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Avança ligação
de Miraflores
à CRIL

Salvaguarda
do património

Habitação
jovem

Mais e melhor
mobilidade

Na Quinta de Recreio do Marquês de Pombal,
agora sob gestão do Município de Oeiras, continuam a progredir os trabalhos de salvaguarda e
conservação do valioso património ali existente.
As obras de restauro incidem agora no Pavilhão
da Casa de Pesca e no Tanque da Cascata do Taveira. P. 10

O forte investimento municipal em programas de habitação para todos continua a concretizar-se, nomeadamente com o avanço
das obras de reabilitação do edifício sede do
Atlético Clube de porto Salvo e do edifício da
Rua José Pedroso, em Carnaxide, ambos destinados a Habitação Jovem. P. 13

Continua a avançar a obra de construção da entrada na CRIL, em Miraflores, em direção a sul. O novo troço vai
facilitar o acesso à Avenida Marginal, à
zona ribeirinha e à Avenida de Brasília,
reduzindo substancialmente o trânsito
entre Miraflores e Algés. P. 14
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Cara(o) Munícipe,
É um lugar comum dizer-se, em Portugal, que
as áreas metropolitanas, de Lisboa e do Porto,
mas particularmente a de Lisboa, são beneficiadas com financiamentos e infraestruturas
e que os recursos públicos são, de uma forma
demasiado arbitrária, atribuídos a estas áreas,
em prejuízo do interior.
Muito se fala sobre o facto de não dever ser
tão acentuada esta diferença, que resulta na
pouca afetação de recursos ao interior, com as
consequências que são de todos conhecidas:
falta de oportunidades de emprego, carência
de estruturas básicas, com destaque para a
saúde e para a educação, migração das população e, claro, uma crescente desertificação.

“

Estou firmemente convicto de que
o que Portugal precisa, para o seu
desenvolvimento, mais do que de mais
dinheiro, é de competências políticas que
permitam promover a organização do País.
Mormente porque não existe, em Portugal,
uma política de ordenamento nacional digna
desse nome.

instagram.com/municipiodeoeiras/

Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, também o dito litoral, e as áreas metropolitanas,
tão pouco recebem o investimento que lhes
seria devido, em função, nomeadamente, da
massa humana que ali reside e trabalha. Naturalmente, quantas mais pessoas migram do
interior para as grandes cidades próximas do
litoral, mais se acentuam os problemas destas
áreas mais densificadas.
Estou firmemente convicto de que o que Portugal precisa, para o seu desenvolvimento,
mais do que de mais dinheiro, é de competências políticas que permitam promover a
organização do País. Mormente porque não
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existe, em Portugal, uma política de ordenamento nacional digna desse nome.
Em tempos foi elaborado e aprovado, pelo Governo, um plano para a política nacional de
ordenamento do território cujos efeitos não se
vislumbram.
O que se verifica, atualmente, é que os planos
regionais de ordenamento do território não
têm qualquer impacto estratégico. Mais, apenas se traduzem num controlo fiscalizador e
de duvidosa legitimidade, porque exercido por
agentes da administração pública não eleitos,
que ninguém conhece e que não respondem
perante as pessoas cujos territórios administram, perante as suas dificuldades e problemas.
E os municípios, de uma forma geral de costas voltadas uns para os outros, vão fazendo o
que podem, pelos seus territórios e pelas suas
gentes.
Veja-se o exemplo mais do que evidente dos
Planos Diretores Municipais, elaborados pela
primeira vez já no princípio dos anos 1990.
Três décadas volvidas, não existe, ainda, sequer um vislumbre de um plano intermunicipal que articule as políticas de ordenamento
e de desenvolvimento de dois ou mais municípios.
Não podemos, neste cenário, estranhar o atraso de Portugal quando comparados os índices
de desenvolvimento com os de outros países,
seus parceiros europeus. Há razões para que
assim seja e elas estão à vista de todos. E a
disparidade vai acentuar-se.
Não se descortinam nem medidas, a médio ou
longo prazo, nem conhecimento, nem vontade política para alterar o status quo.
Pelo contrário.
A política e a organização do Estado navegam
ao sabor do vento e das influências e pressões
de pequenos grupos que não representam minimamente a vontade geral do País – a vontade das pessoas que são, não nos esqueçamos,
quem verdadeiramente importa.
As áreas metropolitanas e o litoral podiam – e
deviam – constituir uma fonte de financiamento para o desenvolvimento do interior do
País, mas para tanto seria necessário gerar ali
condições para a produção de mais riqueza.
Para que tal aconteça, na maior parte das vezes, não é necessário que seja injetado mais
dinheiro público. O que é verdadeiramente
preciso é que os agentes económicos privados
possam trabalhar e gerar riqueza, cabendo à
Administração Pública criar as condições para
o efeito, ao invés de constituir-se como um
empecilho.
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Seria essencial também, no que
respeita ao exercício de competências da administração pública, central e local, que estas, naturalmente e bem, coordenadas
pelo Estado central, fossem definidas com clareza, bem como as
fronteiras das responsabilidades
de cada uma, de modo a existir
coordenação, não se permitindo
intrusões ilegítimas ou o exercício da prepotência na interpretação do quadro legislativo, indo
muito para além dele.
Se em qualquer matéria o quadro
legal está estabelecido e se a definição da competência da Administração Central nessa mesma
matéria é de controlo da legalidade, como podem os responsáveis políticos – leia-se o Governo
– admitir leituras de mérito para
impedir o exercício de competências pelos municípios?
Há reformas que não custam dinheiro. Não deixam, no entanto,
de ser absolutamente essenciais,
por visarem uma melhor organização e o devido controlo da atividade das administrações.
Poderia, aqui, enumerar dezenas
de situações onde as entropias
existentes poderiam ser colmatadas com mero ato legislativo .
Veja-se o caso da Habitação. É
um tema que me é muito caro,
por razões óbvias.
É do domínio público que a Habitação é um problema para Portugal. Um problema com reflexos
em muitas outras áreas e que afeta, verdadeiramente, a vida das
pessoas – dos jovens, das famílias
de classe média, dos idosos.
Este problema não é de agora.
Mas ganhou novos e preocupantes contornos.
Se há décadas as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto estavam enxameadas de milhares de
barracas, com tantos milhares de
famílias a viver na miséria, problema felizmente resolvido em
boa parte dos municípios, quer
da Área Metropolitana de Lisboa,
quer do Porto – sendo certo que
existem, ainda hoje, municípios
com barracas – o fenómeno da
carência de habitação agravou-se.
Porque hoje é já a classe média
que não tem condições para
comprar ou arrendar casa, sendo por isso cada vez maiores os
fluxos pendulares, as deslocações
casa-trabalho/escola-casa, em di-
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reção a Lisboa ou aos municípios
com tecido empresarial forte.
Esta situação contribui para o
agravamento de problemas conhecidos ao nível dos transportes
públicos – a rede existente é deficiente – mas também ao nível da
educação, da saúde, dos equipamentos, entre outras necessidades que o atraso gera.

“

Há reformas que não custam
dinheiro. Não deixam, no
entanto, de ser absolutamente
essenciais, por visarem uma
melhor organização e o devido
controlo da atividade das
administrações.

Para tentar fazer face a este
problema existem, em Portugal,
municípios que constroem habitação pública. Da mesma forma que existem outros que não
constroem. Cada um de acordo
com a sua sensibilidade.
O Estado teve, na década de 90
do século passado, uma intervenção positiva, com a implementação do Programa Especial de
Realojamento, o PER. Não posso
deixar de assinalar que, aquando da implementação deste programa, o Município de Oeiras já
tinha construído 1.750 casas. O
PER financiou a construção de
mais 3.150 e outras 300 foram
construídas a expensas exclusivas do Município. Foi assim que,
em Oeiras, se erradicaram as
barracas.
Trinta anos volvidos, parece-me
que estamos a viver uma situação idêntica, que importaria
resolver de forma sustentada.
O que, obviamente, passa por
Políticas de Habitação Pública,
renda apoiada e renda acessível,
em satisfação das necessidades
atuais dos portugueses.
O atual Governo parece estar interessado na questão. Prova disso, os afloramentos do Programa
1.º Direito, que visa apoiar a promoção de soluções habitacionais
para pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e
que não dispõem de capacidade

financeira para suportar o custo do acesso a uma habitação
adequada, a par da afetação de
recursos no âmbito do PRR, o
Plano de Recuperação e Resiliência, destinados a habitação
pública.
Todavia, e é isso que me preocupa, tudo aparece de forma descoordenada, bastando haver mudança de Governo para mudarem
as políticas.
Na prática, vejamos: existem municípios com disponibilidade de
território para construção de habitação pública, outros não, dependendo da sua dimensão e até
da sua proximidade a Lisboa. Um
ou outro município manifesta
sensibilidade para este problema
mas – a verdade é esta – nem todos a têm. Os governos, através
do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, também manifestaram já sobejas dificuldades.
O que significa que, no que diz
respeito a colmatar as deficiências de habitação pública na Área
Metropolitana de Lisboa, por
exemplo, é bem o caso para dizer que uma andorinha não faz a
primavera.
Na verdade, para resolver este
problema não basta ter vontade
e dizer que se vão construir 26
mil casas de habitação pública
para famílias com carência económica e social ou da classe média. Impõe-se a definição de um
programa global para o País que
permita, por exemplo, construir
as casas onde elas são, de facto,
necessárias e, nas áreas metropolitanas, um plano que contemple
as diferentes necessidades de
cada município, bem como a possibilidade de oferta de habitação
pública regional.
A demonstração de que os portugueses são lestos em prometer
muito, em propagandear as melhores e as maiores coisas, não
passando, na maior parte das
vezes, do papel e das intenções
manifestadas.
Construir 26 mil casas, onde?
Em que regiões? Em que municípios? Em que terrenos? Onde
estão esses terrenos?
O Governo tem-se deixado enredar no canto da sereia de uma
esquerda caviar que vive bem e
que lhe sopra aos ouvidos que o
problema da habitação se resolve
com a regeneração urbana dos

prédios degradados ou construção em solo urbano.
Depois de, curiosamente, ter sido
um Governo à direita, liderado
pelo Dr. Passos Coelho, a fazer
a vontade à esquerda, aprovando, com o pretexto do combate
à especulação imobiliária, a Lei
31/2014, de 30 de maio que, entre outras novidades, extingue a
classificação do solo urbanizável
reduzindo a classificação a dois
tipos: Rústico e Urbano.
De rajada o legislador retirou aos
Municípios a capacidade e competência para planearem o uso dos
seus territórios. Com esta medida,
não só não combateram a especulação como a incentivaram.
Ora, se o preço do solo urbano
e se a compra e recuperação de
prédios degradados nos centros
históricos não estão comportados
nos montantes definidos para a
construção a custos controlados,
como é possível fazer habitação
pública nestes locais?
Tudo isto significa uma coisa,
muito clara: a par da vontade política, que é fundamental, para
aproximar as percentagens da
habitação pública em Portugal
face a outros países europeus,
onde curiosamente os mais ricos
são aqueles que dispõem de mais
habitação pública, será necessária disponibilidade financeira,
sim, mas sobretudo um quadro
legislativo de apropriação da terra pelos municípios, designadamente através da desclassificação
da Reserva Agrícola Nacional.
Caso contrário, bem podemos incentivar a plantação de batata e
trigo em Oeiras e convidar a Google, a Novartis ou a Microsoft e a
instalar-se em Barrancos.
Parece-me exemplo suficiente
para se ponderar nas profundas
transformações que é necessário
introduzir na prática política portuguesa para que os portugueses
vivam, de facto, melhor e possamos construir uma comunidade
de sucesso.

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS
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ESPAÇO PÚBLICO

Parque Urbano de Vila Fria
INVESTIMENTO

921 MIL EUROS
Deu-se início em julho à construção do novo Parque Urbano de
Vila Fria, inserido numa área de
aproximadamente 22.000 m2. Este
parque está localizado junto à Rua
Carlos Paião e Rua Ary dos Santos,
confinando ainda com a Rua Artur
Moura e com as instalações dos
SIMAS.
Este projeto prevê a execução de
ligações pedonais entre os arruamentos, a criação de zonas de
estacionamentos, de espaços de
recreio e de desporto para os mais
novos e também para os jovens,
bem como áreas de lazer e de espaços verdes.
Com a construção deste novo parque urbano reforça-se a aposta do
Município de Oeiras no desenvolvimento sustentável do concelho,
sendo mais uma opção disponível
de lazer ao ar livre.•

OEIRAS

Requalificação do espaço exterior
do condomínio Varandas da Barra
INVESTIMENTO

158 MIL EUROS
A intervenção no Condomínio
Varandas da Barra, na Rua
Alexandre Herculano, na zona
da Medrosa, em Oeiras, teve
por objetivo a beneficiação
do espaço exterior do condomínio entre os números 15 e
23, após a impermeabilização
da cobertura das caves das
garagens, intervenção a cargo
do condomínio. Esta obra de
beneficiação abrangeu uma
área aproximada de 4.800 m2
(área com ónus de utilização
pública e área de domínio
público), através da substituição do pavimento antigo em
placas, por novas lajetas, em
aglomerado de pedra. •
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MOBILIDADE

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 5

Avança obra de ligação de Miraflores
à CRIL em direção a sul
INVESTIMENTO MUNICIPAL

634 MIL EUROS

Continua a avançar a obra de construção
da entrada na CRIL, em Miraflores, em
direção a sul. Em breve, quem entrar na
CRIL para se dirigir à Avenida Marginal e
à zona ribeirinha, ou seja, que tenha como
destino outros locais que não a Baixa de Algés, nomeadamente o acesso à EN6, sentido Cascais, e à Avenida de Brasília, em
direção a Lisboa, poderá fazê-lo de modo
mais rápido e fluido.
Este novo acesso permitirá reduzir substancialmente o trânsito entre Miraflores e
Algés, o que se repercutirá na redução dos
impactos da poluição, aliviando a Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés de
grande parte do tráfego de atravessamento
que atualmente a utiliza. •

LINDA-A-VELHA

Reordenamento viário da Avenida 25 de abril
Em Linda-a-Velha, na
Avenida 25 de abril,
avança a obra de reordenamento
viário.
Trata-se de uma empreitada que resulta
de uma contrapartida
do licenciamento de
uma nova superfície
comercial no local e
que está a ser acompanhada pelos serviços do Município.

julho | agosto 2022
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Ciclovia
na Estrada
da Medrosa
INVESTIMENTO

970 MIL EUROS
A execução da Ciclovia da Medrosa,
entre a Estação da CP de Oeiras e
a Praia da Torre, visa a criação de
um corredor seguro, confortável e
eficiente, promovendo as condições
necessárias para uma mobilidade
suave e menos dependente do automóvel. Este percurso de ciclovia
vai garantir a ligação entre a estação de caminho-de-ferro de Oeiras
e os equipamentos de ensino, como
a BSE Nova Business International
School e a NCI Academy - NATO
Communications and Information
Academy contribuindo, assim, para
a melhoria da mobilidade urbana
sustentável. •

Passadiços
do Alto
de Algés
INVESTIMENTO

116 MIL EUROS
Já se encontra concluída a obra
dos passadiços de ligação pedonal na Urbanização Alto da Colina, em Algés, tendo por objetivo
a formalização de um caminho
regularmente utilizado, que liga
a Rua Dr. Augusto José da Cunha
e a Praceta Alfredo de Sousa, tornando-o num percurso pedonal
confortável, de acordo com a legislação e normas em vigor. Esta obra
permitiu a criação de dois percursos, com uma extensão total de
123 metros de extensão, constituídos por estruturas de madeira de
pinho, em rampa e escadas.
A intervenção referente ao enquadramento paisagístico será concretizada em final de outubro.•
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REMOÇÃO DE COBERTURAS COM AMIANTO

Avança substituição de coberturas
nas escolas do concelho
INVESTIMENTO

2,7 MILHÕES DE EUROS
Ficou concluída a obra de beneficiação na Escola Básica
Dr. Joaquim de Barros (Escola Básica de Paço de Arcos),
que teve por objetivo a substituição das coberturas de fibrocimento, no âmbito das intervenções que têm vindo a
ser feitas, no concelho de Oeiras, para a eliminação de
coberturas contendo amianto existentes nos equipamentos escolares.
Além desta escola foram também intervencionadas, neste âmbito, a Escola Básica e Secundária Amélia Rey Colaço, em Linda-a-Velha, a Escola Básica de São Bruno,
em Caxias, a Escola Secundária de Miraflores, a Escola
Básica São Bento, em Valejas, o Jardim de Infância José
Martins, em Linda-a-Velha, e a Escola Básica Maria Luciana Seruca, em Paço de Arcos, num investimento total de
1.746.107 €.
As intervenções tiveram início em julho de 2021 e terminaram este verão, em resultado de um acordo de colaboração celebrado, em julho de 2020, entre o Município de
Oeiras e o Ministério da Educação, visando a completa erradicação dos materiais que contêm amianto nas escolas.
De realçar que ao longo da última década o Município garantiu a substituição de coberturas em fibrocimento, onde
foi identificada a presença de amianto, em outros 12 estabelecimentos de ensino, num investimento que rondou 1
milhão de euros.
Fica a faltar, no que respeita à retirada das coberturas em
fibrocimento, a Escola Secundária Professora José Augusto Lucas, em Linda-a-Velha, que passou, recentemente,
para a responsabilidade do Município de Oeiras no âmbito
do processo de descentralização da educação e tem um
projeto de requalificação geral de toda a escola, no âmbito
do qual serão substituídas todas as coberturas.
Está também em falta a retirada da cobertura da portaria
da Escola de Miraflores. •

VALEJAS

Beneficiação
na Escola Básica S. Bento
INVESTIMENTO

50 MIL EUROS
Esta obra de beneficiação da Escola Básica S. Bento em Valejas, na freguesia
de Barcarena, tem por objetivo a reformulação total de uma sala do jardim
de infância no piso 1, incluindo as instalações sanitárias, garantindo assim
melhores condições para usufruto do espaço em questão, por parte da população escolar. Trata-se de um investimento na ordem dos 50 mil euros. •
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Eficiência energética nas escolas
Correspondendo a uma preocupação do Município com a temática da eficiência energética, estão em curso duas intervenções nas
escolas básicas Conde Ferreira, em Oeiras, e
D. Pedro V, em Linda-a-Velha.
Na Escola Conde Ferreira a obra de beneficiação tem por objetivo a aplicação de medidas
de eficiência energética, concretamente através da substituição integral de caixilharias e
envidraçados, aplicação de isolamento pelo
exterior em fachadas (num sistema ETICS-External Thermal Insulation Composite System), instalação de sistema fotovoltaico para

consumo próprio, substituição de iluminação
existente por LED e ainda a instalação de sistema de gestão de energia. Trata-se de um investimento de 224.560 €.
Na Escola Básica D. Pedro V a empreitada visa
o isolamento da cobertura, substituição integral de caixilharias e envidraçados, aplicação
de isolamento pelo exterior em fachadas (num
sistema ETICS-External Thermal Insulation
Composite System), instalação de sistema fotovoltaico para consumo próprio, substituição
de iluminação existente por LED, instalação
de ar condicionado e ainda a instalação de sis-

tema de gestão de energia. Neste caso o investimento será de 218.535 €.
No que respeita ao tema da eficiência energética, para além destas intervenções que já se
encontram em curso, irão avançar obras em
mais três escolas (EB Sophia de Mello Breyner, na Outurela; EB Sylvia Philips, em Carnaxide; EB Sá de Miranda, em Oeiras), com
um investimento total de 631.948 €, e em
dois equipamentos municipais (Biblioteca de
Oeiras e Palácio Ribamar, em Algés), com um
investimento total de 167.422 €. •

Beneficiação do Parque Infantil
do Centro Cívico de Carnaxide

Esta obra de beneficiação do Parque Infantil do Centro Cívico de Carnaxide, teve por objetivo a substituição da vedação, garantindo assim me-

Oeiras Atual

lhores condições para usufruto do espaço em questão. Tratou-se de um
investimento de 14.200 €. •

EQUIPAMENTOS
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Presidente da CCDR em visita ao concelho

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa
e Vale do Tejo, Teresa Almeida, esteve em
Oeiras, no passado dia 19 de julho, para
uma reunião de trabalho no âmbito da qual
decorreu uma visita, conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
à Escola Narcisa Pereira, ao Eixo Verde e
Azul, aos Passadiços na Rua Amélia Rey
Colaço, à Ciclovia Empresarial e ao Palácio
Marquês de Pombal.
Trata-se de equipamentos cujas obras foram objeto de candidatura e financiamento
europeu. No caso da empreitada de requalificação geral da EB Narcisa Pereira, tratou-se de um investimento de 471.774 €,
comparticipados em 235.887 €. Para a obra
de reabilitação do Palácio Marquês de Pombal, do valor elegível de 793.629 € foram
comparticipados 616.790 €. Relativamente
à empreitada da ciclovia empresarial, entre
a estação ferroviária de Paço de Arcos e o
Lagoas Park-Estrada de Cacilhas, para um
investimento de 1.445.246 € o valor comparticipado foi 1.379.016 €. Finalmente, a
obra de Eixo Verde e Azul ao longo do Rio
Jamor, ponte pedonal e ligação a Carnaxide, tratou-se de um investimento em três
fases: 1.084.378 €, comparticipados em
542.189 € na fase 1; 143 412 €, comparticipados em 71.706 € na fase 2; 228 897 €
comparticipados em 224.784 € na fase 3. •
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Estabilização
de talude junto
às instalações
do Sporting
Clube
de Linda-a-Velha
INVESTIMENTO

339 MIL EUROS
Esta intervenção, iniciada em maio, tem por objetivo a estabilização do talude junto ao campo
do Sporting Clube de Linda-a-Velha. A obra em
curso contempla a construção de um muro de
suporte em betão armado, de forma a sustentar o
talude existente, entre o campo do Sporting Clube de Linda-a-Velha e a Av. Tomás Ribeiro, em
Linda-a-Velha. Pretende-se assim garantir a melhoria das condições de segurança, bem como de
circulação rodoviária nesta zona.•

Plano de Ordenamento
e Reconversão de Leceia
INVESTIMENTO

730 MIL EUROS
Está em fase de conclusão da obra de infraestruturas da Fase 5 do Plano de Ordenamento e
Reconversão de Leceia, que inclui a reconversão da Rua Vasco da Gama (troço entre a Rua
do Carrascal e o Largo da Igreja), um troço da Rua do Pedregal e uma via multifuncional.
As infraestruturas que incluem as redes de abastecimento de água e drenagem de águas residuais
e pluviais, redes de eletricidade e telecomunicações e gás estão concluídas em todos os troços,
bem como a construção dos muros de gabião na Rua Vasco da Gama e acesso à plataforma da
entrada nas grutas de Leceia. A pavimentação da via multifuncional também está concluída.•

CARNAXIDE

REFORMULAÇÃO DE ACESSO
AO BAIRRO QUINTA DA GANDARELA
O Município de Oeiras está a desenvolver o projeto para reformulação do acesso nascente
ao Bairro Quinta da Gandarela, em Carnaxide. Trata-se de uma obra que visa solucionar
as dificuldades de acesso ao bairro, que atualmente se faz apenas por uma via que liga à
Estrada de Queluz, por vezes congestionada. O projeto deve garantir a reconversão ordenada daquela zona, de modo a integrá-la territorialmente e socialmente em Carnaxide,
contribuindo para uma nova dinâmica do lugar e mobilização dos seus residentes e da
população em geral. A obra tem início previsto para 2025 e duração de nove meses.

