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Maior ecossistema
de inovação do País

Arranca Viaduto
da Quinta da Fonte

Município investe 400 milhões de euros até
2026. Programa prevê atração de empresas
de base tecnológica, farmacêutica e de investigação e constitui um “verdadeiro marco
para o progresso de Oeiras”.

O projeto prevê a ligação entre o Parque das
Cidades e a Quinta da Fonte (sector II). A
obra tem uma duração prevista de oito meses e representa um investimento de 2 milhões de euros.
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Município e Ministério
reabilitam três escolas
Três escolas básicas e secundárias vão
ter obras de requalificação já no próximo ano. Investimento de cerca de 6,5
milhões de euros, de um total de 22
milhões.
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OEIRAS VALLEY: POR
UM CONCELHO MAIS
MODERNO, MAIS
DESENVOLVIDO
E MAIS INCLUSIVO
Criar o maior ecossistema
de inovação do País,
favorecendo a instalação
de empresas de base
tecnológica, farmacêutica
e de investigação. São estes
os principais objetivos do
programa Oeiras Valley
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O projeto prevê a ligação
entre dois empreendimentos:
o Parque das Cidades e a
Quinta da Fonte (sector II),
garantindo uma distribuição
mais equilibrada dos fluxos
rodoviários
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NOVO CENTRO DE
DIA DE PORTO SALVO
As novas instalações do
centro de dia e de apoio
domiciliário de Porto
Salvo foram inauguradas
na presença do Cardeal
Patriarca de Lisboa,
D. Manuel Clemente

OEIRAS INVESTE NA
MOBILIDADE URBANA
Aumentar a fluidez do
tráfego melhorando as
condições de segurança
são os principais objetivos
das obras que vão permitir
criar quatro novas rotundas:
na Baixa de Algés, em
Miraflores, em Oeiras e em
Leceia
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OEIRAS CELEBROU
260 ANOS
DA ELEVAÇÃO
A CONCELHO
Este ano com uma imagem
renovada, sob o mote Uma
Festa que Gira à Volta
de Todos Nós, simbolizando
movimento e o dinamismo
do concelho, as Festas
de Oeiras decorreram
de 31 de maio a 16 de junho
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Editorial

lugares físicos, espaços que encerram em si um património
que possuem uma dupla função: a preservação da identidade
histórica e de vida. Quando uma iniciativa cultural acontece
nos Jardins do Marquês de Pombal, não é só a cultura que
está a ser dada a quem assiste, é toda a ambiência, é todo o
passado, é toda a arte e o engenho de dar dimensão a um lugar por si só já cheio de história. É na certeza que é assim que
deve de ser que os Sons da Terra, por exemplo, irão acontecer
na Fábrica da Pólvora de Barcarena que foi, à data da sua
requalificação, a maior existente no nosso país feito por uma autarquia. Isto não é cultura, não deixar que o tempo derrube as paredes
do passado? É. Acreditamos que a cultura a ser algo é, acima de tudo
um pilar do desenvolvimento sustentável. Mas não consigo deixar de
me indignar quando, tendo possibilidades económicas, não nos é permitido, no nosso território, recuperar o que pode ser irrecuperável a
médio prazo, como é o caso da Casa da Pesca e o Convento da Cartuxa. Dois elementos arquitetónicos impares no país, abandonados pelo
Estado, um Estado que não permite que uma autarquia os recupere,
preferindo que os Monumentos Nacionais sejam diariamente desprezados numa degradação que se alastra como fósforo num palheiro.
Temos 12 milhões de euros para a sua recuperação, 12 milhões que
esmorecem a cada dia que passa e as pilhagens prosseguem; 12 milhões parados enquanto a Mãe Natureza, na sua aspereza, carcome as
paredes; 12 milhões estagnados quando o tempo de recuperar parece
cada vez mais mirrado. Não deixa de ser curioso que a Direção Geral
do Tesouro e Finanças que na sua missão diz ‘assegurar a gestão
integrada do património do Estado’ e que nos seus valores afirma o
Rigor e a Responsabilidade, deixe ao abandono parte do património
que constitui herança de todos nós e que lhe compete salvaguardar.
A salvaguarda impõe-se. Exige-se. Estamos dispostos a
tudo inclusive a pedir aos
nossos munícipes que se
juntem a nós na indignação
contra quem não faz nem
deixa fazer para que, juntos,
consigamos que Oeiras tenha mais dois espaços que
merecem ser fruídos turística e culturalmente. E que
num futuro próximo, um
dos concertos a que vai assistir, das inúmeras iniciativas que temos preparado
para si, seja na ambiência
única e envolvente da Casa
da Pesca como já o fizemos
nos idos anos 90’s.

