhos, criando os seus, 
já que “nos podem tirar tudo mas não 
a capacidade de sonhar”. Para assistir 
ao “Absurdium”, que está classificado 
para maiores de 12 anos, os interessa-
dos, podem, através do Face Book, ou 
do site, www.customcafe.pt, comprar 
o bilhete, tendo a possibilidade de ser 
com jantar incluído, ou apenas para 
assistir ao espetáculo, que se inicia 
às 22h00. Refere Rui Pedro Gago, que 
desenrolando-se a ação do espetáculo 
por toda a sala e não só dentro palco, é 
por vezes difícil ao espetador ver todas 
as cenas, o que leva a que muitos espe-
tadores voltem para ver de novo, mas 
também há quem volte apenas porque 
gostou, além de que, como o público é 
convidado a participar torna tudo ain-
da mais interessante.

Texto: Alexandre Gonçalves
 Fotos:Diogo Pimenta e R.N.

O Orçamento Participativo (OP) da União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão está prestes a iniciar a sua Vª edição. 
Com início marcado para o próximo dia 1 de março todos os ci-
dadãos com mais 18 anos podem apresentar as suas propostas 
para melhoria para a sua freguesia. A edição de 2018 conta com 
algumas novidades, a merecer destaque a existência dos em-
baixadores do OP (antigos vencedores da iniciativa) que vão 
dar o seu testemunho da sua participação nas anteriores edi-
ções desta iniciativa. Após quatro edições, que contaram com 
a participação de mais de 3 mil pessoas, a autarquia pretende 
continuar a estimular a participação ativa dos cidadãos na go-
vernação local, desafiando todos a participar com ideias e pro-
postas que se ajustem às necessidades e desejos da população. 
Contamos com os cidadãos para a apresentação de ideias que 
possam servir os interesses da freguesia, beneficiando os resi-
dentes e todos aqueles que diariamente frequentam o território 
das melhorias propostas e posteriormente validadas pelos pró-
prios cidadãos que vão escolher as mais meritórias e distribuir 
os 100.000,00€ afetos ao OP.
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Centro de Estudo

Apoio escolar | Apoio pedagógico | Explicações 
 Férias escolares | Tempos livros

1º ciclo 2º ciclo

Inscrições abertas para alunos de Música 
da Banda do CCD

Grupo de Canto 
e Dança do CCD

Deseja a Todos

os Trabalhadores

da CMO e SIMAS

uma Páscoa Feliz

Centro de Estudo

Apoio escolar | Apoio pedagógico | Explicações 
 Férias escolares | Tempos livros

1º ciclo 2º ciclo

Inscrições abertas para alunos de Música 
da Banda do CCD

Grupo de Canto 
e Dança do CCD

Deseja a Todos

os Trabalhadores

da CMO e SIMAS

uma Páscoa FelizDeseja a todos os
funcionários 

colaboradores 
e associados

da CM Oeiras e SIMAS
uma Feliz Páscoa

Aniversário da Casa do BenficaFaleceu Vitor Alves

Atletas do Carcavelos
na Europa

Fernando Victor Beirão Alves, que des-
de 1990 a 2013 esteve ao serviço da Junta 
de Freguesia de Barcarena, no Concelho 
de Oeiras, como deputado e como pre-
sidente, faleceu a oito de Fevereiro. 
Natural de Lisboa, cedo começou a sua 
vida pública, participando, por exem-
plo, na fundação da UGT, na fundação 
da Comissão Democrática da Carris, 
fez parte da direção do Sindicato das 
Indústrias Metalúrgicas e Afins, foi 
membro de Confederação Europeia 
de Sindicatos e também fez parte da 
segunda delegação que se deslocou 
de Portugal a Angola para reunir com 
Jonas Savimbi.
Na sua ligação ao associativismo, ocu-
pou cargos como presidente da Mesa 
da Assembleia do Grupo Recreativo 
de Tercena, presidente da Direção dos 
Bombeiros de Barcarena, e também 
foi sócio fundador dos Amigos do 
Museu da Pólvora Negra, da Fábrica 
da Pólvora de Barcarena.