OEIRAS

Beneficiação
do Polidesportivo
do Bairro do Pombal
INVESTIMENTO

52 MIL EUROS
No seguimento da construção do novo edifício destinado às
instalações do Núcleo de Karaté de Oeiras, com uma área de
construção de cerca de 160m², implantado ao lado do Polidesportivo do Bairro do Pombal e inaugurado no dia 25 de abril
de 2021, decidiu o Município promover uma empreitada que
visasse a melhoria das condições dos balneários existentes e
a criação de um espaço destinado à Sede do NKO. As obras
também contemplaram a realização de uma pintura mural na
parede do campo, com um desenho alusivo à prática do karaté
e do futebol.
Este complexo desportivo, com valências lúdicas e pedagógicas
pretende beneficiar o bairro e a vivência social da comunidade.
As obras também contemplaram a realização de uma pintura
mural na parede do campo, com um desenho alusivo à prática
do karaté e do futebol. •

Oeiras Atual

EQUIPAMENTOS

CONTINUAMOS A TRABALHAR. POR SI. POR TODOS · 11

LINDA-A-PASTORA

Requalificação da envolvente
à Igreja de S. João Baptista
INVESTIMENTO

442 MIL EUROS
Esta intervenção surge na sequência da requalificação da Igreja de S. João Baptista,
incluindo a demolição de anexos, que serão
reconvertidos em espaço público.
A proposta visa a melhoria da imagem urbana deste local, com a Igreja como ponto
focal, facilitando a acessibilidade ao adro,
conferindo-lhe a função de pequena praça
urbana. A reperfilagem do arruamento tem
como objetivo ordenar o estacionamento e
implantar uma zona verde que faz a ligação
entre o adro da Igreja e o arruamento. A obra
prevê a ampliação da plataforma do adro da
Igreja e demolição dos muros envolventes,
melhorando a acessibilidade visual e pedonal, com a remoção dos degraus existentes,
a substituição de pavimentos aproveitando
para destacar zonas de uso mais específico
através da aplicação de diferentes materiais,
a definição de situações (de desenho e/ou
construtivas) que promovam a diminuição
da velocidade do tráfego, o remate do conjunto da igreja após a demolição dos anexos e
a construção de muros de suporte no limite
dos lotes vizinhos.
Prevê-se o início da empreitada no último
trimestre de 2023 e o término em meados
de 2024. •

OUTURELA, CARNAXIDE

Academia dos Champs
com novos equipamentos

BAIRRO DO MARCHANTE, CAXIAS

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO: 10.500 EUROS

69 MIL EUROS
A Academia dos Champs, na sua qualidade de entidade que promove a prática do ténis
entre os mais jovens, solicitou à Câmara Municipal de Oeiras a construção de uma
parede bate-bolas. Esta parede permite aos desportistas fazer o chamado aquecimento,
antes do treino. A proposta contemplou a ampliação da área de prática desportiva adjacente à existente. A nova área, com cerca de 180 m2, permite a prática de mini ténis
e também a de treino à parede. Está prevista a drenagem pluvial e a iluminação. Estas
obras vão complementar a oferta atual, que conta com três courts de ténis, balneários
e área administrativa/direção e ainda com uma sala polivalente. •

DEMOLIÇÃO E LIMPEZA
DE HABITAÇÕES DEVOLUTAS
No âmbito da estratégia de intervenção para o Bairro do Marchante, foi executada, em julho, a empreitada de demolições na zona 1 do bairro, localizada
no limite da muralha da prisão. Recorde-se que esta
estratégia assenta em dois pontos fundamentais:
promover a demolição e limpeza das habitações
devolutas ou com caracter abarracado e efetuar
pequenas obras necessárias para garantir a qualidade de vida dos residentes, sobretudo no que diz
respeito ao acesso ao bairro, facilitando assim a
circulação dos moradores e viaturas de serviços e
emergência.
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URBANISMO

Parque de estacionamento em Santo Amaro de Oeiras
INVESTIMENTO

261 MIL EUROS

O Município de Oeiras deu por concluída a obra de
requalificação do parque de estacionamento em Santo Amaro de Oeiras, junto à entrada para a Avenida
Marginal. A conclusão da empreitada promove uma
melhoria significativa deste espaço, tendo o reordenamento do estacionamento público possibilitado a
criação de 31 lugares de estacionamento, incluindo

QUEIJAS

Requalificação
do Largo dos Correios
INVESTIMENTO

44.500 EUROS
A requalificação do Largo dos Correios em Queijas teve
como objetivo a reformulação do espaço público, através
da substituição do pavimento existente em betuminoso por
pavimento em slurry amarelo, mais confortável. As paliçadas existentes foram substituídas por pequenos muretes e
foram anulados os degraus no acesso ao espaço do parque
infantil (Espaço de Jogo e Recreio), através da construção
de uma rampa. As escadas envolventes foram requalificadas,
bem como o acesso à zona comercial e contigua aos edifícios, em que foi substituído o revestimento do pavimento.
A drenagem pluvial também foi reforçada. •

Oeiras Atual

um lugar para motociclos e outro para pessoas com
mobilidade reduzida. Esta obra beneficia também os
peões. Para além de tornar o espaço mais agradável,
o acesso foi também simplificado. A ponte pedonal,
o atravessamento do parque e da rua adjacente, em
direção ao jardim e ao túnel de acesso à praia, estão
agora mais facilitados e acessíveis.•

HABITAÇÃO
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PROGRAMA HABITAÇÃO JOVEM

Reabilitação da sede
do Atlético Clube de Porto Salvo
INVESTIMENTO

726 MIL EUROS
A Câmara Municipal de Oeiras encontra-se a reabilitar o Edifício sede
do Atlético Clube de Porto Salvo para
a sua inclusão no Programa Habitação
Jovem. As características originais do
edifício serão mantidas: As fachadas e
cobertura originais serão recuperadas e
o logradouro a tardoz será requalificado. O interior do edifício será alvo de
uma intervenção profunda, de forma a
permitir a implementação de três fogos
T1 e um espaço de restauração, cumprindo as atuais exigências em termos
de conforto e segurança. A obra teve
início em março de 2022 e terá a duração de 15 meses. •

HABITAÇÃO JOVEM EM CARNAXIDE

Renovação do edifício
da Rua José Pedroso
INVESTIMENTO

228 MIL EUROS
O projeto de reabilitação do edifício da Rua José Pedroso n.º 4 encontra-se concluído e consiste numa
intervenção com vista à sua atribuição no âmbito do
Programa Habitação Jovem.
Apresenta-se assim uma proposta de reabilitação
mantendo o caráter pitoresco do prédio, embora com
uma profunda remodelação do interior e da cobertura para garantia de condições de habitabilidade adequadas às necessidades atuais.
Tendo em conta a reduzida dimensão do imóvel, e a
necessidade de integração de dois apartamentos, o
projeto contempla a otimização de todos os espaços,
incluindo o aproveitamento do desvão do telhado
com integração de mezaninos.
Nesta sequência, será dado início ao procedimento de
concurso público, para execução da empreitada. •
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Casas com história(s)
O Município de Oeiras está a promover um levantamento do património
arquitetónico recente do concelho.
Aqui se inserem um conjunto de casas, propriedade de particulares, recuperadas pelos seus proprietários,
às quais o Município dá o devido destaque.

CASA LINO
GASPAR
Localizada no Alto do Lagoal, na Rua Paulo
Gama, esta moradia reflete na arquitetura
os princípios do Movimento Moderno Internacional.
A Casa Lino Gaspar data de 1953 e foi projetada pelo arquiteto João Andresen, também responsável pelo Palácio da Justiça em
Lisboa (1962) e pela Pousada de Valença
(1954-1963).
A moradia encontra-se implantada num
terreno inclinado e surge organizada em
três setores funcionais: lazer, descanso e
serviço. No exterior, apresenta uma pérgula e um pavimento de mosaicos em xadrez.
A Casa Lino Gaspar encontra-se classificada como Monumento de Interesse Público
publicado na Portaria n.º 740-AO/2012,
DR 2ª serie n.º 248 de 24-12-2012.

CASA DA AUTORIA
DE CONCEIÇÃO SILVA
(CASA PRÓPRIA)
Localizada no final da Rua Joseph Bleck, em Linda-a-Velha, esta moradia projetada por Conceição
Silva foi casa própria do autor.
Construída entre 1965 e 1967 num lote estreito,
encontra-se implantada num terreno muito inclinado.
A fachada principal orientada para a Rua Joseph
Bleck é marcada pela entrada e toda a habitação encontra-se orientada para sul, rematada pela piscina.
Os materiais utilizados no interior desta casa espelharam a preocupação do seu autor na qualidade desta construção, incluindo carpintarias como
‘pico de Espanha’ envernizado, pau santo e pedra
proveniente de Trás-os-Montes a forrar as paredes
da lareira.
O arquiteto Francisco Conceição Silva foi responsável por edifícios emblemáticos a nível nacional,
como é o caso do Edifício Castil em Lisboa e do
Hotel Serra da Estrela, do qual foi projetista responsável da ampliação e renovação nos anos 70
do século XX.

Oeiras Atual
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QUINTA DE RECREIO DOS MARQUESES DE POMBAL, OEIRAS

Avança obra de salvaguarda, conservação
e restauro da Casa de Pesca

INVESTIMENTO

1,1 MILHÕES DE EUROS
O monumento denominado como Casa de Pesca abrange um terreno
com cerca de 18.572 m2, inserido na Quinta de Recreio dos Marqueses
de Pombal, em Oeiras, sendo composto por um Pavilhão (da Casa de
Pesca), Cascata (do Taveira, também denominada dos Gigantes), Tanque e Jardins adjacentes.
Têm sido desenvolvidas ações e instrumentos – junto de entidades especializadas, nomeadamente, na esfera da preservação e reabilitação
patrimonial – para proteger e enquadrar uma ampla intervenção multidisciplinar na esfera da salvaguarda, conservação e restauro.
Os trabalhos em curso são de intervenção urgente na salvaguarda e reforço da cobertura do Pavilhão, junto com a respetiva estrutura madeirada e estruturas dos tetos em idêntico material, envolvendo a ainda o

fasquiado respetivo, para lhes devolver a função, eficácia, estabilidade e
firmeza necessárias, possibilitando em segurança a sequente intervenção de restauro e conservação adequada e que o património integrado
presente exige.
Após a revisão do Projeto de Intervenção no conjunto da Casa de Pesca
(em curso) lançar-se-ão os procedimentos concursais necessários para
que seja revertida a degradação e o estado de pré-ruína que exibe, repondo a dignidade ao sítio, encetando a devolução do esplendor perdido,
pondo assim termo ao processo de abandono, degradação e vandalismo
a que tem estado sujeito, com a execução dos trabalhos multidisciplinares previstos executar no edificado e artes integradas, bem como permitir o usufruto desse singular e notável ícone do séc. XVIII.•

CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO TANQUE DA CASCATA DO TAVEIRA
INVESTIMENTO DE 63 MIL EUROS

O conjunto da Casa de Pesca é constituído pelo Pavilhão da Pesca, pela Cascata do Taveira, pelo tanque e jardins históricos.
Após anos de abandono a Câmara Municipal de Oeiras assinou, em 2019, um acordo de cedência deste conjunto, em troca de obras de estabilização,
conservação e restauro.
Encontrando-se o projeto de recuperação deste conjunto patrimonial a seguir os tramites legais, surgiu a necessidade de agilizar a intervenção no
tanque, uma vez que este se encontra desprovido de água, acelerando desse modo a sua deterioração.
Assim, deu-se início ao procedimento de conservação e restauro do Tanque da Cascata do Taveira, que contempla a sua impermeabilização e enchimento com água. Pretende-se assegurar a consolidação e o equilíbrio físico-químico dos materiais constituintes e assim garantir a correta preservação deste elemento.
O Tanque da Cascata do Taveira encontra-se inserido no Conjunto da Casa de Pesca que está classificado como Monumento Nacional, pelo Decreto
n.º 39 175, DG, 1.ª série, n.º 77 de 17 de abril de 1953.
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Oeiras reforça rede de pontos
de carregamento de viaturas elétricas
Em 2019 o Município de Oeiras deu corpo à estratégia de transição
energética no transporte privado em viaturas. Com recurso a um planeamento centrado na criação de uma rede de Pontos de Carregamento
de Viatura Elétricas, que abranja todo o território, Oeiras apostou em
medidas concretas de mitigação dos efeitos das alterações climáticas.
Numa primeira fase deste processo, o Município de Oeiras apostou na
atribuição de licenças para a instalação de equipamento de carregamento de viaturas elétricas. Com esta medida, foi possível dotar o território
com 60 postos de carregamento, das diferentes tipologias de carregamento (Rápido e Ultra-rápido).
Esta primeira medida teve como objetivo impulsionar a transição da natureza da energia utilizada nas viaturas, permitindo aos munícipes a
utilização de viaturas elétricas, sem constrangimentos.
Os 60 postos de carregamento instalados por iniciativa do Município
impedem que diariamente mais de 28.000 quilos de dióxido de carbono
sejam lançados na atmosfera. A energia elétrica diariamente carregada
em viaturas elétricas permite percorrer 80.000 km, o equivalente a duas
voltas completas ao Planeta Terra.

Passados menos de três anos desde o lançamento do concurso para a
instalação destes postos, o efeito desta medida é inegável. Atualmente são
os operadores privados de abastecimento que se encontram a converter
a natureza dos seus pontos de abastecimento. Medida acompanhada de
perto pelo Município de Oeiras, que vê nesta realidade a prova do sucesso
da estratégia implementada em 2019.
A aposta numa rede ampla e coesa de pontos de carregamento elétrico,
capaz de cobrir todo o território, oferecendo uma resposta efetiva aos condutores, é a linha defendida pelo Município de Oeiras.
Tendo iniciado esta transição energética criando, por si, uma rede de
carregamento eficaz, o Município de Oeiras aposta agora no alargamento da rede pela ação dos operadores privados existentes no mercado.
A manutenção e defesa desta estratégia permitirá garantir a transição
energética, a diminuição da emissão de gases com efeitos de estufa e a
mitigação dos seus efeitos. •

Oeiras na linha da frente
da inovação e sustentabilidade
Oeiras participa desde 2021 no projeto SCORE - Smart Control of the Climate Resilience in European Coastal Cities. Este projeto de quatro anos
(2021-2025) é coordenado pelo Instituto de Tecnologia de Sligo (Irlanda)
e é financiado pela União Europeia através do Horizonte 2020, com um
orçamento total de dez milhões de euros. O projeto integra 28 parceiros e
dez cidades e pretende delinear uma estratégia para aumentar a resiliência das cidades costeiras aos impactos das alterações climáticas.
O Município de Oeiras participa neste projeto, com o apoio científico do
Instituto Superior Técnico (IST-ID), e tem como objetivos para o território: aumentar a conscientização sobre os riscos climáticos e ambientais no município; aumentar o conhecimento sobre os riscos climáticos
extremos e seu impacto no território e suas populações; tornar Oeiras
mais resiliente à subida do nível do mar e eventos hidrológicos extremos,
bem como à escassez de água.