A cultura, o Património
e a opacidade de certas
Direções Gerais
Caro (a) Munícipe,
Este boletim sai no rescaldo das Festas de Oeiras e, pela apropriação maciça da população podemos, com um elevado grau de certeza, dizer que
foram um sucesso. Se quisermos ir pelos números, foram 17 dias que se
traduziram em 17 concertos e em cerca de 200000 pessoas. Se ainda quisermos ir um pouco mais atrás, nas comemorações do 25 de Abril, tivemos
cerca de 12000 participantes; na exposição do Palácio Anjos de Mário Cruz
tivemos um record nunca antes alcançado em tão pouco tempo: cerca de
10 000 visitas. Na Marginal à Noite foi lotação e mais números teríamos
para apresentar, tais como as 42 000 entradas nas nossas bibliotecas municipais desde janeiro. Números estes que denunciam um concelho que está
sempre a bulir. São números que são sinal da oferta mas, acima de tudo,
sinal da procura. Mas a cultura está para lá dos números, ela é reflexo da
evolução de uma terra, de um povo.
A política cultural radica nos valores e nas realidades de cada um de nós
e, por isso, é um bem mais vasto e percetível do que à primeira vista pode
parecer. E é mais vasta porque não é mensurável. Os números ficarão sempre aquém daquilo que determinado acontecimento provocou no interior
de cada um de nós. É por isto que a cultura é o bastião da democracia. Ela
alimenta a crítica, aguça o espirito, faz tremer ditadores e arrepiar caminho aos que não são audazes. No que nos diz respeito, sempre acreditei
que a Habitação, a Mobilidade, o Ambiente, entre outras áreas, são faces
da mesma moeda que a cultura, porque viver-se num concelho com habitação digna - como aquela que conquistamos, com mobilidade – como a
que estamos empenhados a alcançar, num Ambiente mais aprazível, só faz
sentido se, paralelamente, coexistir a arte, a música, o desporto, a literatura, as reflexões no mundo que levamos dentro de cada um nós quando
entramos em casa, quando estamos no trânsito, quando nos sentamos num
jardim, quando andamos à beira-rio no Passeio Marítimo… E é na certeza
da importância da cultura que, afincadamente, a alimentamos diariamente. São os munícipes que nos obrigam a fazer mais e a fazer diferente. A
nossa política cultural não é mera repetição, mas sim inovação. E rasgo. E
respeito, respeito por todos os agentes culturais do território mas, acima de
tudo, respeito por cada um dos 176 mil habitantes. E se a cultura tem um
lugar para existir dentro de nós, também possui lugares para acontecer –

O PRESIDENTE,
ISALTINO MORAIS

NOTAS DO PRESIDENTE
7 DE JUNHO
Celebrámos mais um Dia do Município, um dia
pelo qual todos os oeirenses devem sentir especial orgulho e gratidão. Orgulho por ter sido
nesta data que, em 1759 – há 260 anos – o Rei
D. José I criou a vila de Oeiras. Gratidão porque
um ano depois é-lhe atribuída uma Carta de
Foral, definindo a dimensão e os privilégios do
território oeirense.

OEIRAS VALLEY
Está apresentado o conceito de Oeiras Valley.
Tal apenas é possível porque, em bom tempo, soubemos lançar políticas de longo prazo,
estruturantes, que construíram a qualidade
de vida de que hoje usufruímos. E mereceu a
pena. Porque provou que nada é impossível,
que nada é irrealizável se acreditarmos nos
nossos sonhos.

LAZER
Porque estamos em tempo de férias, não quero deixar de endereçar o convite para que usufruam da magnífica orla ribeirinha de Oeiras.
Orgulhamo-nos de ostentar este ano, pela primeira vez, Bandeiras Azuis nas praias da Torre
e Santo Amaro. O Passeio Marítimo tem novos
equipamentos e a Piscina Oceânica abriu renovada. Disfrutem e boas férias!

Maio | Junho 2019
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Lançado livro de homenagem
a 250 figuras ilustres do concelho
Duzentos e cinquenta homens e mulheres que marcaram
a história do concelho - e do País - ao longo dos últimos
250 anos, destacando-se nas mais diversas áreas, foram
homenageados pelo Município.