As ginastas Mariana Carvalho e Ana 
Oliveira asseguraram presença no 26.º 
Campeonato da Europa de Trampolins, 
que vai decorrer na cidade de Baku, no 
Azerbaijão, entre 12 e 15 de Abril deste 
ano.
Sportivo de Carcavelos (GSC) par-

ticiparam no Terceiro 
Momento de Apuramento 
realizado no passado dia 25 
de Fevereiro.
Mariana Carvalho alcançou 
o primeiro lugar nas provas 
preliminares na modalida-
de de Trampolim Sénior, 
tendo conquistado também 
o lugar mais alto do pódio 
na final da mesma especia-
lidade.

Por sua vez Ana Oliveira classificou-
-se em primeiro lugar e obteve os mí-
nimos nas provas preliminares e nas 
finais das especialidades de Trampolim 
Individual e Duplo Mini-Trampolim 
Júnior.

Na vida política, destaque para o cargo 
de presidente da Junta de Freguesia de 
Barcarena durante quatro mandatos.
Victor Alves teve uma vida que não 
usou apenas para viver, mas para ser 
útil, para contribuir para um futuro 
melhor, recorda-lo é a forma de lhe 
agradecermos a sua vida. 

214 058 300 - 211901926

Páscoa Feliz
42 anos a servir e a adoças

 os nossos fregueses
Conheça as nossas especialidades

A Casa do Benfica de Algueirão Mem-
Martins Sintra, vai assinalar o seu 10º 
aniversário, no dia seis de Abril, com 
um jantar, estando prevista para o dia 
sete, a apresentação de contas e a reali-
zação de novas eleições. 
O jantar, com música ao vivo, terá como 
convidados o presidente da Câmara de 
Sintra e os presidentes da Juntas de 
Freguesia, contando também com ve-
lhas glórias do Benfica, como 
José Augusto, que é o padrinho 
desta Casa do Benfica.
Segundo Avelino Almeida, 
presidente da Casa do Benfica, 
o balanço deste ano é positivo, 
mas têm sido muitas as difi-
culdades, “porque o futebol 
é quem manda e este ano tem 
sido muito atribulado, mas o 
Benfica está sempre em alta”, 
acrescentando que se realiza-
ram melhorias em diversas 
áreas, nomeadamente no bar e 
no restaurante, que tem nova 
decoração. A casa do Benfica é 

uma casa aberta a todos quantos a quei-
ram frequentar.  
Avelino Almeida será de novo candi-
dato, nestas eleições, mas pretende que 
seja o seu último mandato, pois, escla-
rece, este é um cargo muito cansativo 
e ele tem também a vida profissional, 
todavia quer concluir o seu trabalho e 
deixar a Casa do Benfica de Algueirão 
Mem-Martins Sintra “bem por cima”. 
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Restaurante Churrasqueira

Especialidades:
Peixes e Carnes 

grelhados no carvão
• Acorda de Gambas

Ambiente Acolhedor
Ar Condicionado

• Pernil Assado no 
forno (3º Feira)

• Cozido a portuguesa
(5º feira)

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

Desejamos Páscoa Feliz  
a todos os clientes,  

amigos 
e fornecedores

ANIBAL MACHADO SEBASTIÃO

CONSTRUÇÃO 
CÍVIL

PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS

T. 219 624 797 
TM: 932 816 937

Rua do Castelo, n.º 9 | OLELAS • 2715-356 ALMARGEM DO BISPO
Rua de Goa, 25 r/c Dtº | 2745 Massamá | Tel: 21 437 51 27 | Fax: 21 437 51 44

APOIO À GESTÃO
EXECUÇÃO DE ESCRITAS

PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS
SEGURANÇA SOCIAL

IMPOSTOS - SEGUROS
ASSURFINANCE

credezaldo@gmail.com | jpedrocardoso@net.novis.pt
Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.