Oeiras poderá beneficiar, através deste projeto, da implementação de
um Coastal City Living Lab (CCLL), que consiste num ecossistema de
inovação aberto em ambiente real para enfrentar desafios específicos
relacionados com as alterações climáticas, e de soluções inovadoras a
aplicar no município nos próximos anos.
Entre os dias 27 e 30 de junho, a equipa do SCORE de Oeiras esteve
presente em Sligo na Irlanda, na que foi a primeira reunião do consórcio SCORE e que teve a participação do coordenador do projeto, coordenadores dos diferentes grupos de trabalho, parceiros e membros do
conselho consultivo.
Esta é mais uma oportunidade para o Município de Oeiras integrar uma
rede internacional interdisciplinar com soluções inovadoras e sustentáveis para aumentar a resiliência o nosso território contra as alterações
climáticas e onde todos vamos poder participar. •

VISITA AO AQUÁRIO VASCO DA GAMA
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, visitou no passado dia 18 de julho o Aquário Vasco da Gama, o mais antigo museu
oceanográfico do mundo ainda em funcionamento. A visita teve como objetivo conhecer as profundas transformações e beneficiações que
foram realizadas ao longo dos últimos três anos naquela instituição com o apoio de várias empresas sediadas em Oeiras. Na ocasião fez-se
ainda um balanço da parceria educativa e científica em curso entre o Aquário Vasco da Gama e o Município de Oeiras, no âmbito da Agenda da
Ciência de Oeiras, assim como foi feito o ponto de situação sobre o projeto de reabilitação do torreão existente naquele edifício, cuja obra será
financiada pelo Município.
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Recicla Mania nas praias da Torre e de Santo Amaro
A ação ‘Recicla Mania’ da Sociedade Ponto Verde chegou às praias
de Oeiras. Em parceria com o Município, 240 crianças e jovens participaram num jogo de tabuleiro dedicado à reciclagem, durante as
manhãs de 6 e 7 de julho, nas Praias da Torre e de Santo Amaro.
“É preciso lavar as embalagens antes de as colocar no ecoponto?”, “Parti um espelho em casa. Onde coloco os vidros?” ou “Se reciclarmos sempre o papel que utilizamos, qual a matéria-prima que
estamos a poupar?” são algumas das perguntas que pretendem testar
o conhecimento dos participantes. O objetivo do ‘Recicla Mania’ é
ajudar a esclarecer dúvidas e ensinar boas práticas sobre a separação
de resíduos, incluindo a colocação correta de embalagens nos ecopontos. Destinou-se sobretudo a grupos integrados em colónias de férias
que estão a aproveitar as manhãs de praia nesta altura do ano, após o
término do ano letivo.
Tem como particularidade o facto de as crianças e jovens serem os
próprios peões do jogo que, após lançarem o dado, vão avançando por
casas coloridas (verdes, azuis e amarelas) onde, em algumas, serão
desafiados a testarem o seu conhecimento sobre Reciclagem, até chegarem à meta.
A iniciativa de verão da Sociedade Ponto Verde reforça a sua atuação
na área da Educação para a Cidadania Ambiental, com enfoque na
sensibilização dos mais jovens para a importância de separar as embalagens em qualquer momento e em qualquer lugar, neste caso na
praia, um dos ecossistemas naturais que deve ser preservado.
Ao longo do mês de julho, o ‘Recicla Mania’ percorreu cerca de 20
praias de norte a sul do país.•

AÇÃO
DE SENSIBILIZAÇÃO
A PRAIA NÃO
É UM CINZEIRO

Ação de sensibilização Amar o Mar
No passado dia 29 de julho, Oeiras acolheu, na Praia da Torre, o programa de sensibilização ambiental “Amar o Mar”, promovido pelo Pingo Doce em parceria com a fundação “Sailors for the
Sea”, que contou com atividades e jogos sobre a proteção da vida marinha.
As ações de sensibilização abrangeram cerca de 181 pessoas, 27 das quais crianças com quem os
biólogos dinamizaram jogos com foco na literacia dos Oceanos. Foram também realizadas ações
de limpeza com grupos organizados, onde foi possível recolher 20,10Kg de resíduos e 600 beatas.
No Mar, 8 mergulhadores devidamente certificados, promoveram a limpeza subaquática. Por entre
covos e cordas foram retirados 19,19kg do fundo mar. Esta ação contou com o apoio da Escola de
Mergulho Cascais Dive.
Paralelamente foi efetuada uma sensibilização aos cidadãos para a troca da sua garrafa de plástico
por uma garrafa reutilizável oferecida pelo Programa Amar o Mar. Estes resultados indicam o sucesso da atividade que tão bem-recebida foi, com uma adesão muito significativa dos cidadãos que
tiveram a oportunidade de aprender mais sobre as problemáticas do lixo e resíduos que acabam no
oceano e sobre como podem adotar hábitos e comportamentos mais responsáveis e sustentáveis
para contribuírem para a sua mitigação. •

No passado dia 26 de julho Oeiras foi
palco do primeiro dia da campanha “A
praia não é um cinzeiro”. Esta ação de
sensibilização, promovida pela Tabaqueira, decorreu nas praias de Santo
Amaro e Torre com entrega de cinzeiros
de praia e recolha de beatas do areal.
A campanha pretende sensibilizar os
banhistas e visitantes da praia para o
correto descarte dos resíduos provenientes dos produtos do tabaco, uma
vez que uma percentagem elevada dos
mesmos acaba por ir parar aos nossos
oceanos, rios e praias.
A página oficial da campanha - apraianaoeumcinzeiro.pt - disponibiliza imagens das ações realizadas e informação
atualizada sobre as praias e as datas
por onde a mesma irá passar, assim
como o volume de beatas recolhidas.
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ESPAÇO PÚBLICO

Instalação de equipamentos
enterrados para deposição
de resíduos
O Município de Oeiras tem vindo nos últimos anos a apostar na consolidação
de uma estratégia de requalificação do espaço público urbano, através da instalação de equipamentos enterrados para a deposição indiferenciada e seletiva
de resíduos.
A colocação de equipamento enterrado na zona do Moinho das Antas vem
suprir não só a necessidade de adequar a capacidade de deposição disponível
à densidade populacional e dos pequenos comerciantes locais, como a de otimização dos circuitos de resíduos seletivos que estavam a ser realizados. Esta
zona foi ainda servida com equipamentos para deposição de Biorresíduos, promovendo, desta forma, o encaminhamento destes resíduos para valorização,
designadamente para a produção de fertilizante e biogás.
A substituição dos ecopontos de superfície por estes equipamentos enterrados, beneficia não só o espaço exterior e melhora a qualidade de deposição
por parte dos utilizadores, como permite aumentar a capacidade de deposição
disponível numa zona onde o aumento da produção de recicláveis por parte da
população residente tem sido muito expressivo. •

Novas papeleiras
de deposição seletiva
em espaços escolares
No âmbito das boas práticas ambientais implementadas pelo Município de Oeiras foram
adquiridas 600 papeleiras de deposição seletiva, destinadas a resíduos indiferenciados, papel e embalagens, para instalação nos recintos exteriores dos estabelecimentos de ensino,
possibilitando aos alunos encaminhar devidamente os resíduos produzidos. Estes equipamentos vieram beneficiar 46 espaços escolares de JI, 1º, 2º, 3º ciclo e ensino secundário,
num investimento de 115 mil euros.
Para além da instalação destas novas papeleiras de deposição seletiva, foi ainda levada
a cabo a beneficiação das demais papeleiras tradicionais existentes nestes 46 estabelecimentos de ensino, mediante a uniformização de equipamentos com a instalação de
modelos mais recentes.
Neste sentido vai decorrer uma ação de sensibilização denominada “No recreio da nossa
escola existem novos ecopontos”.•

OEIRAS ASSOCIA-SE AO PROJETO CAPONLITTER
O projeto CAPonLITTER é parte integrante do Programa Interreg Europe (Ambiente e Eficiência de Recursos) e tem uma duração de 42 meses (agosto
de 2019 a janeiro de 2023), dividido em duas fases. A fase 1, que teve a duração de 30 meses e versou a Aprendizagem Inter-regional, e a fase 2, com
a duração de 12 meses, que tem por objetivo a Implementação e Acompanhamento do Plano de Ação.
O projeto é coordenado pela Faculdade Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e tem como parceiros: União das Autoridades Locais
do Mar Negro - Bulgária, Agência da Energia da Região da Ístria - Croácia, ONG Zero Waste - Holanda, Região de Creta - Grécia, Associação Mer Terre,
Marselha - França, Agência Alemã do Ambiente /Unidade de Proteção Marítima - Alemanha, Instituto Universitário ECOAQUA, Universidade de Las
Palmas, Gran Canaria - Espanha e Agência Portuguesa do Ambiente – Portugal.
Através da troca de experiências e de conhecimento mútuo ao nível das boas práticas, os parceiros intervenientes neste projeto de cooperação,
explorarão formas de melhorar as suas políticas regionais e promover a implementação das melhores práticas, com a participação ativa de atores
chave no processo.
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA
MUNICIPAL
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE
2022
ATA NÚMERO DEZ/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
(CONTINUAÇÃO)
- Proposta n.º 338/22 – DPE - P.º 02/
DPE/15 - Centro de Saúde de Barcarena
- Revisão de preços definitiva: Deliberado
aprovar os valores do cálculo de revisão
definitiva, relativa à empreitada, Centro
de Saúde de Barcarena, a comunicação
ao empreiteiro Norcep - Construções,
Sociedade Anónima, do valor apurado na
revisão de preços definitiva de quatro mil
novecentos e sessenta e nove euros e vinte e três cêntimos, a que acresce o respetivo IVA no valor de duzentos e noventa e
oito euros e quinze cêntimos, totalizando
cinco mil duzentos e sessenta e sete euros
e trinta e oito cêntimos.
- Proposta n.º 339/22 - DRU - AUGI do
Casal da Choca - Redução do valor do
pagamento de taxas, compensações e
comparticipações para emissão do alvará
de loteamento e construção de infraestruturas - Artigo matricial 412.º: Deliberado aprovar a submissão à Assembleia
Municipal da redução de cinquenta por
cento do valor de todas as taxas a pagar
pelos comproprietários do artigo matricial quatrocentos e doze decorrentes da
operação de reconversão na AUGI do
Casal da Choca, tendo ainda por base
situações análogas já praticadas nesta e
outras AUGI, de forma a viabilizar a reconversão urbanística.
- Proposta n.º 340/22 - GAP - Luto Municipal pelo falecimento de Eunice Muñoz:
Deliberado ratificar o decreto de Luto

Municipal, nos dias dezasseis, dezassete
e dezoito de abril, pelo falecimento de
Eunice Muñoz.
- Proposta n.º 341/22 - DAQV - Atribuição de comparticipação financeira à
Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos: Deliberado aprovar a atribuição
da comparticipação financeira no montante global de oito mil euros, à Confraria de Enófilos do Vinho de Carcavelos,
para apoio à sua atividade de promoção
e divulgação do Vinho de Carcavelos, durante o ano de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 342/22 - DPOC - Aprovação dos documentos de Prestação de
Contas Individuais de 2021: Deliberado
aprovar os documentos de Prestação de
Contas Individuais e subsequentemente
os submeter à apreciação e votação da
Assembleia Municipal e ainda apreciar
o documento de Certificação Legal das
Contas e subsequentemente o submeter
à apreciação da Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 343/22 - DPOC - Aplicação
do Resultado Líquido do exercício referente a 2021: Deliberado aprovar a aplicação do Resultado Líquido do exercício
de dois mil e vinte e um e submeter à
aprovação da Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 344/22 - DPS - Atribuição
de subsídio para a realização do 60.º aniversário do Centro de Cultura e Desporto e da Festa de Natal dos Aposentados
de 2021: Deliberado aprovar a atribuição
de um subsídio ao Centro de Cultura e
Desporto Quatrocentos e Setenta e Sete,
no valor de seis mil euros, para apoio à
realização do sexagésimo aniversário e
da Festa de Natal dos Aposentados de
dois mil e vinte e um.
- Proposta n.º 345/22 - DGSH - Decisão final do procedimento administra-

tivo de despejo relativo ao fogo sito no
Largo António Soares, n.º 12, R/C, no
Bairro Quinta da Politeira: Deliberado
aprovar na qualidade de proprietária da
habitação social sita no Largo António
Soares, número doze, rés-do-chão, no
Bairro Quinta da Politeira, a resolução
do contrato de arrendamento celebrado em treze de março de dois mil, com
fundamento na ausência do fogo por período superior a seis meses, e no incumprimento da obrigação do pagamento da
renda mensal, bem como o incumprimento da obrigatoriedade de não manter
elementos na habitação, que não pertençam ao agregado familiar, por período
superior a um mês e sem autorização
prévia do senhorio, determinando a cessação da utilização da fração, bem como,
a fixação do prazo de noventa dias, para
a desocupação do fogo, deixando-o livre
de pessoas e bens e o pagamento integral
da dívida, sob pena de ser determinada,
a execução coerciva do despejo com recurso à Polícia Municipal.
- Proposta n.º 346/22 - DDPE - Atribuição de comparticipações financeiras para
apoio à organização dos encontros da 4.ª
Edição dos Jogos de Oeiras: Deliberado
aprovar a atribuição das comparticipações financeiras para apoio à organização
dos encontros da Quarta Edição dos Jogos
de Oeiras, no montante global de vinte e
nove mil novecentos e vinte euros.
- Proposta n.º 347/22 - DDS - Atribuição
de uma comparticipação financeira ao
Clube Recreativo Leões de Porto Salvo,
para a realização do “Oeiras Gaming
2022”, iniciativa inserida no Mês da Juventude: Deliberado aprovar a atribuição
da comparticipação financeira no valor
de vinte sete mil seiscentos e vinte e cinco euros, ao Clube Recreativo Leões de
Porto Salvo, destinada a comparticipar
em oitenta e cinco por cento do valor

total de trinta e dois mil e quinhentos
euros, para apoio à realização do evento
“Oeiras Gaming dois mil e vinte e dois”,
inserido no Mês da Juventude.
- Proposta n.º 348/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito no Largo António Soares,
n.º 10, 2.º Esq.º, no Bairro Quinta da Politeira: Deliberado aprovar a atribuição
da habitação T Um, situada no Largo
António Soares, número dez, segundo
esquerdo, no Bairro Quinta da Politeira.
- Proposta n.º 349/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira ao Centro
de Estudos e Investigação em Dinâmicas
Sociais e Saúde, para apoio ao MUN-SI
(Programa de Promoção de Saúde Infantil em Municípios): Deliberado aprovar a
atribuição da comparticipação financeira
ao Centro de Estudos e Investigação em
Dinâmicas Sociais e Saúde, destinado a
dar continuidade ao Programa MUN-SI
no ano letivo de dois mil e vinte e um/dois
mil e vinte e dois, no montante global de
nove mil quinhentos e cinquenta euros.
- Proposta n.º 350/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira para reforço de verbas e entidades parceiras, no
âmbito do Fundo de Emergência Social:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira para reforço de
verbas a entidades parceiras, no âmbito do Fundo de Emergência Social, no
montante global de sessenta mil euros.
- Proposta n.º 351/22 - DMOGAH - Aceitação, por doação, da peça escultórica “In
(acto)”, pelo Município de Oeiras: Deliberado aceitar e agradecer a doação da
peça escultórica designada “In (acto)”,
que será posteriormente inventariada e
segura pela Divisão de Património.
- Proposta n.º 352/22 - DOM - P.º
2018/80-DEM - Aprovação de revisão de
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preços provisória relativa à empreitada
“Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras)
- Recuperação de fachadas, cantarias e
ornamentos”: Deliberado aprovar a revisão de preços, no montante de dois mil
quatrocentos e onze euros e catorze cêntimos, no âmbito da empreitada “dois mil
e dezoito/oitenta-DEM - Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Recuperação
de fachadas, cantarias e ornamentos”.
- Proposta n.º 353/22 - DOM - P.º
2019/94-DEM - Aprovação da revisão de
preços provisória relativa à empreitada
“Construção do Fórum Municipal, em
Oeiras”: Deliberado aprovar a revisão
de preços, no montante de trinta e nove
mil quatrocentos e vinte e quatro euros
e sessenta e dois cêntimos, no âmbito da
empreitada “dois mil e dezanove/noventa e quatro-DEM - Construção do Fórum
Municipal, em Oeiras”.
- Proposta n.º 354/22 - DOM - P.º
2020/161-DEM - Aprovação da revisão
de preços provisória relativa à empreitada “Remoção de coberturas com amianto - Escola Básica Dr. Joaquim de Barros,
em Paço de Arcos”: Deliberado aprovar a
revisão de preços, no montante de vinte e quatro mil cinquenta e um euros e
sessenta e cinco cêntimos, no âmbito da
empreitada “dois mil e vinte/cento e sessenta e um-DEM - Remoção de coberturas com amianto - Escola Básica Doutor
Joaquim de Barros, em Paço de Arcos”.
- Proposta n.º 355/22 - DCS - Aplicação
de comparticipações económicas no
âmbito do Programa Turismo Sénior:
Deliberado aprovar a aplicação das comparticipações mínimas, a pagar pelos
participantes com sessenta e cinco ou
mais anos, pelos passeios com duração
superior a um dia, no âmbito do Programa Turismo Sénior, correspondentes
a vinte e cinco por cento do custo total
unitário (com IVA), fixando-se em:
- Guimarães e Braga - trinta e sete euros
e noventa cêntimos;
- Castelo de Vide e Marvão - trinta e três
euros e cinquenta cêntimos e
- Porto - sessenta e quatro euros e cinquenta cêntimos.
- Proposta n.º 356/22 - GAP - Homenagem a antigos autarcas nas comemorações do 25 de Abril: Deliberado ratificar
os nomes dos ex-autarcas que dignamente foram homenageados na cerimónia das comemorações do Vinte e Cinco
de Abril:
-IN-OV - cinco homenageados:
- Ana Paula Pereira Cremon de Lemos;
- Maria Celeste Gouveia Saraiva Ferreira
Dâmaso;
- Vítor Manuel Correia Pinho;
- Rosa Maria Lopes Soares da Fonseca;
- Maria Fernanda Paula Teixeira.
- PS - dois homenageados:
- João Figueiredo;
- Carlos Vidal.
- CDU - dois homenageados:
-
Luís Mariano Neves Almeida (Título
Póstumo);
- Etelvina Marques Reis.
- IOMAF - dois homenageados:
- José Sousa Gomes;
- Alfredo Amaral de Figueiredo.
- CDS-PP - um homenageado:
- José António Barrento.
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- PSD - um homenageado:
- José Norberto Baptista Machado.
- PAN - uma homenageada:
- Maria Webb.
- Proposta n.º 357/22 – SIMAS - 3.ª alteração orçamental permutativa da despesa corrente, capital, PPI e plurianuais
- PD n.º 92/SIMAS/2022: Deliberado
aprovar a deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento
de Oeiras e Amadora, da reunião de
dezanove de abril de dois mil e vinte e
dois, na qual aprovou a terceira alteração orçamental permutativa da despesa
corrente, capital, PPI e plurianuais, no
montante de setecentos e oitenta e oito
mil novecentos e oitenta e cinco euros.
- Proposta n.º 358/22 - SIMAS - Abertura de procedimento por concurso público, com publicidade internacional,
destinado à execução da empreitada de
“alteração de condutas distribuidoras e
renovação/substituição da rede existente no subsistema de Carnaxide - Fase
3” - PD n.º 96/SIMAS/2022: Deliberado
aprovar a despesa, no âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora, da
reunião de dezanove de abril de dois mil
e vinte e dois, na qual aprovou a abertura de procedimento por concurso publico, com publicidade internacional, para
a empreitada destinada à “Alteração de
Condutas Distribuidoras e Renovação/
Substituição da Rede Existente no Subsistema de Carnaxide - Fase três”, pelo
preço base de um milhão quatrocentos
e sessenta e dois mil novecentos e trinta e três euros e setenta e um cêntimos,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 359/22 - SIMAS - Adjudicação de procedimento por ajuste direto
em função de critérios materiais, para
a prestação de serviços de expedição de
objetos postais, na modalidade de tarefa - PD n.º 97/SIMAS/2022: Deliberado
aprovar a despesa, no âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento de Oeiras e Amadora, da
reunião de dezanove de abril de dois mil
e vinte e dois, na qual aprovou a adjudicação do procedimento por ajuste direto
em função de critérios materiais, para
a prestação de serviços de expedição de
objetos postais, na modalidade de tarefa,
à entidade “CTT - Correios de Portugal,
Sociedade Anónima”, pelo valor de duzentos e vinte e um mil quinhentos e vinte euros, acrescidos de IVA de vinte e três
por cento na documentação comercial
nacional até vinte gramas e isento de IVA
na documentação registada simples até
vinte gramas, pelo prazo de quatro meses, a decorrer no ano de dois mil e vinte
e dois e demais atos nela referenciados.
- Proposta n.º 360/22 - SIMAS - Adjudicação de procedimento por concurso público, com vista à celebração
de acordo-quadro, para a execução da
empreitada de reposição de pavimentos resultantes de intervenções na rede
de abastecimento de água e na rede de
drenagem de águas residuais no Concelho de Oeiras - PD n.º 99/SIMAS/2022:

Deliberado aprovar a despesa, no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras
e Amadora, da reunião de dezanove de
abril de dois mil e vinte e dois, na qual
aprovou a adjudicação do procedimento
por concurso público, com vista à celebração de acordo-quadro, para a execução da “Empreitada de Reposição de
Pavimentos Resultantes de Intervenções
na Rede de Abastecimento de Água e na
Rede de Drenagem de Águas Residuais,
no Concelho de Oeiras”, pelo preço base
de seiscentos e quarenta mil quinhentos
e cinquenta euros, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 361/22 - SIMAS - CP
21194/2021 - Adjudicação de procedimento por concurso público para execução da empreitada destinada à “Substituição de rede de abastecimento de água
no Casal da Mira, Freguesia da Mina de
Água, zona norte e zona sul, Concelho
da Amadora” - Nomeação de Coordenador de Segurança em Obra e Diretor de
Fiscalização – PD n.º 100/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a despesa, no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião de dezanove de abril de
dois mil e vinte e dois, na qual aprovou
a adjudicação da empreitada destinada à
“substituição de rede de abastecimento de
água no Casal da Mira, Freguesia da Mina
de Água, zona norte e zona sul, Concelho
da Amadora”, à empresa “Mafrágua, Limitada”, pelo valor de quatrocentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e setenta
e sete euros e setenta e um cêntimos,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 362/22 - SIMAS - Adjudicação de procedimento por concurso limitado por prévia qualificação, para aquisição de serviços destinados à manutenção
e reparação das redes prediais - PD n.º
101/SIMAS/2022: Deliberado aprovar
a despesa, no âmbito da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
de dezanove de abril de dois mil e vinte
e dois, na qual aprovou a adjudicação
do procedimento por concurso limitado
por prévia qualificação, para aquisição
de serviços destinados à manutenção e
reparação das redes prediais, à entidade
“Construbuild - Serviços, Limitada”, pelo
valor de duzentos e nove mil trezentos e
doze euros, acrescidos de IVA.
- Proposta n.º 363/22 - SIMAS - CP
19026/2019 - Revisão de preços da empreitada de “Substituição de condutas e
ramais existentes na ZMC da Fábrica das
Gabardines - Norte, Freguesia da Venteira, no Concelho da Amadora” - PD n.º
102/SIMAS/2022: Deliberado aprovar a
revisão de preços efetuada no âmbito do
contrato número cinquenta e oito, de dois
mil e dezanove, celebrado em quinze de
julho de dois mil e dezanove, referente à
empreitada de “Substituição de condutas
e ramais existentes na ZMC da Fábrica
das Gabardines - Norte, Freguesia da
Venteira, no Concelho da Amadora”, no
montante de trezentos e cinquenta e sete
euros e vinte e sete cêntimos).