E

sta homenagem materializou-se com o lançamento do livro “Oeiras
com Personalidade – 250 figuras do concelho de Oeiras”, com coordenação de José Eduardo Franco, no passado dia 28 de junho, nos
emblemáticos Jardins do Palácio Marquês de Pombal.
Lourdes Norberto, D. Sebastião José de Carvalho Daun e Lorena (Conde de
Oeiras), Pedro Teixeira Duarte, David Justino, Otelo Saraiva de Carvalho,
António Laginha e António Bessone Basto foram alguns dos homenageados
que estiveram presentes na cerimónia, na qual marcaram também presença familiares de muitas outras personalidades representadas na obra.
Da literatura à ciência, do teatro à medicina, da política à arquitetura, do
ensino ao desporto, são muitas as áreas representadas por este conjunto de
pessoas cujo legado faz parte da história do concelho.
Salientando a importância da memória, o presidente do Município afirmou
que em Oeiras “construímos História ao evocarmos um conjunto de gente
boa e de gente repleta de mérito”.
Para Isaltino Morais, “melhor que ninguém, este conjunto de personalidades ligadas a Oeiras eterniza lugares do nosso concelho como referências e
como cenários, permitindo-nos, através da nossa imaginação, um constante
revisitar do passado”.
“Este livro permite-nos outros reencontros com Oeiras e motiva-nos a recriar emoções, sempre em proximidade com quatro grandes forças impactantes das nossas vidas como são o meio e o tempo em que vivemos, o
legado cultural e os conhecimentos que herdámos”, acrescentou o autarca,
dizendo ainda que “este livro alberga uma valiosa e influente coleção de
pessoas que se notabilizaram por aquilo que deram – ou que ainda dão – ao
nosso Município”.
Inicialmente pensada para assinalar os 250 anos da fundação do concelho
de Oeiras (data comemorada em 2009), esta obra multibiográfica apresenta
a qualidade humana de um dos municípios portugueses e europeus mais
dinâmicos e inovadores. •
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Município investe 400 milhões de euros até 2026

Oeiras Valley: por um concelho
mais moderno, mais desenvolvido
e mais inclusivo
Criar o maior ecossistema de inovação do País,
favorecendo a instalação de empresas de base
tecnológica, farmacêutica e de investigação.
São estes os principais objetivos do programa Oeiras
Valley, cujo lançamento, num dia que o presidente
da Câmara considerou “histórico”, constitui um
“verdadeiro marco para o progresso de Oeiras”.

T

ransformar Oeiras numa montra do que de melhor se faz nos
setores mais inovadores da economia e da ciência, captando
mais investimento e colocando, dessa forma, Oeiras no radar
internacional da inovação e dos negócios.
Estas são as principais metas do programa Oeiras Valley, cuja estratégia
assenta em políticas de dinamização económica que têm em conta uma
perspetiva integrada do território.
Para tal, o Município prevê investir, até 2026, perto de 400 milhões de
euros na dinamização económica, nos setores da Educação, Habitação,
Ambiente e Inteligência Territorial.

O Templo da Poesia encheu-se para a apresentação do conceito Oeiras Valley

Na oportunidade, Isaltino Morais recordou que há anos defende a ideia
de que Oeiras “reúne as condições para ser a Silicon Valley Portuguesa”,
considerando que o lançamento do programa Oeiras Valley é “a concretização da nossa visão para um município mais moderno, mais inteligente, mais desenvolvido, mais internacional e inclusivo”, símbolo do início
de “um novo ciclo de desenvolvimento do Município”.
O autarca reportou-se a factos como Oeiras ser já o segundo município
a nível nacional com maior volume de negócios das empresas não financeiras, a elevada concentração de doutorados e licenciados, a existência
de infraestruturas de acolhimento de excelência, com destaque para os
parques empresariais, científicos e tecnológicos.
Não obstante, considerou que “aquilo que torna o nosso território competitivo e distintivo não se resume a um ou dois fatores, sendo antes
o resultado de uma combinação única de valências que permitem às
empresas aqui estabelecidas beneficiarem de um ecossistema ímpar que
estimula a troca de saberes e talentos e torna mais fácil o crescimento
global e as exportações”.
Atualmente, há já um conjunto de empresas de grande dimensão no
concelho – diversas multinacionais ligadas aos setores mais inovadores,
designadamente às Tecnologias de Informação e Comunicação (Cisco,
HP, Google, entre outras) e à área da Saúde/Farmacêutica (MSD, Pfizer,
Novartis, etc.) e que determinam a especialização produtiva concelhia,
sendo responsáveis por parte significativa da riqueza aqui gerada. •

O QUÊ:

COMO:

CRIAR UM POLO de atração do melhor talento, das melhores ideias
e da melhor tecnologia
CAPTAR mais investimento e atrair mais empresas de base tecnológica
CRIAR O PRIMEIRO município português da Ciência
CRIAR EMPREGOS com alto valor acrescentado
REFORÇAR a posição de Oeiras como município exportador
TORNAR O CONCELHO num dos principais motores do desenvolvimento económico, social e humano da Área Metropolitana de Lisboa e do País

POLÍTICAS de dinamização económica tendo em conta uma perspetiva integrada do território
INVESTIR na melhoria da Mobilidade, no Planeamento Urbano, na
Segurança e no Ambiente
CONTINUAR A APOSTAR fortemente na Educação (a par do Oeiras
Educa será lançada a Agenda Para a Ciência)
APROFUNDAR UM PERFIL CULTURAL que posiciona Oeiras como
um dos polos mais importantes das artes, do espetáculo e da inovação e criatividade cultural da Área Metropolitana de Lisboa.

Maio | Junho 2019
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Mais de um milhão de euros

Oeiras investe na mobilidade urbana
Aumentar a fluidez do tráfego melhorando as condições
de segurança são os principais objetivos das obras
que vão permitir criar quatro novas rotundas:
na Baixa de Algés, em Miraflores, em Oeiras e em Leceia.