Crede ZALDO

Escoteiros de Queluz comemoram
meio século de atividades
Os Escoteiros de Queluz - Grupo 23 da 
Associação dos Escoteiros de Portugal 
festejaram o seu 50º aniversário no 
dia 22 de fevereiro, tendo realizado a 
sessão solene no Palácio Nacional de 
Queluz na qual estiveram presentes 
mais de 200 pessoas, incluindo diver-
sas personalidades, a mesa de honra foi 
constituída por Paula Alves, presidente 
da União de freguesias Queluz Belas, 
Frederico Eça, Miguel Goncalez, Pedro 
Vaz e David Otero. No sábado dia 24, 
realizaram uma festa de aniversário na 
Escola Secundária Padre Alberto Neto 
que contou com a presença de cerca de 
500 pessoas, onde foram recordados vá-
rios momentos destes 50 anos de ativi-
dade em prol da juventude de Queluz, 
que contou, entre atuais e antigos esco-
teiros e respetivos familiares e amigos. 
A festa consistiu numa grande exposi-
ção da história do grupo, de uma Gala 

apresentada pelos próprios escoteiros 
também sobre a história do grupo, e 
ainda um grande jantar convívio com 
todos os participantes. Para terminar os 
festejos deste meio século de existência, 
irá ser realizado em junho um acampa-
mento escotista aberto a todos os anti-
gos escoteiros, familiares e amigos. O 
Grupo 23 existe há 50 anos em Queluz 
e a sua sede está localizada junto ao 
Palácio Nacional de Queluz, no espaço 
dos antigos lavadouros municipais. O 
Grupo trabalha um escotismo dinâmi-
co e moderno, com o objetivo principal 
de dotar os jovens de um conjunto de 
ferramentas que lhes permita crescer 
da forma mais saudável e equilibrada 
possível, ao mesmo tempo que desen-
volvem em pleno todas as suas valên-
cias a nível físico, intelectual, afetivo, 
social, espiritual e de caráter. Desta for-
ma os jovens aprendem a trabalhar em 

grupo, a viver 
em sociedade, a 
serem cidadãos 
ativos, a poten-
ciar a autono-
mia individual. 
O Grupo 23 
foi distinguido 
com o prémio “Escotismo de 
Excelência” em 2009. No ano 
passado, aquando da tragédia de 
Pedrogão Grande, foram dos pri-
meiros a deslocar-se ao local onde 
ficaram durante mais de 2 sema-
nas a dar apoio às populações e 
a ajudar o trabalho dos Médicos 
do Mundo. Novamente após 
os incêndios de 15 de outubro 
deslocaram-se até uma aldeia do 
concelho de Pampilhosa da Serra 
que foi praticamente destruída 
pelo fogo, onde desde então já 

voltaram outros 
cinco fins-de-
-semana a fim 
de darem apoio 
na reconstru-
ção das habita-
ções e limpeza 
do local. Neste 
momento, e 
devido à eleva-
da qualidade 
do escotismo 
praticado, o 
seu Chefe de 
Grupo, David 
Otero, é o coor-
denador geral 

do Acampamento Nacional da 
Associação dos Escoteiros de 
Portugal, a maior e mais impor-
tante atividade do Escotismo 
Português. O Escotismo é o 
maior movimento mundial de 
jovens e também a maior organi-
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Padre Dâmaso Lambers, que vivia em Portugal desde 1957, faleceu, a 
22 de Fevereiro de 2018, deixando uma marca indelével com o seu tra-
balho, um grande exemplo de amor ao próximo. Natural da Holanda, 
onde nasceu em 1930, foi ordenado sacerdote em 1955, tendo vindo 
para Portugal dois anos depois. Inicialmente esteve na paróquia da 
Penha de França, tendo a partir de 1959, dedicado a sua atenção a vi-
sitar reclusos, e em conjunto com o padre João Gonçalves, em 1960, 
lançou em Portugal os Cursos de Cristandade. O Cardial Patriarca, 
em 1966, nomeou-o capelão da prisão do Linhó e em 1982 passou a 
coordenador nacional da assistência religiosa às cadeias, tendo funda-
do, em 1987, a associação “O Companheiro”, para ajuda à inserção de 
pessoas reclusas e ex-reclusas. Sobre as prisões dizia padre Damásio, 
“para Jesus não existem cadeias com grades e portas de ferro, só exis-
tem homens que falharam, mas que Ele quer encontrar”. A partir de 
1976 passou a colaborar na Rádio Renascença, onde tinha o programa 
“Caminhos da Vida” e também colaborava na Rádio SIM, com o pro-
grama “Boa Noite”.
Foi condecorado pelo Presidente da República, em 2010, com o grau de 
Grande Oficial da Ordem de Mérito.