- Proposta n.º 364/22 - SIMAS - Aprovação do anexo B ao caderno de encargos, no âmbito da alegação de erros e
omissões do procedimento por concurso
público com publicidade internacional, destinado à aquisição, por lotes, de
32.250 contadores DN15 e 1200 contadores DN20 - PD n.º 103/SIMAS/2022:
Deliberado ratificar os atos no âmbito da
deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião de dezanove de abril de
dois mil e vinte e dois, na qual aprovou
o anexo B, do caderno de encargos retificado, no âmbito do procedimento do
concurso público, com publicidade internacional, destinado à aquisição, por
lotes, de trinta e dois mil duzentos e
cinquenta contadores DN Quinze e mil
e duzentos contadores DN Vinte, pelo
preço base de novecentos e vinte e um
mil euros, acrescidos de IVA.
- Proposta n.º 365/22 - SIMAS - CP
20168/2020 - Aprovação de Trabalhos
Complementares resultantes de erros
e omissões, do novo plano de trabalhos, plano de pagamentos, plano de
mão-de-obra e plano de equipamentos
ajustados, no âmbito da empreitada de
“Construção do Novo Reservatório do
Alto de Santa Catarina” – PD n.º 104/SIMAS/2022: Deliberado aprovar e execução dos trabalhos, no âmbito da deliberação do Conselho de Administração dos
Serviços Intermunicipalizados de Oeiras
e Amadora, da reunião de dezanove de
abril de dois mil e vinte e dois, na qual
aprovou a execução dos trabalhos complementares, no montante de trinta e
cinco mil cento e oitenta e três euros e
catorze cêntimos.
- Proposta n.º 366/22 - SIMAS - CPI
21135/2021 - Revogação da decisão de
contratar do procedimento por concurso
público com publicidade internacional,
para a prestação de serviços destinados à
manutenção dos sistemas de telegestão,
automação, instrumentação e supervisão das redes de água e saneamento dos
SIMAS - PD n.º 106/SIMAS/2022: Deliberado aprovar o teor da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
de dezanove de abril de dois mil e vinte
e dois, na qual aprovou a revogação da
decisão de contratar do procedimento
por concurso público com publicidade internacional, para a prestação de
serviços destinados à manutenção dos
sistemas de telegestão, automação, instrumentação e supervisão das redes de
água e saneamento dos SIMAS, pelo preço base de quatrocentos e sessenta e oito
mil quinhentos e setenta e cinco euros
e noventa e dois cêntimos, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 367/22 - SIMAS - Procedimento por concurso público para a celebração de acordo-quadro para execução
da empreitada destinada à instalação
ou substituição de redes de abastecimento de água e de ramais de ligação,
no Concelho da Amadora - Autorização
para a recabimentação do procedimento
(anos de 2022 a 2024) e aprovação de
nova minuta do contrato - PD n.º 107/
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SIMAS/2022: A Câmara deliberou aprovar o teor da deliberação do Conselho de
Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras, da reunião de dezanove de abril
de dois mil e vinte e dois, na qual aprovou o reescalonamento da verba afeta ao
contrato, com a emissão de uma nova
ficha de compromisso, através da qual
se prevê a afetação do montante de duzentos e oitenta e nove mil euros ao ano
de dois mil e vinte e dois, o montante
de duzentos e oitenta e oito mil euros ao
ano de dois mil e vinte e três e o montante de duzentos e cinquenta e cinco mil
sessenta e oito euros e noventa e quatro cêntimos ao ano de dois mil e vinte
e quatro, todos acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
- Proposta n.º 368/22 - DOM - P.º
2020/161-DEM - Aprovação de trabalhos
complementares (2.ª modificação objetiva do contrato) relativa à empreitada
“Remoção de coberturas com amianto
- Escola Básica Dr. Joaquim de Barros,
em Paço de Arcos”: Deliberado aprovar
os trabalhos complementares, no valor
total de oitenta e sete mil duzentos e
cinquenta e seis euros e quarenta e sete
cêntimos, correspondentes à segunda
modificação objetiva do contrato da empreitada “Remoção de coberturas com
amianto - Escola Básica Doutor Joaquim
de Barros, em Paço de Arcos”.
- Proposta n.º 369/22 - DEM - Atribuição
de comparticipação financeira à Polícia
de Segurança Pública, da Esquadra de
Porto Salvo: Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira,
no valor de seis mil novecentos e noventa e cinco euros (a acrescer o IVA à taxa
legal em vigor de vinte e três por cento) à
Polícia de Segurança Pública, da Esquadra de Porto Salvo.
- Proposta n.º 370/22 - DP - Concessão
de exploração de parte delimitada do
Mercado Municipal de Paço de Arcos Abertura de concurso público: Deliberado aprovar e submeter à Assembleia Municipal a decisão de contratar, através de
um procedimento, por concurso público,
para a concessão de exploração de parte delimitada do Mercado Municipal de
Paço de Arcos.
- Proposta n.º 371/22 - DP - Adjudicação
de procedimento, com publicação prévia
de anúncio, destinado ao arrendamento
para fins não habitacionais, de um espaço sito no Templo da Poesia, para restauração/café concerto e constituição em
direito de superfície sobre parcela de terreno, em vista à conceção, construção, e
exploração de uma confeitaria/cafetaria,
sita no Jardim Miradouro, no Parque dos
Poetas (2.ª fase): Deliberado aprovar a
adjudicação à “Colibri Dourado - Unipessoal, Limitada”, do arrendamento
para fins não habitacionais, de um espaço sito no Templo da Poesia, do Parque
dos Poetas (segunda fase) em Oeiras,
para restauração/café concerto, e simultaneamente, a constituição em direito de
superfície sobre parcela de terreno, em
vista à conceção, construção, e exploração de uma confeitaria/cafetaria, sita no
Jardim Miradouro, do Parque dos Poetas
(segunda fase).

- Proposta n.º 372/22 - DHM - Aprovação
da minuta do contrato de comparticipação com o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana, I.P., destinado à
construção de 64 fogos, no loteamento
Alto da Montanha: Deliberado aprovar
os termos do contrato de comparticipação a celebrar com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P destinado à construção de sessenta e quatro
fogos, no loteamento Alto da Montanha.
- Proposta n.º 373/22 - DHM - Aprovação
da minuta do contrato de comparticipação
com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P., destinado à construção de 16 fogos, no Parque da Junça:
Deliberado aprovar os termos do contrato
de comparticipação a celebrar destinado à
construção de dezasseis fogos, no Parque
da Junça, com o Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana, I.P..
- Proposta n.º 374/22 - DHM - Aprovação da minuta do contrato de comparticipação destinado à construção de 12
fogos, na Quinta dos Aciprestes, com o
Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana, I.P.: Deliberado aprovar os termos do contrato de comparticipação a
celebrar destinado à construção de doze
fogos, na Quinta dos Aciprestes, com o
Instituto da Habitação e da Reabilitação
Urbana, I.P..
- Proposta n.º 375/22 - DP - Autorização
para celebração de contrato de comodato com a Associação DAGW - Dress a Girl
Portugal, relativo à fração A, do prédio
urbano sito no Largo Idálio de Oliveira,
n.ºs 3 e 4, Rua Alfredo da Rocha Pereira,
n.ºs 2, 2-A e 4, e Rua Mário Moreira n.º
6: Deliberado aprovar a celebração de
um contrato de comodato entre o Município de Oeiras e a Associação DAGW
- Dress a Girl Portugal, relativo à fração
A, do prédio urbano sito no Largo Idálio
de Oliveira, números três e quatro, Rua
Alfredo da Rocha Pereira, números dois,
dois-A e quatro e Rua Mário Moreira, número seis, no Alto dos Barronhos.
- Proposta n.º 376/22 - DP - Pedido de
isenção do pagamento de renda por “M.
Melo Ferreira & Filhos - Comércio de
Produtos Alimentares, Lda.” relativo ao
armazém 20 - Alto dos Barronhos: Deliberado aprovar a isenção, pelo período de
três meses, com efeitos a um de fevereiro
de dois mil e vinte e dois, do pagamento
da renda devida pela sociedade “M. Melo
Ferreira & Filhos - Comércio de Produtos Alimentares, Limitada”, no montante
mensal de mil oitocentos e vinte e dois
euros e oitenta cêntimos e respetivo agravamento, pelo arrendamento do denominado Armazém Vinte, sito no Alto dos
Barronhos, tendo em vista a conclusão
das obras de adaptação do imóvel municipal à atividade a desenvolver.
- Proposta n.º 377/22 - GAP - Atribuição
de comparticipação financeira a comemoração do 50.º aniversário do Curso de
Oficiais de Marinha da Escola Superior
Náutica Infante D. Henrique (INIDH):
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
três mil euros, à Escola Superior Náutica
Infante Dom Henrique destinado à aquisição das medalhas e placas comemora-
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tivas, do quinquagésimo aniversário do
Curso de Oficiais de Marinha Mercante.

var a doação de bens para Cabo Verde,
Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE
2022
ATA NÚMERO ONZE/DOIS MIL E
VINTE E DOIS

- Proposta n.º 383/22 - DPE - Atribuição
de subsídio à Cooperativa de Habitação
Económica Nova Morada, para implementação de bancada retrátil e aprovação de minuta de contrato: Deliberado
aprovar a atribuição de subsídio à Cooperativa de Habitação Económica Nova
Morada, para aquisição de bancada retrátil, no valor de cento e quatro mil quatrocentos e vinte sete euros.

- Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Luís Miguel Cunha Abrantes:
Deliberado exarar em ata um voto de
pesar pelo falecimento de Luís Miguel
Cunha Abrantes, assistente operacional,
o qual deverá ser transmitido à família.
- Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Maria Isabel Jesus Lopes
Augusto: Deliberado exarar em ata um
voto de pesar pelo falecimento de Maria
Isabel Jesus Lopes Augusto, assistente
técnica, o qual deverá ser transmitido à
família.
- Atribuição de voto de pesar pelo falecimento de Júlio Manuel da Costa Alves
Silva de Castro: Deliberado exarar em
ata um voto de pesar pelo falecimento
de Júlio Manuel da Costa Alves Silva de
Castro, assistente operacional, o qual deverá ser transmitido à família.
- Proposta n.º 379/22 - DPU - Alteração
do alvará de loteamento n.º 10/1987 Lote 25, em Caxias: Deliberado aprovar
a alteração da licença de Operação de
Loteamento com o alvará número dez,
de mil novecentos e oitenta e sete, localizado na Alameda Ernesto de Castro e
Silva, em Caxias, solicitada pelo proprietário do lote vinte e cinco.
- Proposta n.º 380/22 - DCA - Atribuição
de comparticipação financeira à Culturxis, Associação de Desenvolvimento Artístico, para a realização da IV edição do
Concurso de Piano de Oeiras, em 2022:
Deliberado aprovar a atribuição de um
apoio financeiro de vinte mil euros, à
Culturxis, Associação de Desenvolvimento Artístico, sem fins lucrativos, para
organização do quarto Concurso de Piano de Oeiras.
- Proposta n.º 381/22 - DAEGA - Pagamento de refeições consumidas nos
meses de dezembro, janeiro e fevereiro (2021/2022) - Aprovação de cabimento para os meses de março a julho
(2021/2022), relativo às refeições escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino
básico em refeitórios adjudicados pela
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares: Deliberado aprovar a transferência do valor de vinte mil quatrocentos e
vinte e dois euros e oitenta e sete cêntimos, para a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), relativo à
comparticipação do Município de Oeiras
nas refeições encomendadas e servidas
aos alunos do Primeiro Ciclo do Ensino
Básico nos refeitórios adjudicados pela
DGEstE (meses de dezembro, janeiro e
fevereiro de dois mil e vinte e um/dois
mil e vinte e dois), nos termos do protocolo celebrado entre o Município de
Oeiras e a DGEstE.
- Proposta n.º 382/22 - GATPI - Doação
de bens para Cabo Verde, Guiné-Bissau
e São Tomé e Príncipe: Deliberado apro-

- Proposta n.º 384/22 - DACTPH - Bienal
Artes & Ofícios - Novo design - Atribuição
de comparticipação financeira e isenção
de taxas: Deliberado aprovar a atribuição
de comparticipação financeira à Spira Revitalização Patrimonial, Unipessoal,
Limitada, destinada a apoiar a conceção,
produção e dinamização de uma Bienal
Artes & Ofícios - Novo Design, no valor
de cem mil euros, em conformidade
com o documento descritivo do projeto
e os termos do protocolo a celebrar, bem
como a remessa à Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 385/22 - DPE - P.º 07/
DPE/2021 - Requalificação do antigo
Quartel dos Bombeiros de Paço de Arcos - Auditório José de Castro e Unidade
de Saúde - Reprogramação financeira:
Deliberado aprovar o reajustamento da
programação financeira da empreitada,
Requalificação do ex-Quartel dos Bombeiros de Paço de Arcos - Auditório José
de Castro e Unidade de Saúde.
- Proposta n.º 386/22 - DPE - P.º 35/
DPE/2020 - Aprovação de trabalhos
complementares da empreitada Centro
Cultural de Barcarena: Deliberado aprovar os trabalhos complementares zero
quatro, no montante de oito mil setecentos e oitenta e seis euros e quarenta
cêntimos, mais IVA e os trabalhos complementares zero cinco, no montante
de três mil setecentos e oitenta e cinco
euros e vinte e seis cêntimos, mais IVA,
no âmbito da empreitada do Centro Cultural de Barcarena.
- Proposta n.º 387/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito no Largo Dr. Carlos França, n.º 5, R/C B, Bairro do Alto dos Barronhos: Deliberado aprovar a atribuição
da habitação sita no Largo Doutor Carlos
França, número cinco, rés-do-chão B,
no Bairro do Alto dos Barronhos, assim
como, a fixação de nova renda mensal.
- Proposta n.º 388/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito no Largo Dr. Carlos
França, n.º 5, 1.º B, Bairro Alto dos Barronhos: Deliberado aprovar a atribuição da fração T Três, situada no Largo
Doutor Carlos França, número cinco,
primeiro B, no Bairro Alto dos Barronhos, sujeito a reajustamento para fogo
de tipologia adequada (T Um), quando
disponível.
- Proposta n.º 389/22 - DOM - Ratificação
da decisão de indeferimento da impugnação administrativa relativa à “aquisição de serviços de elaboração do projeto
de arquitetura e especialidades para a
Praça dos Lusíadas, em Linda-a-Velha”:
Deliberado ratificar o ato praticado pelo
Senhor Presidente, de indeferimento da
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impugnação administrativa, nos termos
da informação número INT-CMO/dois
mil e vinte e dois/oito mil setecentos e
dezoito-UPGO e respetivos apensos, no
âmbito da aprovação dos relatórios preliminar e final e consequente adjudicação
da aquisição, da prestação de serviços de
elaboração do projeto de arquitetura e especialidades para a Praça dos Lusíadas,
em Linda-a-Velha, ao concorrente Atelier
Central - Arquitetos, Limitada.
- Proposta n.º 390/22 - GATPI - Atribuição de comparticipação financeira
à AERLIS - Associação Empresarial da
Região de Lisboa, no âmbito do Balcão
de Apoio ao Empresário e Investidor:
Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira, no montante de
trinta mil euros, à AERLIS - Associação
Empresarial da Região de Lisboa, para
apoio à atividade que tem vindo a ser desenvolvida no âmbito do Balcão de Apoio
ao Empresário e Investidor.
- Proposta n.º 391/22 - GATPI - Atribuição
de comparticipação financeira à ACECOA - Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora,
no âmbito do Balcão de Apoio ao Empresário e Investidor: Deliberado aprovar a
atribuição da comparticipação financeira,
no montante de trinta mil euros, à ACECOA - Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora,
para apoio à atividade que tem vindo a
ser desenvolvida no âmbito do Balcão de
Apoio ao Empresário e Investidor.
- Proposta n.º 393/22 - DOM - P.º
2021/96-DEM - Aprovação de revisão
de preços provisória, relativa à “Piscina
Oceânica - Requalificação da tubagem
hidráulica na câmara de manobras”:
Deliberado aprovar a revisão de preços,
no montante de doze mil duzentos e noventa e oito euros e oitenta e cinco cêntimos, no âmbito da empreitada “dois
mil e vinte e um/noventa e seis-DEM
- Piscina Oceânica - Requalificação da
tubagem hidráulica na câmara de manobras”, conforme cálculo apresentado,
pela Hubel, Sociedade Anónima.
- Proposta n.º 394/22 - DVM - Ratificação da adjudicação do concurso público,
com publicidade internacional, para fornecimento de combustíveis rodoviários,
por divisão em lotes, na modalidade de
fornecimento contínuo: Deliberado ratificar os atos praticados pelo Senhor Presidente de adjudicação e aprovação das
minutas contratuais, nos termos da informação número INT-CMO/dois mil e
vinte e dois/oito mil oitocentos e trinta e
oito, relativos à adjudicação do concurso
público, com publicidade internacional,
para fornecimento de combustíveis rodoviários, por divisão em lotes, na modalidade de fornecimento contínuo.
- Proposta n.º 395/22 - DDPE - Atribuição de subsídio ao Agrupamento de
Escolas de São Julião da Barra destinado ao Centro de Formação de Escolas
do Concelho de Oeiras (CFECO), para
apoio ao desenvolvimento de ações de
formação de professores da rede pública
de ensino do Concelho de Oeiras - 2022:
Deliberado aprovar a atribuição de um
subsídio ao Agrupamento de Escolas de

Oeiras Atual · Suplemento

Deliberações e Regulamentos
São Julião da Barra, destinado ao Centro
de Formação de Escolas do Concelho de
Oeiras, no valor de trinta e nove mil cento e noventa e três euros e oitenta cêntimos, para apoio ao desenvolvimento das
ações de formação e capacitação de professores dos Agrupamento de Escolas e
Escola Não Agrupada da rede pública de
ensino do Concelho de Oeiras, a realizar
durante o ano de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 396/22 - DDS - Atribuição
de comparticipação financeira à Custom
Circus Associação Cultural, para apoio à
realização do evento “Oeiras Band Sessions”: Deliberado aprovar a atribuição
de uma comparticipação financeira, à
Associação “Custom Circus”, no valor de
dezassete mil e quinhentos euros, destinada a apoiar a organização do evento
concurso “Oeiras Band Sessions”, a realizar-se no Concelho de Oeiras.
- Proposta n.º 397/22 - DP - Isenção do
pagamento da remuneração do direito de
superfície para construção de Complexo
de Padel, à Absoluto Padel, Lda., por impossibilidade de execução da obra: Deliberado aprovar a isenção do pagamento
da remuneração devida pela constituição
do direito de superfície e respetivos agravamentos, por parte da Absoluto Padel,
Limitada, com efeitos a um de abril de
dois mil e vinte e dois, por mais seis meses, até ao final do mês de setembro de
dois mil e vinte e dois, sujeito a posterior
avaliação, por forma a permitir compensar o período em que a mesma está impedida de avançar com a obra por força
da apresentação da providência cautelar,
o que, necessariamente, vai continuar a
implicar uma reprogramação dos prazos
e a consequente alteração do prazo constante da licença de construção.
- Proposta n.º 398/22 - DP - Isenção do
pagamento de rendas no contrato de
concessão de exploração de parte delimitada do Mercado Municipal de Algés, n.º
179/2014 e das lojas nºs. 2, 8, 9 e 10, do
Mercado: Deliberado autorizar a isenção
do pagamento das remunerações devidas durante os meses de abril e maio de
dois mil e vinte e dois, no valor global de
três mil cento e setenta e quatro euros e
oitenta e seis cêntimos, a que acrescem
juros de mora à taxa legal; e, no que se
refere à ocupação e exploração das lojas
do mercado, números dois, oito, nove e
dez, autorizar, durante o mesmo período, a isenção do pagamento de taxas,
no valor de dois mil vinte e sete euros e
vinte cêntimos, de forma a compensar a
Naipe D’ Emoções - Restauração e Gestão de Espaços Comerciais, Limitada,
pelos transtornos derivados das obras em
curso no mercado municipal de Algés.
- Proposta n.º 399/22 - DAEGA - Atribuição de subsídio de transporte 2021/2022,
para frequência de estágios profissionais:
Deliberado aprovar a atribuição de subsídio de transporte escolar no valor de
dois mil novecentos e quarenta euros,
referentes aos trinta e quatro alunos,
pedidos solicitados para frequência de
estágios profissionais nos meses de maio,
junho e julho do corrente ano.
- Proposta n.º 400/22 - DPU - Proc.º
P2/2020/12-SGU - Licenciamento de

operação de loteamento sita no Cabanas
Golfe, Barcarena, designada de “Oeiras
Golf & Residence”: Deliberado aprovar o
pedido de licenciamento de operação de
loteamento, para os terrenos localizados
a norte do Campo de Golfe, em Barcarena, nos limites de intervenção do Plano
de Urbanização da Área do Parque Ciência e Tecnologia, com vista à execução do
empreendimento designado de “Oeiras
Golf & Residence”, numa área a lotear
com cerca de nove hectares, solicitado
por Novo Banco, Sociedade Anónima.
- Proposta n.º 401/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 485/2020 - Renovação n.º 154/2022 - Junta de Freguesia
da União das Freguesias de Carnaxide e
Queijas - Relatório do 1.º bimestre 2022:
Deliberado aprovar o pagamento de
vinte e um mil oitocentos e três euros e
vinte e seis cêntimos, em despesa corrente, incluídos já cinco mil novecentos
e oitenta e oito euros e vinte e um cêntimos, correspondentes aos custos administrativos, para a Junta de Freguesia
da União das Freguesias de Carnaxide
e Queijas, correspondente ao somatório das verbas para a remuneração das
ações concretizadas durante o primeiro
bimestre de dois mil e vinte e dois, no
âmbito do Contrato Interadministrativo
de Delegação de Competências número
quatrocentos e oitenta e cinco, de dois
mil e vinte - Contrato número cento e
cinquenta e quatro, de dois mil e vinte e dois - Renovação assinado entre a
C.M.O. e aquela Autarquia.
- Proposta n.º 402/22 - DPOC - 9.ª alteração orçamental permutativa: Deliberado aprovar as transferências, por unidade orgânica, inter-rubricas da despesa,
no ano corrente e em anos futuros, no
valor de dois milhões cento e setenta e
seis mil seiscentos e um euros e setenta
e cinco cêntimos.
- Proposta n.º 403/22 - DE - Atribuição
de comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos
para viagens a realizar aos Açores, Amesterdão (ESA) e Granada: Deliberado
aprovar a atribuição do montante de oito
mil novecentos e trinta euros, ao Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos
para viagens a realizar aos Açores, Amesterdão (ESA) e Granada.
- Proposta n.º 404/22 - DTGE - Atribuição de comparticipação financeira à ANCORAS - Associação Náutica Clássicos
de Oeiras para Recriação da Peregrinação do Círio de Oeiras: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação
financeira no valor de seis mil e quinhentos euros, à ANCORAS - Associação
Náutica Clássicos de Oeiras, como apoio
ao projeto “Recriação da Peregrinação
de Oeiras à Atalaia”, iniciativa incluída
na programação das comemorações dos
duzentos e setenta e cinco anos da Igreja
Matriz de Oeiras, bem como no calendário das atividades da Marinha do Tejo.
- Proposta n.º 405/22 - EPEOCT 20202025 - Celebração de protocolo de colaboração com a Fundação Calouste
Gulbenkian e a Universidade Nova de
Lisboa com vista à criação do Mecanismo