ALGÉS

ALGÉS
A Câmara Municipal de Oeiras aprovou o projeto de execução e a abertura do procedimento concursal necessários para a adjudicação da empreitada de construção de uma nova rotunda na interseção que liga a
Rua Direita do Dafundo e a Rua João Chagas, em Algés, mediante a
adoção de um procedimento por concurso público, com preço base de
328.667,00€ e prazo de execução de 150 dias.
Trata-se de um entroncamento localizado na baixa de Algés (junto ao
Parque Anjos e à Biblioteca Municipal), na confluência de vias com elevados níveis de procura como a Avenida Marginal e a CRIL. É igualmente neste local que convergem grande parte dos fluxos de tráfego que
transitam entre Algés, Dafundo e Linda-a-Velha.
É uma zona com elevada pressão de trânsito, agravada pela existência
de uma linha de elétrico em pleno funcionamento.
O novo projeto prevê a eliminação dos semáforos – com exceção dos
necessários para permitirem o atravessamento da rotunda pelo elétrico.
De forma complementar será também melhorado o acesso ao parque de
estacionamento paralelo à Rua João Chagas (junto ao INA) e ao posto de
combustíveis, criando condições para a diminuição significativa das filas
de espera nestes acessos.
No caso da rotunda entre a Avenida General Norton de Matos e a Avenida das Tulipas – Rotunda de Miraflores, a obra de construção já se
encontra adjudicada, representando um investimento de 165 mil euros.

PREÇO BASE
CONCURSO
328.667.00€

MIRAFLORES

ROTUNDA DE MIRAFLORES

INVESTIMENTO
165 MIL
EUROS

Oeiras Atual

Ocupando uma área de aproximadamente 2 500m2, a intervenção
inclui:
•Criação de ilha central para a rotunda com projeto de arranjo
paisagístico;
•Via de circulação através de uma plataforma com camadas de
base e de sub-base em tout-venant, camada de regularização betuminosa e camada de desgaste em betão betuminoso;
•Definição de zonas de circulação pedonal;
•Rede de drenagem pluvial e sua ligação à rede coletora;
•Redes e iluminação pública;
•Execução de travessia para ligação de rega e eletricidade ao interior da rotunda;
•Readaptação de zona verde existente;
•Sinalização.
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OEIRAS
Garantir uma melhor regulação do tráfego, a par de um aumento
global da segurança rodoviária, são também os objetivos da intervenção no reordenamento da Rua Oeiras do Piauí do Brasil, Avenida do Ultramar e Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, em Oeiras.
A solução assenta na reconfiguração do atual entroncamento que
liga as três vias para uma rotunda com uma via de circulação.
Neste caso, as principais intervenções previstas são:
•Implantação de uma rotunda no cruzamento entre a Rua de Oeiras do Piauí do Brasil, Avenida do Ultramar e Avenida Francisco
Sá Carneiro;
•Reconfiguração do perfil transversal da Avenida do Ultramar com
implantação de bolsas de estacionamento e alargamento dos passeios pedonais;
•Reconfiguração do perfil transversal da Avenida Francisco Sá
Carneiro com implantação de bolsas de estacionamento.
Este projeto, que já se encontra concluído, prevê, para a nova rotunda, uma solução criativa, de fácil manutenção e de custos controlados, com uma imagem facilmente reconhecível e que constitua um ponto de referência no local. A estimativa de custo é de 399
mil euros (+ IVA).
Será ainda reforçada a arborização da zona, minimizando o impacto do corte de quatro árvores de grande porte existentes. As
zonas verdes de enquadramento serão revestidas com herbáceas e
pequenos arbustos, substituindo os atuais relvados, contribuindo
para uma poupança nos custos de rega e manutenção.

LECEIA

INVESTIMENTO
297 MIL EUROS
(+ IVA)

OEIRAS

LECEIA

LECEIA

INVESTIMENTO
399 MIL EUROS
(+ IVA)

A rotunda está a ser construída na zona do antigo Mercado de Leceia. A inspiração para a valorização paisagística do interior da rotunda partiu da análise, quer do Castro de Leceia (aproximadamente 3300 – 1200 a.C), quer dos
materiais, os instrumentos e outros objetos produzidos na Idade do Cobre
(Calcolítico).
A intervenção pretende, tendo em conta a localização, criar um espaço cénico
com uma imagem associada ao Castro de Leceia e ao Homem do Calcolítico,
constituindo, ao mesmo tempo, um ponto de referência no local.
Neste contexto, o projeto traz para a rotunda um memorial ao barro e ao cobre
enquanto materiais utilizados na altura do povoado A situação geográfica, de
Castro e a sua forma, foram também elementos decisivos na elaboração do
projeto de valorização paisagística da rotunda.
Finalmente, procurou-se uma solução financeiramente equilibrada, quer em
termos de execução, quer ao nível da manutenção futura.•
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Avança obra do Eixo Verde e Azul

Está a avançar a obra de criação
do Eixo Verde e Azul do rio Jamor
– 1.º troço, correspondendo
à construção de uma via pedonal
e ciclável entre a Cruz Quebrada
e o Santuário da Senhora da Rocha.