zação global de educação 
não-formal. Foi fundado 
em 1907, está presente 
em 216 países e conta 
neste momento com 28 
milhões de associados. 
Nestes 110 anos de exis-
tência já passaram pelo 
Movimento Escotista 
mais de 300 milhões de 
jovens. Em Portugal exis-
tem neste momento cer-
ca de 100.000 escoteiros. 
Assenta num Método 
único de educação não 
formal, baseado num 
sistema de valores e  que 
gostam de chamar de “aprender fazen-
do”, em que os jovens são dotados de 
um conjunto de ferramen-
tas e são-lhes dadas opor-
tunidades ímpares no que 
toca a atividades, métodos 
de trabalho utilizados e 
contacto com a natureza, 
que através de um progra-
ma aliciante e progressivo 
tem como objetivo que 
eles passem a desempe-
nhar um papel cada vez 
mais construtivo na so-
ciedade, assente numa 
cidadania participativa, 
responsável e tolerante, e 

Freguesia
Massamá e Monte Abraão

A União das Freguesias de 

Massamá e Monte Abraão 

deseja a todos os moradores, 

comerciantes, trabalhadores 

e aos que diariamente 

frequentam a nossa freguesia, 

uma Santa Páscoa.

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL

C O N V O C A Ç Ã O
Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 19º, capitulo III dos Estatutos, convoco 
a Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a reunir em Sessão Ordinária, na Sede Social, em 
Queluz, na Rua D. Pedro IV nº 1, no dia 27 de Março, pelas 20.30, com a seguinte 
Ordem de Trabalhos:

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO, RELATÓRIO 
E CONTAS DA DIRECÇÃO E PARECER DO CONSELHO FISCAL, 

REFERENTES AO EXERCICIO DE 2017
Conforme determina o n.º 1 do art. 22º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver 
presente a maioria legal dos sócios com direito a voto, a ASSEMBLEIA-GERAL 
reunirá, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de sócios 
presentes.
QUELUZ, 09 de Março de 2018   

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
PEDRO NUNO DE LEMOS

NOTA: O relatório e contas encontra-se à disposição dos Associados na Secretaria de Direcção a partir 
do dia 20 de Março, pf.

no respeito para com o meio ambiente, 
a diferença e multiculturalidade
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Retificação SIMECQ
O nosso trabalho publicado sobre a SIMECQ, refere, por lapso, que a 
equipa de basquetebol feminina, foi reforçado com uma atleta vinda 
de Angola, sendo na realidade a sua origem, Moçambique. 
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Oeiras recebe Comic Con

Amadora apresenta projecto

O maior festival de 
Cultura Pop do país, a 
Comic Con Portugal, 
vai realizar a sua quin-
ta edição, de seis a nove 
de Setembro, no Passeio 
Marítimo de Algés.
A apresentação da edição 
de 2018 do Comic Con 
Portugal, foi realizada no 
dia 21 de Fevereiro, na 
Sala de Jantar do Palácio 
Marquês de Pombal em 
Oeiras, com a presen-
ça do vice-presidente 
da Câmara de Oeiras, 
Francisco Gonçalves, do diretor geral 
da Comic Con Portugal, Paulo Rocha 
Cardoso, do diretor de operações da 
Comic Con Portugal, Pedro Cardoso, 
procedendo-se também à assinatu-
ra do protocolo entre a Câmara e a 
Comic Com, que prevê a realização de 
três edições. Para a Câmara de Oeiras 
a vinda da Comic Con Portugal para 
o concelho, insere-se na estratégia de 
concentrar em Oeiras grandes even-
tos, nas áreas da Cultura, Desporto, 
ou Tecnologia, proporcionando maior 
atividade no Comércio e no Turismo, 
dando um contributo importante à eco-
nomia local. O diretor geral da Comic 
Con Portugal, Paulo Cardoso, explicou 
que era altura deste evento se expandir 
e na Exponor, em Matosinhos, apesar 
do sucesso das edições ali realizadas, 
estavam limitados pelo espaço, haven-
do portanto grandes expetativas para a 
realização do evento em Oeiras. 
Pretende-se criar uma “mini-cidade” 
no recinto do Passeio Marítimo de 
Algés, onde esperam receber, pelo me-