Prova de Conceito: Deliberado aprovar a
celebração de protocolo de colaboração
com a Fundação Calouste Gulbenkian e
a Universidade Nova de Lisboa com vista
à criação do Mecanismo Prova de Conceito, bem como, a atribuição de uma
comparticipação financeira no valor de
cento e sessenta mil euros, por edição
para o Fundo “InnoValley Proof-of-Concept Fund”.
- Proposta n.º 406/22 - GAF - Transferência de verba relativa ao contrato interadministrativo n.º 485/2020, Junta
de Freguesia da União das Freguesias
de Carnaxide e Queijas - Relatório do
6º bimestre de 2021 - Retificação à PD
n.º 284/2022, aprovada em 13 de abril
de 2022: Deliberado aprovar a retificação dos valores a transferir para a Junta
de Freguesia da União das Freguesias
de Carnaxide e Queijas, devida pelos
trabalhos desenvolvidos na sua área de
jurisdição, no sexto bimestre de dois mil
e vinte e um, no âmbito do Contrato Interadministrativo.
Descrição - valor: - Capital - quarenta e
um mil oitocentos e quarenta e oito euro
e oitenta cêntimos - Corrente (incluindo
catorze mil seiscentos e oitenta e nove
euros e cinco cêntimos para apoio a custos administrativos) trinta e oito mil quinhentos e trinta e quatro euros e quatro
cêntimos, num total de oitenta mil trezentos e oitenta e dois euros e oitenta e
quatro cêntimos.
- Proposta n.º 407/22 - PM - Celebração
de protocolo de cooperação para a cedência de 6 bicicletas elétricas de acordo
com as regras do contrato de comodato
a celebrar entre o Município de Oeiras e
a Polícia de Segurança Pública: Deliberado aprovar a celebração de protocolo
de cooperação para a cedência de seis
bicicletas elétricas de acordo com as regras do contrato de comodato a celebrar
entre o Município de Oeiras e a Polícia
de Segurança Pública.
- Proposta n.º 378/22 - DGP - Processo disciplinar n.º 27/2021: Deliberado aplicar ao
trabalhador visado no processo disciplinar
número vinte e sete, de dois mil e vinte e
um, como sanção adequada ao caso concreto, a sanção disciplinar de multa no
valor de cento e quarenta e um euros, de
igual forma, que a referida sanção seja suspensa pelo período de um ano.
- Proposta n.º 392/22 - DGP - Processo
disciplinar n.º 34/2021: Deliberado aplicar ao trabalhador visado no processo
disciplinar número trinta e quatro, de
dois mil e vinte e um, como sanção adequada ao caso concreto, a sanção disciplinar de multa no valor de trezentos e
cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos, correspondente a quinze dias de
remuneração base diária.
- Proposta n.º 408/22 - GAP - Nomeação
de vogal do Município de Oeiras para o
Conselho de Administração dos SIMAS
- Serviços Intermunicipalizados de Água
e Saneamento dos Municípios de Oeiras
e Amadora: Deliberado aceitar a nomeação dos membros do Conselho de Administração dos SIMAS, dos Municípios de
Oeiras e Amadora, aprovados no pretérito dia vinte de abril, pelo Executivo da
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Câmara Municipal da Amadora, tutelado através da proposta número cento e
noventa e cinco, de dois mil e vinte e
dois, designadamente: - O Senhor doutor João Miguel de Melo Santos Taborda
Serrano, como Presidente do Conselho
de Administração;
- O Senhor arquiteto Vítor Manuel Torres Ferreira, Vereador da Câmara Municipal da Amadora, como vogal e nomear
para vogal, do Município de Oeiras, a Senhora Vereadora doutora Joana Micaela
Salvador Baptista.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE
2022
ATA NÚMERO DOZE/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Proposta n.º 409/22 - DPERU - Aquisição de prédio urbano sito na Rua Cândido dos Reis, n.ºs 202 a 206, em Oeiras - Alteração da titularidade do imóvel
constante da PD n.º 1105/2021: Deliberado aprovar a alteração da entidade
vendedora do prédio urbano sito na Rua
Cândido dos Reis, números duzentos e
dois a duzentos e seis, em Oeiras, descrito na Primeira Conservatória do Registo
Predial de Oeiras sob o número cinco mil
trezentos e vinte e sete, de doze de agosto de dois mil e onze e inscrito na matriz
predial urbana número quatrocentos e
setenta, da Freguesia Oeiras e São Julião
da Barra, passando a entidade vendedora a ser empresa “Trendbrick - Gestão
Imobiliária, Unipessoal, Limitada.
- Proposta n.º 410/22 - DCA - Concertos “Homenagem a Bernardo Sassetti 10 anos depois” - Fixação do preço dos
bilhetes e definição da entidade para
quem reverte a receita produzida com a
sua venda: Retirada da agenda.
- Proposta n.º 411/22 - DTGE - Circo
Luísa Cardinali - Isenção do pagamento de taxas relativas à instalação de recinto itinerante e à emissão da licença
de ruído: Deliberado aprovar a emissão
das licenças camarárias necessárias à
cedência de espaço no estacionamento
do Jardim Municipal de Oeiras, para a
instalação do espetáculo circense, do
Circo Luísa Cardinali e subsequente reconhecimento de isenção do pagamento
das respetivas licenças, no valor total de
quinhentos e vinte e sete euros e trinta e
nove cêntimos, a submeter à aprovação
da Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 412/22 - DPOC - Ratificação
do despacho da 10ª. alteração Orçamental
Permutativa: Deliberado ratificar o despacho na informação número INT-CMO/
dois mil e vinte e dois/dez mil trezentos e
sessenta e dois, referente à décima alteração Orçamental Permutativa de dois mil e
vinte e dois, no valor de seiscentos e vinte
e nove mil novecentos e quarenta euros e
noventa cêntimos, na despesa.
- Proposta n.º 413/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira - EMDIIP,
no âmbito do Projeto Capacitar 2022:
Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à EMDIIP
- Equipa Móvel de Desenvolvimento
Infantil e Intervenção Precoce, no valor
total de dez mil euros, para a continua-

ção do desenvolvimento do trabalho de
acompanhamento e capacitação dos jovens que integram o Programa Tempo
Jovem.

concretizar o apoio financeiro do Município de Oeiras à organização do “Triatlo
de Oeiras - Trigésima quinta Edição dois mil e vinte e dois.

- Proposta n.º 414/22 - DCS - Medida
Saúde+ - Atribuição de comparticipação
nas despesas com medicamentos do Município de Oeiras - Descativação da PD
n.º 1141/2020: Deliberado aprovar a alteração da proposta de deliberação número
mil cento e quarenta e um, de dois mil e
vinte, no que diz respeito à descativação
do valor previsto para pagamento à Associação Dignitude, a partir de dois mil e
vinte e dois, no valor de quinze mil euros.

- Proposta n.º 421/22 - DRU - Augi de
Leceia - Fase 5 - Retificação de áreas do
projeto de loteamento: Deliberado aprovar as alterações ao projeto de loteamento de Iniciativa Municipal da Fase cinco,
do Plano de Ordenamento e Reconversão de Leceia.

- Proposta n.º 415/22 - DCS - Fundo de
Emergência Social - Reforço de verbas a
entidade parceira - Centro Social e Paroquial de S. Julião da Barra: Deliberado
aprovar a atribuição de comparticipação
financeira ao Centro Social e Paroquial
São Julião da Barra no montante de
trinta mil euros, no âmbito do Fundo de
Emergência Social.
- Proposta n.º 416/22 - DCS - Atribuição de subsídio ao Núcleo de Karaté de
Oeiras: Deliberado aprovar a atribuição
de um subsídio, no montante de oito
mil e seiscentos euros, para apoio à frequência de vinte crianças provenientes
de famílias mais vulneráveis, residentes
no Bairro Municipal do Pombal, nas atividades do Núcleo de Karaté de Oeiras
Associação.
- Proposta n.º 417/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à APOIO
- Associação de Solidariedade Social,
para apoio extraordinário para a disponibilização de refeições confecionadas
aos utentes da Unidade Residencial Madre Maria Clara - Janeiro e fevereiro de
2022: Deliberado aprovar a atribuição
da comparticipação financeira, à APOIO
- Associação de Solidariedade Social,
no montante de seis mil setecentos e
noventa e seis euros e noventa e oito
cêntimos, para apoio às refeições confecionadas disponibilizadas aos residentes
da Unidade Residencial Madre Maria
Clara, nos meses de janeiro e fevereiro
de dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 418/22 - DD - Atribuição
de comparticipações para obras ou aquisição/manutenção de equipamentos no
âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo de Oeiras, para
o ano de 2022: Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira, às
coletividades do Concelho, que irão desenvolver obras e aquisição/manutenção
de equipamentos, num montante global
de quatrocentos e cinquenta mil euros.
- Proposta n.º 419/22 - DRU - Aprovação
de normas regulamentares para atribuição do Prémio Municipal de Arquitetura
“Conde Oeiras”: Retirada da agenda.
- Proposta n.º 420/22 - DD - Atribuição
de comparticipação financeira à Federação Triatlo de Portugal para organização
do “Triatlo de Oeiras” - 35ª. edição em
2022: Deliberado aprovar a atribuição
de uma comparticipação financeira no
valor sete mil e quinhentos euros, à Federação Triatlo de Portugal, destinada a

- Proposta n.º 422/22 - GAEP - Relatório trimestral de Execução Orçamental
- 3º. e 4º. trimestre de 2021 e Relatório e
Contas 2021, da Parques Tejo, E.M.: Deliberado apreciar os relatórios trimestrais
de Execução Orçamental referente ao
terceiro e quarto trimestre de dois mil e
vinte e um, e aprovar o Relatório e Contas de dois mil e vinte e um, da Parques
Tejo, Empresa Municipal, assim como,
a submissão à Assembleia Municipal de
Oeiras, para apreciação.
- Proposta n.º 423/22 - SIMAS - Abertura
de procedimento por concurso público,
com vista à celebração de acordo-quadro, para a realização da empreitada
destinada a “remodelação/execução de
caixas e instalação de tubagem e acessórios em vários locais de consumo, no
Concelho de Oeiras - Anos 2022, 2023,
2024 e 2025” - PD n.º 122/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a despesa no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião dezassete de maio
de dois mil e vinte e dois, na qual deliberou autorizar a abertura do procedimento por concurso público com vista
à celebração de acordo-quadro, para a
realização da empreitada destinada a
“Remodelação/execução de caixas e instalação de tubagem e acessórios em vários locais de consumo, no Concelho de
Oeiras - anos de dois mil e vinte e dois,
dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e
quatro e dois mil e vinte e cinco”, pelo
preço base de duzentos e quarenta e oito
mil seiscentos e noventa e sete euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 424/22 - DOM - Pº.
2018/117-DGEP - “Construção do viaduto rodoviário da Quinta da Fonte,
Paço de Arcos - Aprovação de revisão de
preços definitiva: Deliberado aprovar a
revisão de preços definitiva, no âmbito
da empreitada “dois mil e dezoito/cento e dezassete-DGEP - Construção do
viaduto rodoviário da Quinta da Fonte,
Paço de Arcos”, adjudicada à empresa
Alexandre Barbosa Borges, Sociedade
Anónima.
Proposta n.º 425/22 - EPEOCT 20202025 - Enquadramento estratégico do
apoio a conceder pelo Município de
Oeiras, no âmbito da “Space Studies
Program”: Deliberado apoiar financeiramente o Instituto Superior Técnico
como entidade organizadora da edição
de dois mil e vinte e dois, do trigésimo
quarto “Space Studies Program”, com o
valor de cento e cinquenta e três mil e
quinhentos euros, sem prejuízo de outros apoios em meios humanos e logísticos solicitados e a articular com os servi-
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ços da CMO, no âmbito do Eixo Ciência
e Sociedade da Estratégia Oeiras Ciência e Tecnologia.
- Proposta n.º 426/22 - DAQV - Atribuição do direito de ocupação da loja n.º
8, do Mercado Municipal de Oeiras:
Deliberado aprovar que a loja oito, do
Mercado de Oeiras seja atribuída à entidade Elenco d’Emoções, Unipessoal Limitada, mediante atribuição direta pela
Câmara Municipal mediante pagamento
de uma taxa mensal de cento e noventa
euros, sujeita a atualização anual e, ainda sujeita ao pagamento do montante de
dois mil duzentos e oitenta euros e sessenta cêntimos, emitindo-se o respetivo
título de ocupação.
- Proposta n.º 427/22 - DAQV - Hasta pública para atribuição de direito de
ocupação dos espaços de venda vagos do
Mercado Municipal de Algés: Deliberado aprovar a realização de hasta pública
para atribuição de direito de ocupação
dos espaços de venda vagos do Mercado
Municipal de Algés.
- Proposta n.º 428/22 - GAEP- Relatório
e Contas de 2021 da Taguspark - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento
do Parque de Ciência e Tecnologia da
Área de Lisboa, S.A.: A Câmara tomou
conhecimento do Relatório de Gestão e
Contas referente ao exercício de dois mil
e vinte e um, acompanhado do parecer
do Fiscal Único, da Taguspark, Sociedade Anónima, assim como, a submissão
à Assembleia Municipal de Oeiras para
apreciação.
- Proposta n.º 429/22 - GAEP - Transferência financeira por resultado líquido negativo no exercício de 2021 da
Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos
Culturais e Desportivos, E.M.: Deliberado aprovar a transferência financeira a
favor da Oeiras Viva - Gestão de Equipamentos Culturais e Desportivos, Empresa Municipal, no montante de cento
e dezasseis mil novecentos e cinquenta e
nove euros e vinte e oito cêntimos, relativa à apresentação de resultado líquido
negativo no exercício de dois mil e vinte
e um, com vista a repor o equilíbrio financeiro da empresa, bem como, a submissão à Assembleia Municipal do Município de Oeiras a presente proposta de
deliberação e documentos anexos, para
apreciação.
- Proposta n.º 430/22 - GATPI - Atribuição de comparticipação financeira à Associação IJC - ISCTE Júnior Consulting:
Deliberado aprovar a atribuição de comparticipação financeira no montante de
seis mil euros, à Associação IJC - ISCTE
Junior Consulting, no âmbito da rede de
empregabilidade jovem.
- Proposta n.º 431/22 - CEACO - 2ª. Edição do Prémio de Arqueologia “Professor
Doutor Octávio da Veiga Ferreira”, instituído na Academia Portuguesa da História pelo Município de Oeiras: Deliberado
aprovar a atribuição do valor pecuniário
correspondente à segunda edição do
Prémio de Arqueologia “Professor Doutor Octávio da Veiga Ferreira”, no montante de dois mil e quinhentos euros,
destinado a ser entregue pela Câmara
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Municipal de Oeiras ao candidato cuja
obra tenha sido premiada.
- Proposta n.º 432/22 - GAEP - Plano
de Atividades e Orçamento para 2022 Relatório trimestral de Execução Orçamental - 4º. trimestre 2021 e Relatório e
Contas 2021, com Parecer do Fiscal Único, da Municípia - Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação E.M., S.A.:
A Câmara tomou conhecimento do Plano de Atividades e Orçamento para dois
mil e vinte e dois, com parecer sobre
os Instrumentos de Gestão Previsional,
apresentado pela Municípia - Empresa
de Cartografia e Sistemas de Informação, Empresa Municipal, Sociedade
Anónima.Do Relatório Trimestral de
Execução Orçamental - quarto trimestre
e Relatório do ROC do segundo semestre
de dois mil e vinte e um e, bem assim,
o Relatório e Contas de dois mil e vinte
e um, que contém o Parecer do Fiscal
Único e a Certificação Legal das Contas,
apresentados pela Municípia - Empresa
de Cartografia e Sistemas de Informação, Empresa Municipal, Sociedade
Anónima e ainda a submissão à Assembleia Municipal, a presente proposta de
deliberação e documentos anexos, para
conhecimento/apreciação, no âmbito
das respetivas competências em matéria
de acompanhamento e fiscalização da
atividade das empresas municipais.
- Proposta n.º 433/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira ao Centro
Social e Paroquial de Barcarena, para
apoio ao funcionamento da Escola de
Artes e Talentos: Mantém-se agendada a
fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 434/22 - DAQV - Autorização de cessão de posição contratual
da Hidurbe Serviços, S.A. para Hidurbe Ambiente, S.A.: Deliberado aprovar
a cessão da posição contratual da “Hidurbe Serviços, Sociedade Anónima”,
para a “Hidurbe, Ambiente, Sociedade
Anónima” e, posteriormente, a alteração
da denominação para “Prezero Ambiente, Sociedade Anónima”, realizando-se o
necessário averbamento ao Contrato de
Prestação de Serviços com o número quatrocentos e cinquenta e três, de dois mil
e vinte, decorrente de um procedimento
por concurso público, com publicidade
internacional para “aquisição, por divisão
em lotes, da prestação de serviços de manutenção dos espaços verdes do Concelho de Oeiras - Lotes quatro e seis”.
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dois mil e vinte e um/cento e doze-DGEP, adjudicada à empresa Unikonstrói,
Limitada.
- Proposta n.º 437/22 - DOM - Pº.
2020/164-DEM - “Beneficiação na cobertura - Mercado de Algés” - Aprovação
de modificação objetiva do contrato e de
trabalhos complementares, bem como a
correspondente prorrogação do prazo de
execução: Deliberado aprovar a modificação objetiva do contrato no montante
de setenta e sete mil e trezentos euros (a
acrescer o IVA à taxa legal em vigor de
seis por cento), bem como, a correspondente prorrogação do prazo de execução.
- Proposta n.º 438/22 - DOM - “Aquisição
de serviços para a elaboração do projeto
de arquitetura e especialidades para a
Praça dos Lusíadas, em Linda-a-Velha”
- Retificação da minuta do contrato: Deliberado aprovar a retificação da minuta
de contrato número nove, de dois mil e
vinte e dois, com o concorrente Atelier
Central Arquitectos, Limitada, para a
“Aquisição de serviços para a elaboração
do Projeto de Arquitetura e Especialidades para a Praça dos Lusíadas, em
Linda-a-Velha”, no tocante à inclusão da
cláusula respeitante à caução.
- Proposta n.º 439/22 - DAQV - Adjudicação da locação de autocarros com
condutor, no âmbito do projeto Oeiras
Educa, na modalidade de fornecimento
continuo: Deliberado aprovar os relatórios preliminar e final e consequentemente a adjudicação da Locação de
autocarros com condutor, no âmbito do
projeto Oeiras Educa, na modalidade de
fornecimento continuo, ao concorrente
“Deltabus Transporte de Passageiros, Limitada”, pelo valor de um milhão cento
e trinta e seis mil novecentos e oitenta e
um euros e treze cêntimos, acrescidos de
IVA à taxa legal em vigor.