INVESTIMENTO
1 237 338,00€

Elemento estruturante do Eixo Verde e Azul, o rio Jamor
nasce no concelho de Sintra e desenvolve-se cerca de 16
km para sul, terminando no estuário do Tejo, junto da
praia da Cruz Quebrada, percorrendo parte dos três concelhos.
A presente intervenção – a primeira de duas fases em Oeiras – caracteriza-se pela reabilitação do rio Jamor e suas
margens ao longo de três quilómetros, desde o Santuário
da Senhora da Rocha até à praia da Cruz Quebrada, permitindo a ligação deste percurso com o Passeio Marítimo
de Oeiras.
Pretende-se, com esta obra, a renaturalização e melhoria
da qualidade da água do rio; o controlo dos caudais, prevenindo os efeitos das alterações climáticas e promovendo
a segurança de pessoas e bens; a requalificação do espaço
público ao longo do rio Jamor e a criação de um percurso
pedociclável convidativo entre Queluz e Caxias.•

Oeiras Atual
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Arranca construção
do Viaduto da Quinta da Fonte
O projeto prevê a ligação entre dois empreendimentos: o Parque das Cidades
e a Quinta da Fonte (sector II), garantindo uma distribuição mais equilibrada
dos fluxos rodoviários e, por consequência, uma melhoria no congestionamento
diário atualmente sentido no local.

INVESTIMENTO
2 MILHÕES
DE EUROS

O

Parque Empresarial da Quinta da
Fonte, situado em Paço de Arcos,
é um parque de escritórios com 22
edifícios dotados de modernas infraestruturas e espaços verdes, implantado numa área
de construção de 80.000 m2, onde estão instaladas mais de uma centena de empresas
das quais se destacam a HP, Endesa, Fullsix,
ABB Portugal, Whitestar, Banco Primus, entre outras.
Este complexo dispõe ainda de diversos
equipamentos, pelo que, para além dos mais
de quatro mil trabalhadores que para lá se
deslocam, o número de utilizadores regulares do complexo rondará os sete mil.
A sua localização, num dos nós rodoviários
mais importantes do concelho, onde se articula o tráfego dos vários parques empresariais (Lagoas Parque, TagusPark e Quinta
da Fonte), com as entradas e saídas da A5,
confere elevados níveis de procura de tráfego, principalmente nas horas de ponta, constituindo congestionamentos e consequentemente filas de espera e tempos de atraso.

DURAÇÃO DA OBRA: 8 MESES
(conclusão prevista dezembro/2019)
Com este viaduto, cria-se um novo acesso ao setor poente, assente
em diferentes paragens de origem/destino, melhorando a mobilidade.
É, assim, expectável uma distribuição mais equilibrada dos fluxos rodoviários e, por consequência, uma melhoria no congestionamento
diário sentido no parque empresarial da Quinta da Fonte.
A ligação desenvolve-se ao longo de cerca de 600 metros, entre a rotunda do Sector II da Quinta da Fonte e a rotunda do Parque das Cidades, constituída por uma via bidirecional com um ramo de ligação à
Avenida do Conselho da Europa. Esta obra vai permitir que a Estrada
de Paço de Arcos, que estreita na zona junto à Quinta do Torneiro,
possa nesse troço ter apenas um sentido de trânsito (e ciclovia), viabilizando alternativa ao sentido oposto pelo novo viaduto.•
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Novo Centro de Dia
de Porto Salvo
As novas instalações do centro de dia
e de apoio domiciliário de Porto Salvo
foram inauguradas pelo presidente
da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino
Morais, na presença do Cardeal Patriarca
de Lisboa, D. Manuel Clemente.

A

obra e o apetrechamento do espaço, orçados em
mais de 670 mil euros, foram comparticipados pelo
Município de Oeiras em 600 mil euros.
“Este investimento vai permitir o aumento da capacidade de
resposta na área do apoio à população mais idosa, com a abertura de 40 novas vagas no centro de dia e de 75 novas vagas
no serviço de apoio domiciliário. Será ainda possível criar outras respostas para o envelhecimento ativo, igualmente, identificadas como prioritárias para o concelho e para esta freguesia em particular”, explicou, a este respeito, Isaltino Morais.
Destaque, entre os novos serviços criados, para o Espaço
Sénior, que disponibilizará atividades lúdicas, tais como
informática, aulas de canto e música, artes decorativas e
plásticas, entre outras.
As novas instalações vão ainda permitir o alargamento do período de
funcionamento do centro, que
passará a estar aberto entre as
INVESTIMENTO
8h e a meia-noite. O Centro So600 MIL
cial e Paroquial de Nossa SenhoEUROS
ra de Porto Salvo é uma instituição
particular de solidariedade social
fundada em 1992. Além das respostas
sociais dirigidas a seniores, disponibiliza creche, educação
pré-escolar e atividades de tempos livres para crianças do
1º e 2º ciclos. Adjacente a este novo equipamento refira-se
ainda a nova igreja, que foi comparticipada pelo Município
com a verba de 500 mil euros. •