nos, 100 mil pessoas, a mesma audiên-
cia da Comic Con de 2017. 
Durante os quatro dias, do evento os vi-
sitantes vão poder viver as mais varia-
das experiências nas áreas do Cinema 
e da Televisão, permitido contacto com 
os seus ídolos.
Também na área da Banda Desenhada 
podem contactar com nomes sonantes 
como, Mark Waid, Batem e Yves Sente, 
já anunciados como convidados, assim 
como ver expositores de várias marcas, 
com artigos colecionáveis e edições es-
peciais de livros.
Na Literatura, vão estar presentes escri-
tores de grandes obras e sagas do fantás-
tico, para partilharem a sua experiência 
com os fãs. No Gaming, é possível ver e 
experimentar as grandes novidades das 
marcas do setor. Os entusiastas de New 
Media vão ter a oportunidade de estar 
em contacto com os seus maiores ídolos 
do universo do YouTube.  Os mais pe-
quenos, também contam com a Comic 
Con Kids com conteúdos e diversas ati-
vidades lúdicas.

O Eco-Espaço, na Amadora, acolheu, 
no passado dia 7 de março, a apresen-
tação no Projeto “Escola+ Eficiente”. 
Esta é uma iniciativa de Educação para 
o Ambiente e para o Desenvolvimento 
Sustentável, promovida pela Lisboa 
E-Nova – Agência de Energia e Am-
biente de Lisboa, com o financiamento 
da ERSE – Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (PPEC 2017-2018 
– Plano de Promoção da Eficiência no 
Consumo de Energia Elétrica) com o 
apoio dos munícipios da Amadora, Lis-
boa e Sintra.
O projeto apresenta como principais 
objetivos a sensibilização para a efi-
ciência energética e a promoção da al-
teração de comportamentos. Acresce 
a estes alcançar reduções efetivas nos 
consumos elétricos em 21 escolas do 
1º ciclo dos municípios participantes. 
Cada um participa nesta ação com sete 
escolas. A Amadora está representada 
pelas EB1/ JI Brandoa, EB1 Ricardo 
Alberty, EB1/JI Sacadura Cabral, EB1/
JI Vasco Martins Rebolo, EB1/JI Terra 
dos Arcos, Colégio de Alfragide e Esco-
la Luis Madureira.
Luís Lopes, vereador do Ambiente da 
Câmara Municipal da Amadora, repre-
sentou a autarquia neste evento e  sa-
lientou a importância deste projeto e o 
seu caráter fundamental para “mudar 
atitudes e vontades”, realçando a im-
portância de “mudar o Mundo tornan-
do-o num local melhor para vivermos”. 
O vereador deixou ainda o desafio 
para, com este exemplo, procurarmos 
todos “ser mais eficientes a todos os 
níveis” das nossas vidas e não apenas 
no que às preocupações energéticas diz 
respeito, destacando “o contributo de 

toda a comunidade” neste sentido. Ma-
ria Santos, Administradora da Lisboa 
E-Nova – Agência de Energia e Am-
biente de Lisboa, destacou o quão gra-
tificante foi “trabalhar com a equipa da 
Câmara Municipal da Amadora, com a 
comunidade escolar, famílias e alunos” 
realçando a importância de todos os in-
terveniente nesta ação, nomeadamente 
dos alunos que qualificou como “os 
mais empenhados embaixadores da efi-
ciência energética”. De uma forma co-
laborativa e dinâmica, o Projeto “Escola 
+ Eficiente” explora a temática da efi-
ciência energética em contexto escolar, 
envolvendo ativamente os participan-
tes através de um conjunto de formas 
criativas, como seja a promoção de uma 
competição inter-escolar no ano letivo 
2017-2018, a formação e sensibilização 
de toda a comunidade escolar (alunos, 
professores, encarregados de educação 
e funcionários da escola), monitoriza-
ção, num processo contínuo, durante 
um ano letivo completo, dos consumos 
de eletricidade das escolas envolvidas, 
com disponibilização de ferramentas 
tecnológicas que apoiam a visualização 
e compreensão destes dados.
Está ainda previsto, nesta edição, en-
volver a comunidade local de cada 
escola através das respetivas Juntas 
de Freguesia promovendo poupanças 
em edifícios de serviços de pequena 
dimensão. A plataforma didática Be 
Watt, subordinada ao tema da Ener-
gia Elétrica, dirigida aos alunos do 1º 
ciclo do Ensino Básico, foi apresentada 
nesta ocasião, cujo primeiro desafio foi 
a construção de maquetas de “escola 
eficientes”, num total de 21 trabalhos 
apresentados
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Povoado Pré-Histórico de Leceia
Situado, conforme o nome indica, em 
Leceia, Barcarena (concelho de Oeiras), 
este povoado, assente em terrenos cal-
cários do Cretácico, tem uma ocupação 
cronológica que vai desde o Neolítico 
Final até ao Calcolítico.
Já é conhecido da comunidade científi-
ca desde 1878, altura em que o arqueó-
logo e geólogo Carlos Ribeiro (1813-
1882) apresenta, na Academia Real das 
Ciências de Lisboa, um estudo a ele 
dedicado.
Mais tarde, por volta de 1917, também 
o arqueólogo Leite de Vasconcelos 
(1858-1941) irá dedicar-lhe algumas 
considerações, desta feita num artigo 
publicado na revista O Arqueólogo 
Português.
Algumas prospecções continuaram a 
ser efectuadas, tendo os seus resulta-
dos sido dados à estampa (como foi o 
caso, por exemplo, dos resultados ob-
tidos por Joaquim Fontes, publicados 