- Proposta n.º 435/22 - Pº. 2019/94-DEM
- “Construção do Fórum Municipal, em
Oeiras” - Aprovação de revisão de preços
provisória: Deliberado aprovar a revisão
de preços, no montante total de quarenta e cinco mil setenta e quatro euros e
quinze cêntimos, no âmbito da empreitada “dois mil e dezanove/noventa e quatro-DEM - Construção do Fórum Municipal, em Oeiras”.

- Proposta n.º 440/22 - DP - Alienação
em hasta pública de um prédio sito em
Paço de Arcos - Antiga CNP: Deliberado aprovar a submissão a autorização
prévia da Assembleia Municipal, pois a
base de licitação é superior a mil vezes a
Remuneração Mínima Mensal Garantida para a realização da hasta pública do
bem imóvel, sito na Estrada de Paço de
Arcos, em Paço de Arcos, União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra,
Paço de Arcos e Caxias, correspondentes
às descrições prediais sob as fichas mil
quinhentos e sessenta e um, três mil
seiscentos e sessenta e nove, três mil novecentos e nove, de Paço de Arcos e quatro mil e setenta e quatro de Oeiras, integrados no domínio privado municipal e
que têm potencial construtivo de acordo
com a informação técnica número seis
mil e onze, de dois mil e vinte e dois-DMOTDU/DOTPU/DOT, de dezassete
de março, sendo o valor base de venda/
licitação de catorze milhões quinhentos
e vinte mil euros.

- Proposta n.º 436/22 - DOM - Pº.
2021/112-DGEP - Rotunda Norte de
Barcarena - Aprovação da 2ª. modificação objetiva do contrato: Deliberado
aprovar a segunda modificação objetiva
do contrato da empreitada “Rotunda
Norte de Barcarena” - processo número

- Proposta n.º 441/22 - DP - Aditamento ao contrato de concessão de uso de
parcela do domínio público n.º 14-NC/
GD-2009 - Cessão da posição contratual
à Oeiraspraia Restauração, Lda.: Deliberado aprovar a cessão da posição contratual inicial da cedente “Magny Cours
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- Restauração, Sociedade Anónima”, no
Contrato número catorze-NC/GD-dois
mil e nove, contrato de concessão de uso
privativo de parcela do domínio público, a favor da cessionária, “Oeiraspraia
Restauração, Limitada”, assumindo esta
última a posição de concessionária com
efeitos à data de assinatura do contrato
de cessão contratual.
- Proposta n.º 442/22 - DHM - Aquisição de serviços por concurso público de
conceção para a elaboração de projeto do
empreendimento a custos controlados
em Leceia: Deliberado aprovar a abertura de procedimento por concurso público para a elaboração de projeto de execução de conceção para a elaboração do
projeto do conjunto habitacional a custos controlados em Leceia, bem como, o
preço base do concurso em seiscentos e
cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e nove euros, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 443/22 - DPCHM - Pº. 61/
DH/2018 - “Requalificação do espaço
público do Parque Urbano da Quinta da
Politeira - Barcarena” - Aprovação de trabalhos complementares com novo preço
e com preço contratualizado, referentes
às infraestruturas elétricas e de iluminação pública - 4ª. modificação objetiva
de contrato: Deliberado aprovar o pagamento dos trabalhos complementares de
Infraestruturas Elétricas e de Iluminação Pública, no valor total de cento e seis
mil seiscentos e noventa e um euros e
sete cêntimos, ao qual acresce o IVA à
taxa legal em vigor, correspondente a trabalhos complementares com novo preço,
no valor de setenta e seis mil novecentos
e setenta e oito euros e noventa e três
cêntimos, ao qual acresce o IVA à taxa
legal em vigor e trabalhos complementares com preço contratual, no valor de
vinte e nove mil setecentos e doze euros
e catorze cêntimos, ao qual acresce o IVA
à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 444/22 - DPCHM - Pº.
61/DH/2018 - “Requalificação do espaço público do Parque Urbano da Quinta
da Politeira - Barcarena” - Aprovação da
2ª. revisão provisória (parcial) de preços: Deliberado aprovar o pagamento
ao empreiteiro, Tecnorém - Engenharia
e Construções, Sociedade Anónima, do
valor apurado em sede de revisão provisória de preços, no valor de vinte e seis
mil seiscentos e vinte e cinco euros e um
cêntimo, correspondendo ao montante
de vinte e cinco mil cento e dezassete
euros e noventa e três cêntimos, ao qual
acresce o IVA, à taxa legal de seis por
cento, no montante de mil quinhentos e
sete euros e oito cêntimos, conforme a
informação número INT - CMO/dois mil
e vinte e dois/dez mil quinhentos e sete.
- Proposta n.º 445/22 - DP - Contrato de
arrendamento do imóvel sito no Largo
Francisco Lucas Pires, n.º 10 A, União de
Freguesias de Oeiras e S. Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias - Revogação
da proposta de deliberação n.º 4/2022,
aprovada na reunião de 5 de janeiro de
2022: Deliberado aprovar a revogação da
proposta de deliberação número quatro,
de dois mil e vinte e dois, aprovada em
reunião de Executivo Camarário realiza-

da em cinco de janeiro de dois mil e vinte
e dois, que determinava a celebração com
Petlog de um contrato de arrendamento
relativo a uma fração autónoma, da titularidade do Município, sita no Largo Francisco Lucas Pires, número dez A, União
de Freguesias de Oeiras e São Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias.
- Proposta n.º 446/22 - DCA - Atribuição
de comparticipação financeira à Associação Academia Flôr da Murta para a
realização do V Festival Internacional
de Piano de Oeiras: Deliberado aprovar
a atribuição de uma comparticipação
financeira no valor de cinquenta e seis
mil euros, à Academia de Música Flor da
Murta, para a realização do Quinto Festival Internacional de Piano de Oeiras em
dois mil e vinte e dois.
- Proposta n.º 447/22 - DCS - Atribuição
de comparticipação financeira à Santa
Casa da Misericórdia de Oeiras, no âmbito do Programa Operacional de Apoio
às Pessoas mais carenciadas - 2ª. fase Apoio para a coordenação do consórcio
de Oeiras para o ano de 2022: Deliberado aprovar a atribuição da comparticipação financeira de oitenta e três mil
cento e dez euros e cinquenta e nove
cêntimos, à Santa Casa da Misericórdia
de Oeiras, correspondente a oitenta e
oito mil euros, para apoio à sua atividade
em dois mil e vinte e dois, deduzidos do
excedente de quatro mil oitocentos e oitenta e nove euros e quarenta e um cêntimos, do acerto de contas de dois mil e
vinte e um.
- Proposta n.º 448/22 - DAEGA - Pº.
1666/DCP/2021 - Procedimento por
concurso público com publicidade internacional para aquisição de serviços
de confeção e fornecimento de refeições
para os jardins-de-infância, escolas básicas do 1º., 2º. e 3º. ciclos e escolas secundárias da rede pública do Município
de Oeiras, em regime de fornecimento
contínuo - Aprovação dos relatórios preliminar e final e consequente adjudicação e aprovação de minuta de contrato
escrito: Deliberado aprovar os relatórios
preliminar e final e consequentemente
a adjudicação da aquisição de serviços
de confeção e fornecimento de refeições
para os jardins-de-infância, escolas básicas do primeiro, segundo e terceiro ciclos e escolas secundárias da rede pública do Município de Oeiras, em regime de
fornecimento contínuo, ao concorrente
UNISELF - Sociedade de Restaurantes
Públicos e Privados, Sociedade Anónima, até ao montante de treze milhões
setecentos e oitenta um mil quatrocentos e sessenta e cinco euros e cinquenta
e dois cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
-Proposta n.º 449/22 - DTGE - Feira das
Festas de Oeiras 2022 - Reconhecimento de benefício tributário de redução do
pagamento de taxa devida pela ocupação
do espaço público: Deliberado aprovar
a redução do pagamento de taxa devida
pela ocupação do espaço público na Feira das Festas de Oeiras pelas seguintes
entidades:
- Restaurante Quinito: cinco mil quatrocentos e três euros e sessenta cêntimos
(valor isento de IVA);
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- Divertimento Mini Montanha O Dragão: dez mil quatrocentos e sessenta
e cinco euros e vinte cêntimos (valor
isento de IVA) e
Divertimento Pista Infantil Wonderland:
três mil quarenta e três euros e oitenta cêntimos (valor isento de IVA), assim como, a
submissão à Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 450/22 - DTGE - Atribuição de comparticipação financeira
à Música no Coração Sociedade Portuguesa de Entretenimento, Sociedade
Unipessoal, Lda., destinada à organização da II edição do Festival Jardins do
Marquês - Isenção de pagamento das
licenças: Deliberado aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira
no valor de trezentos mil euros, à promotora Música no Coração - Sociedade
Portuguesa de Entretenimento, Sociedade Unipessoal, Limitada, destinada
à organização e realização da segunda
edição do Festival Jardins do Marquês
- Oeiras Valley, nos jardins do Palácio
Marquês de Pombal, na primeira quinzena de julho de dois mil e vinte e dois,
bem como, a emissão das licenças camarárias necessárias e subsequente reconhecimento de isenção do pagamento das respetivas licenças, a submeter à
aprovação da Assembleia Municipal, no
valor estimado de seiscentos e quinze
euros e um cêntimo.
- Proposta n.º 451/22 - DTGE - Disponibilização de apoio à “Everything is
New”, no âmbito do concerto da Banda
“Guns n Roses” - Isenção do pagamento
de taxas: Deliberado aprovar a disponibilização dos apoios logísticos solicitados,
pela promotora “Everything is New”
responsável pela realização do concerto
da banda “Guns n Roses”, a decorrer no
terrapleno de Algés a quatro de junho
de dois mil e vinte e dois, isenção do pagamento de taxas, bem como, o envio à
Assembleia Municipal.
- Proposta n.º 452/22 - DTGE - Atribuição de comparticipação financeira à
Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas
para apoio à realização da 30ª. edição do
Festival Sete Sóis Sete luas - 10ª. edição
de cinema ao ar livre e da 6ª. edição do
cinema infantil: Deliberado aprovar a
atribuição da comparticipação financeira no valor de cento e vinte e dois mil
e quatrocentos euros, a atribuir à Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas destinado a apoiar as iniciativas desta entidade na realização do trigésimo Festival
Sete Sóis Sete Luas, da décima edição
de Cinema ao Ar Livre e da sexta Edição
do Cinema Infantil.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE JUNHO
DE 2022
ATA NÚMERO TREZE/DOIS MIL E
VINTE E DOIS
- Proposta n.º 455/22 - GAP - Atribuição
de Medalhas de Mérito Municipal: Deliberado aprovar a atribuição de Medalhas
de Mérito Municipal a diversas personalidades e entidades, assim como, a
submissão à Assembleia Municipal para
aprovação.
- Proposta n.º 456/22 - GCAJ - Cumprimento de sentença proferida no processo judicial n.º 227/08.7BESNT - Pagamento dos valores em dívida à “Gertal
- Companhia Geral de Restaurantes e
Alimentação, S.A.”: Deliberado aprovar
o pagamento do montante peticionado
pela empresa Gertal - Companhia Geral
de Restaurantes e Alimentação, Sociedade Anónima, em sede de execução de
sentença, no valor de noventa e cinco
mil quatrocentos e oitenta euros e cinquenta e dois cêntimos, sendo quarenta
mil cento e trinta e um euros e noventa
e sete cêntimos de capital e cinquenta
e cinco mil trezentos e quarenta e oito
euros e cinquenta e cinco cêntimos de
juros legais vencidos até oito de abril de
dois mil e vinte e dois.
A este valor poderá acrescer o pagamento dos juros que se vencerem até efetivo
e integral pagamento da quantia em dívida, calculados nos termos do disposto
na Portaria número duzentos e setenta
e sete, de dois mil e treze, de vinte e seis
de agosto, e que sejam peticionados pela
Exequente.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE
2022
ATA NÚMERO CATORZE/DOIS MIL
E VINTE E DOIS
- Proposta n.º 433/22 - DCS - Atribuição de comparticipação financeira ao
Centro Social e Paroquial de Barcarena,
para apoio ao funcionamento da Escola
de Artes e Talentos: Deliberado aprovar
a atribuição de uma comparticipação
financeira no montante de dezasseis
mil e duzentos euros, ao Centro Social
e Paroquial de Barcarena, para apoio ao
funcionamento da Escola de Artes e Talentos até ao final do ano letivo dois mil e
vinte e um-dois mil e vinte e dois.

- Proposta n.º 453/22 - DPOC - Ratificação do despacho da 11ª. alteração Orçamental Permutativa: Deliberado aprovar
a autorização referente à décima primeira alteração Orçamental Permutativa de
dois mil e vinte e dois, no valor de cento
e quarenta e oito mil e trezentos euros,
na despesa.

- Proposta n.º 458/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Alberto Osório
de Castro, n.º 32, 1º. Esqº., no Bairro S.
Marçal, em Carnaxide: Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Dois, sito na
Rua Alberto Osório de Castro, número
trinta e dois, primeiro esquerdo, no Bairro São Marçal, em Carnaxide, mediante
a fixação da renda, em regime de arrendamento apoiado, no valor de sessenta e
cinco euros.

- Proposta n.º 454/22 - DPS - Atribuição
de medalhas municipais de bons serviços: Deliberado aprovar a atribuição das
Medalhas Municipais de bons serviços,
assim como, o envio à Assembleia Municipal para aprovação.

- Proposta n.º 459/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito no Largo Idálio de
Oliveira, n.º 3, 1º. A, no Bairro Alto dos
Barronhos, por necessidade de reajustamento tipológico: Deliberado aprovar a
atribuição do fogo T Um, sito no Largo

Oliveira, número três, primeiro A, no
Bairro Alto dos Barronhos, por necessidade de reajustamento tipológico, a
manutenção do valor de renda mensal a
qual está fixada em oito euros e setenta
e oito cêntimos.
- Proposta n.º 460/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Dr. Oliveira
Martins, n.º 36, 2º. Dto., no Bairro do
Moinho das Rolas:Deliberado aprovar a
atribuição do fogo de tipologia T Três,
sito na Rua Doutor Oliveira Martins,
número trinta e seis, segundo direito, no
Bairro Moinho das Rolas, manutenção
da renda em regime de arrendamento
apoiado no valor de noventa e dois euros
e sessenta e dois cêntimos.
- Proposta n.º 461/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Professor Mota
Pinto, n.º 5, 1º. Dto., no Bairro do Pombal:Deliberado aprovar a atribuição da
habitação T Dois, situada na Rua Professor Mota Pinto, número cinco, primeiro
direito, no Bairro do Pombal, a manutenção do valor da renda mensal mínima
de oito euros e oitenta e seis cêntimos,
aferida de acordo com os rendimentos
do agregado familiar.
- Proposta n.º 462/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Antão Gonçalves,
n.º 7, 1º. Dto., no Bairro dos Navegadores:Deliberado aprovar a atribuição do
fogo T Quatro, sito na Rua Antão Gonçalves, número sete, primeiro direito, no
Bairro dos Navegadores, condicionada
ao reajustamento para fogo de tipologia
adequada (T Três) logo que se verifique
essa disponibilidade, a fixação da renda
mensal no valor de oito euros e oitenta e
seis cêntimos, aferida de acordo com os
rendimentos atualizados.
- Proposta n.º 463/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua António Gomes
Leal, n.º 16, no B Bairro S. Marçal, em
Carnaxide:Deliberado aprovar a atribuição do fogo T Um, sito na Rua António
Gomes Leal, número dezasseis, no Bairro São Marçal, em Carnaxide, mediante
a fixação da renda, em regime de arrendamento apoiado, no valor de cento e
dois euros e vinte e sete cêntimos.
- Proposta n.º 464/22 - DGSH - Atribuição de fogo sito na Rua Tiago de Almeida,
n.º 16, 2º. A, no Bairro Alto dos Barronhos, em Carnaxide:Deliberado aprovar
a atribuição do fogo T Três, sito na Rua
Tiago de Almeida, número dezasseis,
primeiro A, em Carnaxide, mediante a fixação da renda mensal apoiada no valor
de nove euros e trinta e quatro cêntimos,
a partir de um de junho de dois mil e
vinte e dois.
- Proposta n.º 465/22 - DTGE - Atribuição de apoio financeiro e logístico para
a realização da 18ª. edição do Congresso
Nacional dos Cozinheiros, em Oeiras:Deliberado aprovar a atribuição de uma
comparticipação financeira à promotora
“Edições do Gosto”, no valor de trinta mil
euros, para apoio à realização da décima
oitava edição do Congresso Nacional de
Cozinheiros, a realizar-se em Oeiras.
- Proposta n.º 466/22 - SIMAS - Relatório
e Conta 2021 - PD n.º 126/SIMAS/2022:
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Mantém-se agendada a fim de ser analisada e votada em próxima reunião.
- Proposta n.º 467/22 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso
público para a empreitada destinada à
remodelação das redes de abastecimento de água na Rua D. Manuel I, Rua 7
de Junho e arruamentos confinantes,
em Leceia, Barcarena, no Concelho de
Oeiras - PD n.º 130/SIMAS/2022:Deliberado aprovar a despesa no âmbito da deliberação do Conselho de Administração
dos Serviços Intermunicipalizados de
Água e Saneamento, da reunião de vinte
de maio de dois mil e vinte e dois, na
qual deliberou autorizar a adjudicação
da empreitada destinada à remodelação
das redes de abastecimento de água na
Rua Dom Manuel Primeiro, Rua Sete de
junho e arruamentos confinantes, em
Leceia, Barcarena, no Concelho de Oeiras, à empresa “JPMAENG, Unipessoal,
Limitada”, pelo valor de duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e quarenta e seis euros e dez cêntimos, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 468/22 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso
público para a celebração de acordo-quadro para a execução da empreitada destinada à reparação de roturas na rede de
abastecimento de água do Concelho de
Oeiras (anos 2022 a 2025 - Até ao limite
de 36 meses) - PD n.º 131/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a despesa no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e
Amadora, da reunião de vinte de maio de
dois mil e vinte e dois, na qual deliberou autorizar a adjudicação da empreitada destinada à reparação de roturas na
rede de abastecimento de água do Concelho de Oeiras (Anos dois mil e vinte
e dois a dois mil e vinte e cinco - até ao
limite de trinta e seis meses), à empresa
“JPMAENG, Unipessoal, Limitada”, pelo
valor de setecentos e dezanove mil duzentos e setenta e cinco euros, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 469/22 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso
público para a execução da empreitada
destinada à remodelação das redes de
abastecimento de água de fibrocimento
na Quinta do Paizinho, em Carnaxide
e Queijas, no Concelho de Oeiras - PD
n.º 132/SIMAS/2022:Deliberado aprovar
a despesa no âmbito da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
de vinte de maio de dois mil e vinte e
dois, na qual deliberou autorizar a adjudicação do procedimento por concurso
público, para a execução da empreitada
destinada à remodelação das redes de
abastecimento de água de fibrocimento
na Quinta do Paizinho, em Carnaxide e
Queijas, no Concelho de Oeiras, à entidade “Mafrágua, Limitada”, pelo valor
de trezentos e dezoito mil cento e cinco
euros e oitenta e quatro cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
- Proposta n.º 470/22 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso
público para a empreitada destinada
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à remodelação das redes de abastecimento de água na Rua José Basaliza e
arruamentos confinantes, em Valejas, no
Concelho de Oeiras - PD n.º 133/SIMAS/2022: Deliberado aprovar a despesa no âmbito da deliberação do Conselho
de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento de
Oeiras e Amadora, da reunião de vinte

de maio de dois mil e vinte e dois, na
qual deliberou autorizar a adjudicação
da empreitada destinada à remodelação
das redes de abastecimento de água na
Rua José Basaliza e arruamentos confinantes, em Valejas, no Concelho de Oeiras, à empresa “JPMAENG, Unipessoal,
Limitada”, pelo valor de duzentos e cinquenta e três mil cinquenta e um euros

OBRAS ADJUDICADAS · julho 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Reabilitação exterior das fachadas tardoz dos 13 edifícios da Rua Joaquim Matias no
Bairro da Ribeira da Laje
Reparação de fogo devoluto sito na Rua Dr. Alberto Osório de Castro n.º 24 - 1º Dto - São
Marçal
Reparação de fogos devolutos sito Rua Indiveri Colluci, Lt 11 - 1º Esqº, Largo Mestre
Santa Auta, LT 3 Rc Dto e Rua Gaspar de Lemos, n.º 5 - 3º DTO
Substituição da rede de distribuição de água dos edifícios sitos na Rua da Liberdade, 2,4,8
e 10, Rua Prof. Delfim Dos Santos, 2, 4 e 6, Rua João Maria Porto 1,3 e 5 em Carnaxide
Reparação de fogos devolutos na Alameda João de Menezes n.º 9 - R/C Esq. e no Largo
Álvaro Pinheiro Rodrigues n.º 13 - 3º B - Carnaxide

124 930,60 €
9 678,87 €
51 424,19 €
77 804,00 €
24 365,70 €

Execução e reparação de pavimentos pedonais e confortáveis em Oeiras

138 769,90 €

Instalação de quinze postos duplos de carregadores de viaturas nas oficinas de Vila Fria

82 331,26 €

Conservação de pavimentos no Concelho de Oeiras

225 928,40 €

Edifício Casal do Deserto (Porto salvo) - Melhoramentos diversos

31 624,04 €

e onze cêntimos, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
- Proposta n.º 471/22 - SIMAS - Adjudicação do procedimento por concurso
público, para a empreitada destinada à
instalação de conduta para reforço ao
abastecimento de água das ZMC de Alfragide e do Zambujal, na Freguesia de
Alfragide, Concelho da Amadora - PD n.º
135/SIMAS/2022: Deliberado aprovar a
despesa no âmbito da deliberação do
Conselho de Administração dos Serviços
Intermunicipalizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora, da reunião
de vinte de maio de dois mil e vinte e
dois, na qual deliberou autorizar a adjudicação do procedimento por concurso
público, para a empreitada destinada à
instalação de conduta para reforço ao
abastecimento de água das ZMC de Alfragide e do Zambujal, na Freguesia de
Alfragide, Concelho da Amadora, à entidade “JPMAENG, Limitada”, pelo valor
de cento e cinquenta e nove mil novecentos e sessenta e dois euros e nove
cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor.