A obra foi comparticipada pelo Município em 600 mil euros

Oeiras Atual
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PATRIMÓNIO

Requalificação da envolvente ao Santuário
de Nossa Senhora da Conceição da Rocha
Devolver a dignidade ao santuário,
tornando-o num lugar de encontro,
espaço de referência, de estadia
e de lazer, são os principais
objetivos da obra de requalificação
do jardim e envolvente
do Santuário de Nossa Senhora
da Conceição da Rocha.
A obra tem início previsto
para 2020 e um custo
de 930.685,00€.

O

projeto propõe uma larga faixa pavimentada abarcando toda a fachada do
edifício, compreendendo os diversos
acessos – uma escadaria que ascende à Igreja,
na qual se encaixa uma rampa mais confortável para os peões, com plataformas intermédias
de paragem, contemplação e descanso, uma
faixa em rampa que acompanha lateralmente a
escadaria, permitindo o acesso automóvel uma
plataforma plana, ao longo do rio, que conduz
à entrada da Capela da Gruta, prolongando-se
até à zona baixa do Jardim da Rocha.
Na zona mais alta cria-se uma pequena praça,
ponto de chegada do acesso a partir do exterior, numa plataforma que liga a Igreja, a Residência dos Sacerdotes e a entrada do Jardim
da Rocha, com uma imagem mais intimista e
acolhedora.
Por fim, a proposta visa a recuperação integral
do Jardim da Rocha, com os seus estreitos percursos deambulantes totalmente envolvidos
em vegetação.
A requalificação do jardim e envolvente do
Santuário de Nossa Senhora da Conceição da
Rocha será feita com recurso à utilização de
materiais nobres (pavimentos, equipamento,
aparelhos de iluminação e material vegetal),
sendo também revistas
as redes de águas
e esgotos e o sistema hídrico
dos lagos.•

INVESTIMENTO
930.685,00€

Antevisão da obra de requalificação
da envolvente ao Santuário de Nossa
Senhora da Conceição da Rocha
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Reordenamento
viário em Caxias
Está em curso a empreitada que vai permitir a ligação da
Rua Paulo da Gama (arruamento agora sem saída) com a
Alameda Calouste Gulbenkian,
em Caxias, e criação
de 14 lugares de estacionamento lateral.
A obra tem prazo de execuINVESTIMENTO
ção de 120 dias, com um
167.800,24€
custo de 167.800,24€
(+ IVA)
(+ IVA). •

Concluída reparação do viaduto
Já está terminada a empreitada de reparação e conservação da estrutura do viaduto sobre a Avenida Senhor Jesus dos Navegantes, em Paço de Arcos.
A obra consistiu na limpeza geral da ponte; reparação de fissuras; decapagem
manual e aplicação de pintura anticorrosiva nos aparelhos de apoio e pintura do
guarda corpos. Com um prazo de execução de 30 dias, representou um custo de
20.959,38€ (+ IVA). •

Requalificação de escadas
em Algés
Já se encontra concluída a obra de requalificação de escadas na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés
(números 38 a 40). A obra consistiu na demolição do
muro de suporte, na execução de um novo e na construção de uma escada com rampa contígua, para melhoria
da acessibilidade dos utentes de mobilidade reduzida. •

Substituição de ponte pedonal
no Jardim do Murganhal
A obra, com prazo de execução de 30 dias, teve um custo de 21.560,04€ e já se
encontra concluída. Consistiu na substituição de uma ponte pedonal existente
no Jardim do Murganhal, em Caxias, muito degradada e revelando alguma instabilidade, por uma nova ponte com estrutura e corrimão em aço galvanizado
lacado, com passadiço em deck de madeira. •

Mais estacionamento
em Paço de Arcos
Está em curso a obra de execução de um parque de estacionamento provisório
na Rua Fonte de Maio, em Paço de Arcos, de forma a colmatar a necessidade de
escassez de estacionamento naquela zona.
A obra, com prazo de execução de 60 dias, teve um custo de 43.278,22€ (+ IVA). •

Oeiras Atual
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Maior edifício a recuperar no âmbito do Programa de Habitação Jovem