em 1955).
Pese embora o facto de este local ter sido 
declarado como Imóvel de Interesse 
Público em 1963 (Decreto-Lei Nº 45327, 
de 23.10.1963), ainda assim, e como in-
felizmente acontece com muitos outros 
locais em todo o país, também este foi 
praticamente votado ao abandono e ao 
desleixo.
Porém, seria preciso chegar até à déca-
da de 1980, mais concretamente a 1983, 
para que um arqueólogo, de seu nome 
João Luís Cardoso, alertasse quem de 
direito (à época o IPPC) para o estudo e 
preservação urgentes deste local.
Os resultados obtidos nas primeiras 
prospecções não podiam ser mais op-
timistas, pois revelavam imenso mate-
rial para estudo, material esse que de 
tão vasto, manteve essas prospecções 
no activo até 2002. Refira-se, por exem-
plo, que dos 32 m2 analisados em 1983, 
passou-se para os 11000 m2 em 2002, 

fazendo do povoado pré-histórico de 
Leceia uma das mais importantes esta-
ções arqueológicas, não só de Portugal, 
como de toda a Península Ibérica.
E em que é que consiste este povoa-
do? Em termos gerais, trata-se de um 
povoado aberto com estruturas de ca-
rácter defensivo e habitacional (com 
evidência, tanto de blocos de pedra de 
enorme volumetria e peso, como de 
blocos de menor dimensão), onde fo-
ram encontrados vestígios de cerâmi-
cas e cabeças de estatue-
tas do Neolítico; lâminas 
(em sílex), um anzol (em 
cobre), um gume de um 
machado, “copos” e ta-
ças (com decorações) do 
Calcolítico, e também 
vestígios (nomeadamen-
te dentes) de alguns ma-
míferos (musaranhos, 
toupeiras, coelhos e di-
versas espécies de ratos).
Entre Julho de 1997 e 
Fevereiro de 1998 este-
ve patente ao público, 

Estação Arqueológica de Leceia
Localização: Leceia, Barcarena, Oeiras

Marcações: 214 408 432 | arqueologia@cm-oeiras.pt
Entrada: Gratuita

Acesso: Carro:  Rua 7 de Junho, Leceia - Comboio: Linha de Cascais: Estação de Oeiras ou 
Estação de Carcavelos. Ligação autocarro - Autocarro 106 (Lisboa Transportes), saída Leceia 

Linha de Sintra: Estação Amadora-Falagueira ou Estação de Monte Abraão. Autocarro 106 
(Lisboa Transportes), saída Leceia Autocarro:106 - Carcavelos-Estação Falagueira, Amadora 

(saída igreja Leceia) 106 - Saída Estação da Amadora ou Estação Monte Abraão. 
GPS: 38.728706, -9.282290 

no Museu Nacional de Arqueologia, 
em Lisboa, uma exposição dedicada a 
este povoado. Na Fábrica da Pólvora 
de Barcarena pode também ser visitada 
uma exposição (com carácter de perma-
nente) sobre o mesmo.
Povoado Pré-Histórico de Leceia: um 
património que importa manter, e já 
agora, também visitar.

Texto: Carlos Leite(Historiador)
 Fotos:Diogo Pimenta
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