- Proposta n.º 472/22 - SIMAS - CP
20168/2020 - Empreitada de “construção do novo reservatório do Alto de Santa Catarina” - 2ª. e 3ª. revisões de preços
provisórias - PD n.º 140/SIMAS/2022:
Deliberado aprovar a despesa no âmbito
da deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Intermunicipalizados de Água e Saneamento, da reunião
de vinte de maio de dois mil e vinte e
dois, na qual deliberou aprovar as segunda e terceira revisões de preços provisórias efetuadas no âmbito do contrato
de empreitada número trinta e seis, de
dois mil e vinte e um, referente à construção do novo reservatório do Alto de
Santa Catarina, no Concelho de Oeiras,
nos montantes de cinquenta e seis mil
quatrocentos e trinta e seis euros e sessenta e dois cêntimos e vinte e dois mil
trezentos e trinta e nove euros e vinte e
oito cêntimos, respetivamente.

SUBTOTAL 766 856,96 €

OBRAS ADJUDICADAS · agosto 2022
OBRAS INICIADAS · julho 2022

DESIGNAÇÃO

DESIGNAÇÃO

VALOR

Reparação de fogos devolutos no Largo Idálio de Oliveira n.º 2 - 3º C, Largo Idálio de Oliveira n.º 3 - 1º A, e Largo Idálio de Oliveira n.º 8 - 2º D, Alto dos Barronhos
Reparação de fogo devoluto sito na rua José Pedro da Silva, n.º 14 - Rc Fte Dto - Bairro do
Bugio
Empreitada para realização de trabalhos de “Reparação e Manutenção em fogos municipais
do Parque Habitacional da Câmara Municipal de Oeiras” – Abertura de Procedimento de
Empreitada por Concurso Público por Lotes
Empreitada De Requalificação Do Edifício Sito Na Av. João De Freitas Branco Nº 35 - Bairro
Laveiras Caxias”
Reparação de fogo devoluto sito na Av. Gaspar Corte Real nº 23A

28 116,47 €

224 579,62 €

499 000,00 €

Reabilitação das instalações elétricas do Piso 0, do antigo Intermarchê

180 185,79 €

Restabelecimento de cabos e respetivas ligações no Sporting Clube de Linda-a- Velha

26 684,19 €

Intervenções de repavimentação na EB 2,3 Professor Noronha Feio, em Queijas e EB 2/3 São
Julião da Barra, em Oeiras

127 178,12 €

Requalificação das instalações especiais do Palácio Ribamar

69 924,39 €

Beneficiações na Secção de Limpeza de Linda-a-Velha

27 499,88 €

Estabilização de talude no Parque Urbano da Terrugem, Paço de Arcos

31 689,48 €

Marcação de sinalização horizontal em vários arruamentos do concelho de Oeiras

87 539,31 €

482 995,84 €

50 495,08 €
51 424,19 €
21 825,23 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Melhoramentos diversos

28 748,84 €

EB São Bento - Beneficiações na sala do JI do piso 1

38 780,90 €

Parque urbano de Vila Fria

921 140,00 €

Requalificação de instalações electricas - Edificios do Municipio de Oeiras

217 172,91 €
SUBTOTAL 2 370 776,06 €

SUBTOTAL 836 682,22 €

OBRAS INICIADAS · agosto 2022
DESIGNAÇÃO

VALOR

Construção de PST na Rua Desembargador Faria, em Oeiras

72 987,01 €

OBRAS CONCLUÍDAS · junho 2022

SUBTOTAL 72 987,01 €

DESIGNAÇÃO

VALOR

Reparação de fogos devolutos na Av. dos Cavaleiros n.º 24 - Rc - B, Av. dos Cavaleiros n.º 24
- 1º C e Av. dos Cavaleiros n.º 28 - 1º D - Outurela Portela
Reparação de fogos devolutos na Rua Vítor Sá Machado n.º 8 - 2B e Rua Vítor Sá Machado
n.º 6 1 A e na Rua Augusto Nobre n.º 7 - 2º Fte

41 225,02 €

14 668,10 €

Reparação de fogos devolutos sito na Alameda Jorge Alvares nº7 Rch esqº e nº 12B

21 825,23 €

Reparação de fogos devolutos sito no Largo Quinta do Jardim n.º 3 - 3.º Dto, Rua Maria
Albertina n.º 20 - 3.º Esq. - B. Dr. Francisco Sá Carneiro e Rua José Pedro da Silva n.º 14 1.º Dto - B. do Bugio e Rua António Vicente Ferreira n.º 5 B. B. Pombal
Novos trabalhos de construção civil de apoio a equipamentos desportivos, na Escola Básica
Vieira da Silva, em Carnaxide.
Unidade Residencial Madre Maria Clara - Alteração do sistema de aquecimento de águas
quentes sanitárias
Pinturas e beneficiações de pavimentos no Jardim de Infância Roberto Ivens e Espaço de
Jogo e Recreio na Escola Básica Alto de Algés

DESIGNAÇÃO

VALOR

Instalação de pilaretes metálicos e balizas flexíveis em vários locais do concelho

221 371,14 €

Requalificação de muros, vedações e fachadas nas Escolas Básicas do Concelho

188 574,00 €

50 495,08 €

Beneficiação do espaço exterior do Condomínio Varandas da Barra, na Rua Alexandre Herculano, em Oeiras

158 949,65 €

6 100,70 €

Requalificação dos espaços verdes no Largo Marquês de Pombal

31 654,14 €

25 033,28 €

Instalação de torre espiada para montagem de E.M.A. - Oficinas de Vila Fria

14 092,70 €

100 995,43 €

SUBTOTAL 614 641,64 €

154 760,00 €
25 285,62 €
SUBTOTAL 563 205,51 €

Oeiras Atual · Suplemento

OBRAS CONCLUÍDAS · agosto 2022

22 817,05 €

Reparação de fogo devoluto sito na Av. Gaspar Corte Real nº 23A

Pavimento antiderrapante junto a equipamentos de recolha de resíduos urbanos

46 322,64 €

Empreitada para a substituição das caixilharias da EB1 Sá de Miranda

Reparação de fogos devolutos sito na Alameda Jorge Alvares nº7 Rch esqº e nº 12B

Requalificação de pavimentos em Vila Fria

15 078,81 €

16 408,50 €

14 668,10 €

Reparação de fogos devolutos sito no Largo Quinta do Jardim n.º 3 - 3.º Dto, Rua Maria
Albertina n.º 20 - 3.º Esq. - B. Dr. Francisco Sá Carneiro e Rua José Pedro da Silva n.º 14 1.º Dto - B. do Bugio e Rua António Vicente Ferreira n.º 5 B. B. Pombal
Reparação de fogos devolutos sito Rua Indiveri Colluci, Lt 11 - 1º Esqº, Largo Mestre Santa
Auta, LT 3 Rc Dto e Rua Gaspar de Lemos, n.º 5 - 3º DTO

VALOR

Reparação de fogo devoluto sito na rua José Pedro da Silva, n.º 14 - Rc Fte Dto - Bairro do
Bugio
Reparação de fogos devolutos na R. Antão Gonçalves nº7 3º Dto - R. Gonçalo Afonso nº8 3º esq
- Alameda Jorge Alvares nº3 2º dto - Bairro dos Navegadores

Total: 5 225 149,40 €
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Padre Fernando Martins celebrou
75 anos de Ordenação Sacerdotal
Foram muitos os que quiseram celebrar, com o Padre Fernando Martins, Pároco de Oeiras
e São Julião da Barra, o 75.º aniversário da sua Ordenação Sacerdotal. A comemoração
decorreu na Igreja Matriz de Oeiras onde foi celebrada missa pelo Cardeal Patriarca de
Lisboa, Dom Manuel Clemente.
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e a presidente da Assembleia Municipal de Oeiras, Elisabete Oliveira, assistiram à missa e participaram nesta celebração tão significativa.
O Reverendo Padre Fernando Martins é uma figura de referência, com uma importante
e vasta obra social, cultural e evangélica. Chegou a Oeiras há 43 anos, tendo-se, então,
deparado com uma realidade bem distinta da atual: pessoas pobres, carenciadas, com
pouco ou nenhum apoio exterior, longe dos níveis de desenvolvimento que, felizmente,
se vieram a conseguir para este concelho. Fernando Martins foi um dos homens que se
evidenciaram na construção de uma existência coletiva melhor. É a ele que se deve, em

muito, a construção do Centro Social e Paroquial de
Oeiras. Foi também quem se empenhou a fundo nas
obras de restauro da Igreja Matriz de Oeiras, assim
como na criação do respetivo núcleo museológico, valorizando o espaço e conferindo-lhe a justa dignidade.
À obra material, há que acrescentar a obra espiritual.
As múltiplas atividades que se desenvolvem na Igreja
de Oeiras, também fruto do espírito de iniciativa e capacidade de trabalho que caracteriza o seu Pároco, são
a verdadeira riqueza
Pela sua dedicação pelos oeirenses, sobretudo os mais
necessitados, recebeu, em 2004, a Medalha de Mérito Municipal e em sua homenagem foi erigida uma
estátua, frente à Igreja Matriz de Oeiras, a primeira
estátua em espaço público do concelho a um membro
da Igreja.•

VISITA DOS AUTARCAS DA PRAIA
E DA BOA VISTA, EM CABO VERDE

APROFUNDAMENTO
DE RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO
Os presidentes das Câmaras Municipais da Praia e da Boa
Vista (Cabo Verde), Francisco Carvalho e Cláudio Mendonça, foram recebidos no passado mês de julho pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco
Rocha Gonçalves, nos Paços do Concelho, em Oeiras. As
visitas de cortesia tiveram como objetivo o aprofundamento das relações de cooperação entre os dois municípios cabo-verdianos e Oeiras.
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Oeiras entregou casas a mais 14 famílias

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, liderou a cerimónia de entrega de chaves de casas municipais a 14 famílias
do concelho, realizada no passado dia 25 de
julho, no Salão Nobre do Palácio do Marquês
de Pombal. Famílias monoparentais e pessoas
isoladas foram predominantes neste conjunto
de agregados familiares agora relojados e identificados no âmbito do Observatório da Habitação do concelho.

Foram, assim, de acordo com as necessidades
identificadas, entregues seis T1, seis T2, um
T3 e um T0 localizados no Bairro dos Navegadores, no Bairro dos Barronhos, na Unidade
Residencial Madre Maria Clara, na Outurela/
Portela, no Bugio, em São Marçal e no Bairro
Dr. Francisco Sá Carneiro.
Na oportunidade Isaltino Morais destacou que
“a casa é o princípio de tudo”, relembrou a política de habitação desenvolvida ao longo dos

CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL
Realizou-se no passado dia 6 de julho a 41.ª sessão plenária do Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social de Oeiras, presidida
pela vereadora Teresa Bacelar. O plenário é uma estrutura de carácter deliberativo onde têm assento os representantes das instituições/
entidades que integram o CLAS e funciona como uma ocasião de informação e de partilha do trabalho desenvolvido. O Núcleo Executivo
cessante teve lugar de destaque nessa sessão, sendo felicitado pelo
trabalho de parceria, colaboração e envolvimento em todas as matérias abordadas durante o triénio de 2019/2022.

Oeiras Atual

anos pelo Município de Oeiras que permitiu a
erradicação das barracas no concelho e o realojamento de milhares de famílias e antecipou
o futuro, nomeadamente no que diz respeito à
construção, até 2030, de 400 casas de renda
apoiada e de 1500 de renda acessível, para as
famílias de classe média, que, a par do programa de Habitação Jovem nos Centros Históricos, pretende contribuir para a coesão social
do concelho. •

TOMADA DE POSSE DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SEGURANÇA
O Conselho Municipal de Segurança de Oeiras tomou posse no
passado dia 28 de julho, no Auditório da Biblioteca Municipal de
Oeiras. A cerimónia contou com a presença da secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto. O Conselho Municipal
de Segurança é um órgão de natureza consultiva, chefiado pelo
presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, que
garante a articulação e a coordenação entre as diversas autoridades locais no sentido de assegurar a segurança da comunidade.
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Encontro de diretores de Escolas

O ministro da Educação, João Marques Costa, esteve em Oeiras para participar no Encontro de Diretores de Escolas de Lisboa e Vale do Tejo

O Município de Oeiras foi o local escolhido para acolher o Encontro de
Diretores de Escolas de Lisboa e Vale do Tejo que decorreu no passado dia 20 de julho, no Auditório da Escola Secundária Luís de Freitas
Branco, em Paço de Arcos. Este encontro contou com a participação do

I ENCONTRO PORTUGUÊS
LÍNGUA NÃO MATERNA
O I Encontro Português Língua Não Materna: Os Novos Desafios da Escola decorreu na Escola Secundária Sebastião
e Silva, em Oeiras, no passado dia 20 de julho. O objetivo
desta iniciativa foi a criação de um espaço de reflexão sobre
os novos desafios da escola, assim como de partilha e disseminação de medidas educativas e boas práticas em agrupamentos de escolas de três Municípios da Área Metropolitana
de Lisboa e Vale do Tejo: Almada, Amadora e Oeiras. O que
se pretende é que a intervenção das escolas seja cada vez
mais ajustada às necessidades dos alunos. A aprendizagem
da língua é uma das questões que tem merecido a atenção
dos sistemas educativos quanto à inclusão de alunos de origem migrante. A oferta do ensino de Português como Língua
Não Materna surge então como um importante instrumento
de suporte à aprendizagem e à inclusão na escola e na comunidade.

ministro da Educação, João Marques Costa, do secretário de Estado da
Educação, António Leite, do presidente da Câmara Municipal de Oeiras,
Isaltino Morais, e do Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares, João
Miguel Gonçalves. •

I JORNADA MOCHILA LEVE
Decorreu no passado dia 21 de julho, no Auditório do Templo da Poesia,
em Oeiras, a I Jornada Mochila Leve, organizada pelo Município de Oeiras.
O evento procurou proporcionar aos professores envolvidos no Projeto
Mochila Leve, assim como à comunidade educativa em geral, exemplos
práticos de metodologias ativas de ensino e aprendizagem implementadas com os alunos; dinâmicas, estratégias e atividades criadas a partir do
projeto; entre outros conhecimentos decorrentes do trabalho desenvolvido no âmbito do projeto e das práticas de trabalho colaborativo e interdisciplinar realizado.
O Projeto Mochila Leve, uma iniciativa municipal que já se encontra no seu
quarto ano de implementação, tem como principais objetivos a criação de
uma rede de docentes de diferentes níveis e áreas de ensino que permita a partilha e a reflexão de diferentes práticas pedagógicas, bem como
a estimulação do trabalho colaborativo e a promoção do uso de diferentes recursos para o enriquecimento da aprendizagem, para o aumento
do sucesso escolar. Este projeto abrangeu, no ano letivo 2021/2022, 357
professores, 4003 alunos e 184 turmas de 24 estabelecimentos de ensino,
pertencentes a nove agrupamentos de escolas da rede pública de ensino
de Oeiras.
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BOLSAS DE ESTUDO 2022-2023

Oeiras apoia acesso
universal ao ensino
superior
No prosseguimento de uma política de incentivo à continuidade dos estudos
dos seus jovens Munícipes, o Município tem vindo a apoiar financeiramente
os jovens que pretendam continuar o seu percurso académico, numa perspetiva responsável, enriquecedora e empreendedora, contribuindo para o
desenvolvimento social, económico e cultural no nosso concelho.
O Município de Oeiras atribui anualmente bolsas de estudo a estudantes,
residentes no Concelho de Oeiras que ingressem ou frequentem o Ensino
Superior - 1º e 2º ciclo de Estudos, em estabelecimentos de Ensino Superior
reconhecidos pelo Ministério da Educação, que cumpram os critérios de
elegibilidade, em função dos rendimentos do agregado familiar.
O valor da Bolsa de Estudo, para o ano letivo 2022/2023, é de 1.450,00€ (mil
quatrocentos e cinquenta euros), pagos em 10 prestações.
Desde o ano letivo 2020/2021, são atribuídas, igualmente, Bolsas de Mérito
a estudantes que demonstrem resultados académicos de excelência e que se
destaquem pelos seus méritos nos âmbitos social, cultural, artístico, tecnológico, científico, económico, humanitário, desportivo ou outro que, pela sua
importância notável, possam ser objeto de reconhecimento público.
Neste sentido, para o ano letivo 2022/2023, serão atribuídas 15 bolsas de
Mérito, no valor unitário de 5.000,00 (cinco mil euros).
As candidaturas, a ambas as bolsas decorrem exclusivamente através da plataforma informática disponível: https://bolsasoeiras.cm-oeiras.pt/.
O prazo de candidatura para o ano letivo 2022/2023 decorre entre 1 de agosto e 20 de outubro de 2022. Para mais informações, contactar para o e-mail:
bolsasensinosuperior@oeiras.pt. •

REFEITÓRIOS ESCOLARES
COM MAIS QUALIDADE
O Município assume a gestão de todos os refeitórios escolares dos
estabelecimentos escolares da rede pública do concelho a partir
do ano letivo 2022/2023.
No âmbito da transferência de competências da Educação, a partir
de 1 de setembro o Município assume a gestão de todos os refeitórios escolares dos estabelecimentos escolares da rede públicas
do concelho.
Aos refeitórios dos estabelecimentos de educação do pré-escolar e
1º Ciclo do Ensino Básico, já sob gestão municipal, juntam-se os de
2º, 3º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário.
Neste sentido, o fornecimento de refeições escolares será concessionado a uma empresa especializada na área da restauração
coletiva sendo os critérios de qualidade (oferta alimentar, matéria-prima e qualificação dos recursos humanos), definidos e supervisionados por técnicos do Município, em concordância com as
orientações da Direção Geral de Educação.
Prevê-se o fornecimento diário de aproximadamente 10 800 refeições, o que equivale a um aumento de 50% face ao ano transato.
A atualização do preço unitário e o aumento no número de refeições representam um acréscimo de 117,4% no investimento municipal em refeições escolares.
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GESTÃO INTEGRADA
DO SISTEMA DE REFEIÇÕES
ESCOLARES E CARTÃO
ESCOLAR DO ALUNO
Para que os alunos e encarregados de educação possam
aceder a diversas áreas que lhe dizem respeito teremos no
ano letivo 2022/2023 uma plataforma que permite gerir o
módulo relativo às Refeições Escolares e Cartão Escolar.
Através da plataforma disponível no Portal da Educação
http://www.educacao.cm-oeiras.pt os alunos e encarregados
de educação, podem, de forma simples e imediata, efetuar
e gerir os carregamentos do Cartão Escolar, ficando o saldo
pronto a ser utilizado, nomeadamente, no refeitório escolar
e serviços da escola (bar, papelaria, reprografia e secretaria),
futuramente em serviços municipais como piscinas, bibliotecas, museus, entre outros.
O Cartão Escolar do Aluno para uma maior comodidade, poderá ser carregado através do Payshop, MB WAY e Multibanco sem
qualquer tipo de custo para o utilizador.
Esta plataforma trará vantagens para os encarregados
de educação, nomeadamente pelo acesso direto à informação relativa ao seu educando (presença nas refeições,
marcação e desmarcação, consulta de saldos, faturas/recibos emitidos, entre outros).
Estamos certos de que a implementação deste sistema
permitirá uma maior proximidade entre o encarregado de
educação/aluno, escola e Câmara Municipal, assim como
uma melhor gestão no funcionamento e organização do
Serviço de Refeições Escolares.