Começou obra de recuperação do Villa Longa
Arrancou em junho a obra de recuperação do Villa
Longa, o sexto edifício a ser reabilitado em Paço
de Arcos no âmbito do programa de Habitação
Jovem do Município de Oeiras. Com uma área
de construção de 2277m2, o Villa Longa é o maior
edifício a ser recuperado no âmbito do programa
de Habitação Jovem.
As tipologias de grande dimensão, características da época da sua
construção (1910), foram reconvertidas em 32 fogos – 22 T1 e dez
T0. A antiga garagem, opção visionária para a altura, irá manter o
seu uso.
Esta empreitada, representando um investimento municipal de
2.019.300,00€ terá uma duração de 24 meses.
O imponente edifício Villa Longa é um dos mais significativos no
concelho de Oeiras.
De planta retangular, com quatro pisos e águas furtadas, este robusto edifício desenvolve-se num único volume em forma de paralelepípedo, mostra características híbridas entre o espírito neoclássico e a arquitetura Arte Nova, a utilização do arco abatido e as
janelas-frestas de gosto revivalista. A traça é de autor desconhecido.
Os interiores são estruturados em função de um corredor central
de distribuição dos espaços, com correspondência entre o interior
e o exterior. •

INVESTIMENTO
2 MILHÕES
DE EUROS

Edifício Villa Longa

Melhoramentos em Nova Oeiras

Concluída requalificação do espaço envolvente à Torre H

INVESTIMENTO
200.959,87€
(+ IVA)

Vista aérea do espaço envolvente à Torre H, Nova Oeiras

A Câmara Municipal tem vindo a realizar a requalificação da envolvente das diferentes torres características do bairro de Nova Oeiras, tendo sido recentemente concluída a obra da envolvente da Torre H.

A intervenção teve como objetivos reestruturar os acessos
viários e pedonais na envolvente direta do edifício, requalificar e ampliar o parque de estacionamento, assim como
os espaços verdes e de lazer, numa área de 2 500 metros
quadrados.
Os trabalhos permitiram recuperar e ampliar os estacionamentos e passeios, substituindo a calçada de vidraço e o betuminoso pela calçada de granito, como estratégia de redução da velocidade automóvel; manter as árvores existentes,
sempre que possível e na medida em que se encontrassem
em bom estado fitossanitário; melhorar as circulações pedonais; promover o usufruto das zonas de estadia, pré-existentes e recém-criadas e reparar os caminhos existentes,
formalizando os caminhos de pé posto existentes.
De assinalar que o espaço tem um potencial de estadia e recreio para os moradores, que ali poderão encontrar um local
privilegiado de encontro e lazer, agora com um relvado para
recreio informal, muros-bancos com sulipas, um bebedouro,
uma mesa, bancos em madeira e papeleiras.
A renovação da iluminação e do mobiliário urbano nos percursos pedonais contribui também para melhorar e dinamizar este espaço. •
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Repavimentação das Ruas 7 de Junho e Febus Moniz

Mais conforto e melhor mobilidade
no Centro Histórico de Oeiras

INVESTIMENTO
160 MIL
EUROS

No âmbito da estratégia de requalificação do espaço público do centro
histórico de Oeiras, a Câmara Municipal de Oeiras procedeu à obra de
repavimentação das Ruas 7 de Junho e Febus Moniz no Centro Histórico de Oeiras, com o intuito da melhoria do conforto urbano e condições
de mobilidade.

Rua 7 de Junho, concluída

Tratam-se de duas ruas pedonais, ligando o Largo 5 de Outubro ao Largo
Marquês de Pombal.
A empreitada englobou a colocação de um novo pavimento antiderrapante, de forma a melhorar as condições de mobilidade, num investimento
de cerca de 160 mil euros.
A primeira fase, correspondendo à Rua 7 de junho de 1759, foi inaugurada no âmbito das celebrações dos 260 anos do Município de Oeiras.
A segunda fase, a Rua Febus Moniz, ficará concluída no mês de julho.
Dando continuidade a esta estratégia de reabilitação do espaço urbano
do centro histórico, encontra-se em fase de elaboração o projeto de requalificação da Rua Marquês de Pombal e Rua Cândido dos Reis, que incluirá a ampliação dos passeios e renovação de pavimentos, procurando
implementar melhorias no conforto urbano e acessibilidades.•

Rua Febus Moniz, obra em curso

Renovação de escolas avança nas férias letivas
Na sequência do trabalho de parceria que tem vindo a ser estabelecido entre o Município e os Agrupamentos de Escolas do concelho,
têm sido atribuídas comparticipações financeiras para a realização
de pequenas intervenções nas
escolas, assumidas por razões de
racionalidade de custos e operacionalidade.
Neste âmbito, iniciaram-se no final do ano letivo obras de beneficiação e requalificação nos seguintes estabelecimentos de ensino:
-R
 equalificação global na EB Narcisa Pereira, em Queijas