Novo Guia Informativo
da Rede Solidária
de Oeiras
Conscientes que a Educação é o veículo primordial na promoção da inclusão social e de combate ao insucesso escolar, representando um espaço primordial de socialização e de aprendizagem das crianças, como também um mecanismo fundamental de convergência de políticas de apoio
às Famílias, iniciando desde logo pela Primeira Infância, o Município de
Oeiras, através do Departamento de Educação, procedeu à atualização
do Guia Informativo 2022/2023, da Rede Solidária de Oeiras.
Este manual, disponível para consulta no Portal de Educação do Município de Oeiras, tem como objetivo disponibilizar informação genérica
relativa aos Estabelecimentos de Educação de Primeira Infância da Rede
Solidária do Concelho de Oeiras, contendo as listagens das entidades privadas não lucrativas, (Instituições Particulares de Solidariedade Social),
com resposta socioeducativa na área de Creche e Jardim de Infância, nas
freguesias concelhias, nomeadamente, União de Freguesias de Oeiras
Paço de Arcos e Caxias, União de Freguesias de Carnaxide e Queijas,
União de Freguesias de Algés, Linda-a-Velha, Cruz- Quebrada e Dafundo,
Junta de Freguesia de Barcarena e Junta de Freguesia de Porto Salvo.
Salientamos que o Guia Informativo 2022/2023 da Rede Solidária de
Oeiras já se encontra disponível para consulta, no Portal da Educação
no link http://www.educacao.cm-oeiras.pt.•
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Oeiras acolhe alunos de Programa
de Estudos Avançados sobre o Espaço

Oeiras foi o Município escolhido para receber a turma de 2022 do Space
Studies Program, acolhendo, ao longo de nove semanas, o curso promovido pela International Space University que este ano conta com 107
participantes, vindos de 37 países. Desta lista fazem parte nove portugueses.
A cerimónia de abertura do programa decorreu no passado dia 27 de junho, no Taguspark. A iniciativa é desenvolvida pela Portugal Space, com

o Instituto Superior Técnico e o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.
O curso pretende potenciar sinergias entre os setores espacial e não-espacial, as interações Espaço-Oceano-Clima e a utilização da microgravidade, entre outros. Aos alunos é dada a oportunidade de participar em
projetos de equipa que abordam as tendências atuais no setor espacial
nacional e internacional e, ainda, visitar mais de uma dezena de empresas, institutos de investigação e universidades portugueses. •

MOSTRA DE TEATRO ESCOLAR

MEXE-TE NAS FÉRIAS

A II Mostra de Teatro das Escolas do Concelho de Oeiras
decorreu no Auditório Ruy de Carvalho, em Carnaxide,
nos dias 4, 5 e 6 de julho. A mostra incluiu a apresentação de quatro peças de teatro: ‘Planeta Adormecido’
– AE São Julião da Barra · EB Gomes Freire de Andrade,
‘O Príncipe Nabo’ – AE Paço de Arcos · EB Joaquim de
Barros, ‘Bagagem Emocional’ – AE Carnaxide · EB Vieira da Silva + ES Camilo Castelo Branco e ‘Vic e o Ambiente’ – AE Linda-a-Velha/Queijas · ES Professor José
Augusto Lucas.

O programa Mexe-te nas Férias é um projeto de ocupação de tempos livres levado a cabo pelo Município de Oeiras desde 2001, destinado a crianças e jovens
residentes no concelho, com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos. A
edição de 2022 realizou-se de 4 de julho a 12 de agosto (dividida em três turnos
quinzenais, das 9h às 17h (dias úteis)), em dois polos (Oeiras e Carnaxide) e contou com a participação de um total de 480 crianças e jovens.
Pretende-se que as crianças e jovens participem em atividades de carácter diferenciado, desportivas, culturais, de lazer, que promovam o contacto com o ar
livre e que contribuam de forma positiva para o seu crescimento.
O Município de Oeiras possui registo de Entidade Organizadora de Campos de
Férias junto do IPDJ, com o alvará Nº.37/2011/DRLVT.
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Oeiras e Marinha Portuguesa
promovem inovação de empresas
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e o Chefe de Estado-Maior da Armada,
Almirante Henrique Gouveia e Melo, visitaram, no
passado dia 6 de julho, diversas empresas ligadas à
tecnologia e inovação sediadas no concelho.
A iniciativa da Marinha Portuguesa esteve inserida
no âmbito do Roadshow EA-IDEIA (Estrutura de
Acompanhamento da Investigação, Desenvolvimento, Experimentação e Inovação da Armada) que se
realiza desde 2020 e tem como objetivo promover a
cooperação com a indústria e a academia. Este ano,
após o sucesso do roadshow no passado mês de maio
na Madeira, realizou-se uma nova edição em Oeiras.
O roteiro da visita incluiu o Instituto da Soldadura e
Qualidade, o Instituto Superior Técnico e a BladeInsight, no Taguspark, a Edisoft e a Almadesign, em
Paço de Arcos, a Oracle e a CISCO, no Lagoas Park.
Para Isaltino Morais, incluir empresas do concelho num
programa ligado à inovação e excelência “faz todo o
sentido” e, acrescentou, “é um orgulho constatar aquilo que produzem e os projetos que têm para o futuro”.
Nas palavras do Almirante Gouveia e Melo, “estamos
aqui, em conjunto com a Câmara Municipal de Oeiras, a promover a inovação, com empresas, instituições públicas e a academia, a dar um sinal claro que
a Marinha está pronta a assegurar segurança no mar
para a inovação, é parceira para o conhecimento e
quer ser, no futuro, destinatária dos produtos tecnológicos produzidos”.•

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, com o Chefe de Estado-Maior da Armada,
Almirante Henrique Gouveia e Melo, durante a visita a empresas

Oeiras recebeu primeiro
Pitch at the Beach
O Porto de Recreio foi o local escolhido para a realização da primeira
edição em Portugal do Pitch at the Beach, o evento de investimentos
mais importante dos Estados Unidos da América que nos dias 2, 3 e
4 de julho aconteceu em Oeiras.
A sessão de abertura contou com a participação do vice-presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves, do CEO
do Taguspark e local founder do evento, Eduardo Baptista Correia, e
do cofundador internacional do evento, Israel Pons. A abertura musical esteve a cargo da Orquestra Novos Horizontes.
Nesta primeira edição portuguesa estiveram a concurso 30 startups,
14 das quais nacionais. Foram escolhidas entre 450 candidaturas recebidas. As selecionadas apresentaram o seu pitch em busca de apoio
ao seu crescimento económico e internacionalização. Para além das
startups estiveram presentes investidores oriundos de mais de uma
dezena de países como África do Sul, Alemanha, Canadá, Croácia,
Espanha, Estados Unidos da América, Estónia, França, Índia, Inglaterra, México, Noruega, Portugal, Suíça, Ucrânia e Venezuela.
O Pitch at the Beach foi organizado pelo Taguspark com o apoio do
Município de Oeiras, Altice Portugal, Huawei e os fundadores do
evento, que viram em Portugal uma oportunidade como ponto de
atração e acesso à Europa e à América Latina.•
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Café com Letras
com Rodrigo
Guedes de
Carvalho
Num final de tarde de verão, com muita conversa, boa disposição e partilha de experiências e
conhecimento, Rodrigo Guedes de Carvalho foi
recebido por José Mário Silva no passado dia 7
de julho, no Bahia Beach Club, em Caxias, para
mais uma sessão do Café com Letras. O escritor
e jornalista falou dos seus livros e do processo de
escrita do seu mais recente romance, Cuidado
com o Cão. •

Bibliotecas Municipais e Livraria Verney
saíram à rua no verão
A Livraria Municipal Verney iniciou o mês de
julho com a segunda edição da Escola de Verão, uma parceria com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa, este ano dedicada às temáticas Mulheres, Literatura e Filosofia. Esta iniciativa
teve lugar na Livraria e na Fundação Marquês
de Pombal, durante quatro semanas, período
de tempo em que igualmente se realizaram as
Oficinas do Pensamento, para crianças e suas
famílias. Ainda na Verney, no âmbito da iniciativa regular Praça das Liberdades de julho o
mote para a conversa foi dado pela interrogação “Um centro político para Portugal?”, em
que Isaltino Morais, Pacheco Pereira e Sérgio Sousa Pinto, sob a moderação de Nicolau
Santos, discutiram a ideia de convergência
política, nomeadamente das forças mais moderadas com representação parlamentar. Por
último, referir que se mantem patente a exposição Reflexos, de João Fazenda, reinterpretando obras de Neves e Sousa.
Durante os meses de julho e agosto prosseguiram as Bibliotecas de Praia nos areais de
Caxias/São Bruno, Paço de Arcos, Santo Amaro e Torre, proporcionando aos veraneantes
serviços em tudo idênticos aos habitualmente oferecidos pelas Bibliotecas Municipais de
Oeiras. De destacar as oficinas e outras iniciativas para crianças e suas famílias (com mais
de 330 participantes até ao momento, o mais
velho dos quais com 91 anos!), estabelecendo-se deste modo pontes entre literatura, sustentabilidade e ecologia e promovendo assim
a leitura, a criatividade e proporcionando a
todos experiências, partilhas e construção de
memórias coletivas. Destas ações nasceram

os quatro jornais dos banhistas de Oeiras (À
Beira d’Água), já disponíveis nas respetivas localizações. Estas Bibliotecas têm sido também
pontos de distribuição de romances, contos
e novelas para todas as idades no âmbito do
projeto Livros em Cadeia, tendo desde junho
sido disponibilizados gratuitamente mais de
6500 exemplares provenientes de ofertas da
população e que, por esta via, ganham uma
nova vida.
Realizaram-se ainda um Café com Letras
com Rodrigo Guedes de Carvalho em São Bruno, um encontro coletivo dos quatro grupos de
leitores das Bibliotecas de Oeiras na mesma
praia, distribuíram-se entre as crianças mais
de 5000 desenhos para pintar (muito aproveitados nas horas de maior calor, à sombra
das pérgulas das bibliotecas) e tiveram ainda
lugar, em parceria com o Teatro Independente
de Oeiras no âmbito do projeto OTT - Oeiras
Traz TIO Sobre Rodas, ações descontraídas
sobre literacia financeira para os mais jovens.
Os alforges das duas bicicletas ao serviço dos
banhistas, não raro, eram avistados no Passeio
Marítimo para levar um livro de Mia Couto ou
de Saramago a quem não os encontrava, na
praia que frequentava. Surgiram ainda visitas
improváveis, como a do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bibliófilo sobejamente conhecido, que foi espreitar os livros
da biblioteca da praia da Torre e ainda autografou um de sua autoria; e do prestidigitador
Jorge Brito, que se tornou visita habitual das
Bibliotecas de Praia, encantando todos com
os seus truques utilizando um simples baralho
de cartas. As Bibliotecas de Praia de Oeiras
são asseguradas por dois coordenadores e 28

jovens (em regime de rotatividade) do projeto Ocupação dos Tempos Livres, e garantem
a abertura ininterrupta destes equipamentos
de um de junho a sete de setembro, das 9h às
19h, incluindo fins-de-semana e feriados.
Da restante programação das Bibliotecas Municipais nos seus espaços físicos não sazonais,
em julho e agosto, importa referir a destinada
a crianças em tempos de férias e que abrange
da promoção do livro e da leitura às artes plásticas, passando por noções básicas de programação; e o habitual Curso de Verão de Escrita Criativa que, realizado em parceira com a
Escrever-Escrever, teve todos os seus módulos
esgotados em tempo record. •
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O centro político
no Praça
das Liberdades
Isaltino Morais, Sérgio Sousa Pinto e José Pacheco Pereira, foi este o painel de convidados da edição do Praça das
Liberdades que decorreu no passado dia 6 de julho, na Livraria-Galeria Municipal Verney, em Oeiras. ‘Um Centro
Político para Portugal?’ foi o mote para o debate moderado,
como habitualmente, por Nicolau Santos. Num tempo de
sociedades cada vez mais polarizadas e em que os partidos
ditos moderados parecem ver reduzida a sua influência
pelas mais variadas razões, refletiu-se sobre a necessidade
de um centro político consubstanciado numa visão conciliadora que agregue as melhores e mais razoáveis políticas
considerando as capacidades do país e associando-se os
partidos a quem for capaz de executar um projeto governativo sólido que promova uma sociedade regida por princípios como os do progresso, do desenvolvimento, da tolerância, da liberdade e da igualdade de oportunidades. •

Football Talks
em Oeiras
A Cidade do Futebol acolheu, nos dias 5 e 6 de setembro,
o congresso internacional Football Talks, organizado pela
Federação Portuguesa de Futebol. O painel subordinado ao
tema ‘O Desporto Português em 2030’ contou com as participações de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Elisa Ferreira, da Comissão Europeia,
Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de
Futebol, Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal
de Oeiras e José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico Português. •

100.º aniversário
do Professor Doutor
Adriano Moreira
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
esteve presente na cerimónia comemorativa do 100.º aniversário do Professor Adriano Moreira, realizada no Pavilhão do
Conhecimento, em Lisboa, no passado dia 6 de setembro.
Durante a cerimónia, organizada pela Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, Isaltino Morais foi distinguido com o Prémio
Honorifico Professor Doutor Adriano Moreira, uma distinção
concedida a 100 personalidades. •
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Mostra Gastronómica de Paço de Arcos

Após dois anos de interrupção, a Mostra Gastronómica de Paço de Arcos
regressou para a sua 11.ª edição, de 15 a 17 de julho, voltando a animar o
Centro Histórico de Paço de Arcos com a oferta gastronómica da restauração local, promovendo a degustação de especialidades e doçaria de Oeiras.
Recorde-se que a Mostra Gastronómica de Paço de Arcos é uma iniciativa
do Município de Oeiras, em parceria com a ACECOA - Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora. •
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Festival
Panda
em Oeiras
O Estádio Mário Wilson, no Parque
dos Poetas, serviu de cenário à realização de mais uma edição do Festival
Panda, de 1 a 3 de julho. O Município de Oeiras antecipou a animação
do festival, levando o Panda a fazer
uma visita especial às crianças do
Jardim de Infância Tomás Ribeiro,
em Carnaxide. Esta ação, dinamizada em parceria com o promotor do
evento, contou com a presença do
vice-presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves, e do presidente da União de
Freguesias de Carnaxide e Queijas,
Inigo Pereira. •

TU ÉS EUROPA
Realizou-se no dia 10 de julho, no Largo 5 de Outubro, em Oeiras, a mostra gastronómica Tu És Europa, uma viagem pelas cozinhas de seis países diferentes – Alemanha,
Espanha, Estónia, França, Polónia e Turquia – proporcionada por um grupo de jovens
voluntários europeus, enquadrados no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade/
Erasmus+ e hospedados na Casa Europa, um espaço cedido pelo Município de Oeiras
à ProAtlântico – Associação Juvenil.

FESTIVAL OEIRAS
IGNIÇÃO GERADOR
O Festival Oeiras Ignição Gerador regressou,
para uma segunda edição, de 11 a 13 de julho.
Três dias repletos de conversas, apresentações, workshops, concertos, performances, networking e muito mais. O festival arrancou com
uma intervenção do ministro da Cultura, Pedro
Adão e Silva. Seguiram-se, ao longo do evento,
mais de 20 oradores, nacionais e internacionais,
dedicados a questionar as estratégias culturais
e criativas atuais e pensar em novas soluções.
Pedro Abrunhosa, Catarina Vaz Pinto, Lula Pena,
José Pacheco Pereira foram algumas das personalidades que partilharam as suas visões sobre
o futuro da cultura e da criatividade em Portugal.

HEAVY ROCK FESTIVAL
NO JAMOR
O Estádio Nacional, em Oeiras, foi o cenário escolhido para o VOA - Heavy Rock Festival, que teve
lugar entre os dias 30 de junho e 2 de julho. Os
amantes de hard rock e de heavy metal puderam, assim, desfrutar de três noites de música e
animação, com um cartaz de artistas nacionais e
internacionais.
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NOS ALIVE REGRESSA A OEIRAS EM 2023

Mais de 200 mil pessoas unidas pela música
Depois de dois adiamentos, cumpriu-se, no Passeio Marítimo de Algés, o prometido “melhor regresso de sempre”: a
14.ª edição do Festival NOS Alive realizou-se, finalmente,
para alegria das mais de 200 mil pessoa, 25 mil das quais
estrangeiras que, ao longo de quatro incríveis dias – e noites – quentes de verão encheram o recinto do festival de
cor, alegria, animação, sorrisos e conversas, em muitos idiomas diferentes. Mais de 90 nacionalidades convivendo em
harmonia, num evento onde, tanto quanto a música, é a
emoção da partilha que junta, que envolve, que une e que
faz vibrar, todos, de todo o Mundo. Pelos sete palcos montados no recinto passaram mais de uma centena de artistas e
bandas. Mais uma vez, o Município de Oeiras esteve representado ao mais alto nível, literalmente: o terraço do stand
Oeiras Valley foi, este ano, o ponto mais alto do festival, com
vista privilegiada para o palco principal e para todo o recinto. Roda da sorte com oferta de brindes ecológicos, zona
exclusiva para pessoas com mobilidade reduzida e grávidas,
photobooth com impressão imediata de fotos, degustação de
vinho de Carcavelos e torre de carregamento de telemóveis
foram motivos mais que suficientes para atrair milhares de
visitantes ao espaço Oeiras Valley. O NOS Alive regressa ao
Passeio Marítimo de Algés a 6, 7 e 8 de julho de 2023. •
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Festival Jardins do Marquês

A segunda edição do Festival Jardins
do Marquês decorreu de 1 a 10 de julho, na Quinta de Cima do Marquês
de Pombal, em Oeiras. The Beach
Boys, Táxi, Paulo Flores, Lura, Marisa Monte, Carminho, MARO, Nouvelle Vague e Gregory Porter foram
alguns dos mais de 20 artistas que
animaram as primeiras noites de verão em Oeiras. •

Oeiras Atual

CULTURA & EVENTOS

DESPORTO

Jogos de Oeiras
\A festa final e cerimónia de entrega de prémios da quarta edição dos Jogos
de Oeiras decorreu no passado dia 3 de julho, no Centro Cívico de Carnaxide. A comemoração contou com a presença dos vereadores da Câmara
Municipal de Oeiras Pedro Patacho e Nuno Neto e de representantes das
Uniões e Juntas de Freguesia.
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“Em Oeiras queremos que as pessoas se divirtam, que sejam felizes, e que
o façam em família, com os vizinhos, com os amigos. Queremos uma comunidade coesa, participativa e forte. E também queremos ser a população
urbana do país mais ativa fisicamente, porque isso faz parte da nossa qualidade de vida. Os Jogos de Oeiras representam este espírito: ser fisicamente
ativo, saudável e feliz, na sua comunidade”, referiu o vereador Pedro Patacho.
O evento contou com a experimentação de várias modalidades desportivas,
nomeadamente escalada, minigolfe, boxe, entre outras, com insufláveis, jogos tradicionais, música, dança, e muita animação. •

World Bike
Tour 2022
Cerca de quatro mil ciclistas participaram, no
passado dia 3 de julho, no World Bike Tour
2022, evento que contou com a parceria da
Câmara Municipal de Oeiras. O presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
juntou-se aos atletas e pedalou ao longo de
uma das etapas do percurso, tendo depois recebido os participantes no ponto de chegada.
A prova, que tem como objetivo principal a
sensibilização para a prática de exercício físico, ‘disputou-se’ ao longo de 19 quilómetros,
com partida na Praça do Comércio, em Lisboa, e meta na Praia da Torre, em Oeiras. •
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Exposição
Amor Veneris

Viagem ao Prazer Sexual Feminino
Até 30 de dezembro
Palácio Anjos . Algés
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