Oeiras Atual

- Reparação de muros na EB. D.
Pedro V, em Linda-a-Velha
- Remodelação do JI EB Sá Miranda
- Intervenções várias na EB Santo
António de Tercena
- Requalificação da cozinha da ES
Aquilino Ribeiro, em Porto Salvo
- Pinturas interiores na EB Porto
Salvo
- Execução de novo telheiro nas
instalações provisórias na EB
Noronha Feio, em Queijas
- Construção de rampas acessíveis
para utentes com mobilidade
condicionada na JI Roberto Ivens
- Beneficiações diversas e pintura

exterior e interiores na EB Conde Ferreira
INVESTIMENTO
- Beneficiações no JI Luísa Ducla Soares,
3 MILHÕES
em Algés
DE EUROS
- Substituição de coberturas na EB Conde
de Oeiras
- Requalificações diversas no JI Tomás Ribeiro
- Requalificações no espaço exterior da EBI Amélia Vieira Luís
- Estacionamento ES Miraflores
- Requalificação de muros e vedações nas escolas básicas do concelho
Estas intervenções representam um valor estimado de 2 844 895,03 €.
Paralelamente ficará concluída a renovação do mobiliário de sala de
aula do 1º ciclo, com a entrega de mesas de aluno e secretárias de professor em 12 estabelecimentos de ensino, e ainda renovado o mobiliário
e equipamento em vários jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo, tendo em conta as exigências atuais e a criação de novos espaços de aprendizagem.Esta ação representa um investimento de 233.291,23€.•
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Município e Ministério da Educação iniciam
plano de reabilitação de 13 escolas
Três escolas básicas e secundárias do concelho de Oeiras vão ter obras
de requalificação e de modernização já no próximo ano. Trata-se de um
investimento de cerca de 6,5 milhões de euros, financiado em partes iguais
pelo Ministério da Educação e pela Câmara Municipal de Oeiras.
As restantes dez prosseguirão nos anos seguintes.

INVESTIMENTO
GLOBAL
22 MILHÕES
DE EUROS

A

secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Fernandes Leitão, e
o presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, assinaram, no passado dia 12 de junho, um acordo de colaboração
para realização de intervenções de requalificação, durante os anos de 2020 e 2021, nas Escolas Secundária Professor José Augusto Lucas
(Linda-a-Velha), Básica de São Julião da Barra
(Oeiras) e Básica e Secundária Aquilino Ribeiro (Porto Salvo).
Nesta cerimónia, que decorreu numa sala
cheia de estudantes e de professores, na Escola
Secundária Professor José Augusto Lucas, em
Linda-a-Velha, estiveram presentes os onze diretores dos agrupamentos de escolas de Oeiras,
numa clara demonstração da unidade entre
as escolas e o Município em torno do plano de
reabilitação das escolas básicas e secundárias.
Este acordo surge no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
que vai permitir a transferência de escolas para
o património da Câmara Municipal. Num total
de 13 escolas com necessidades de intervenção
identificadas, estas são as primeiras, escolhidas
com base no atual estado de conservação e na
antiguidade.
O primeiro conjunto de intervenções representa um investimento global estimado em cerca de 6 milhões e meio de euros, financiado
em partes iguais pelas duas entidades, com as
obras a serem realizadas pelo Município.
Na sua intervenção, a secretária de Estado Adjunta e da Educação declarou que o Governo
vê “a Câmara Municipal de Oeiras como um
parceiro na área da Educação”.
Fazendo referência ao esforço que o Município
tem realizado para a manutenção e renovação
das escolas, particularmente das que eram da
responsabilidade municipal, as do 1º ciclo (tendo sido investidos cerca de 70 milhões euros
nos últimos 12 anos), Isaltino Morais diz ser
agora necessário “realizar obras de conservação, de manutenção, em alguns casos até de
ampliação, de criação de melhores condições
nas restantes escolas, nomeadamente nas secundárias”. O presidente da Câmara relembrou que o objetivo do Executivo Municipal é
o de “criar condições para que Oeiras tenha

INVESTIMENTO
1.ª FASE
6,5 MILHÕES
DE EUROS

Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Fernandes Leitão,
e o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais

os melhores alunos do país”, o que “requer
um investimento sério em projetos educativos
que atravessam diversas áreas, como a formação dos professores, mas também pela criação
de condições para que os alunos possam, por
exemplo, fazer visitas de estudo, por exemplo, a instituições de investigação científica,
o que poderá despertar-lhes a curiosidade
científica. Daí a criação de novos projetos e
programas municipais, como é o caso do Oeiras Educa e do Mochila Leve, que visam criar
condições para que dentro de quatro a cinco anos Oeiras tenha os melhores alunos do
País. O nosso objetivo é que ninguém fique
para trás e por isso, a partir de 2020, qual-

quer aluno oeirense que termine o 12º ano e
cujo agregado familiar não tenha recursos que
permitam frequentar a universidade, terá as
propinas suportadas pela Câmara Municipal
de Oeiras”.
Prevê-se que em 2021 se inicie a preparação de novos acordos que permitam abranger, em fases subsequentes, as restantes dez
escolas com reconhecidas necessidades de
intervenção.
De acordo com um estudo realizado pelo
Município e entregue ao Ministério, o investimento necessário para as intervenções de
reabilitação das 13 escolas será de mais de 22
milhões de euros.•
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OBRAS ADJUDICADAS

OBRAS INICIADAS

abril 2019

DESIGNAÇÃO

abril 2019
VALOR

DESIGNAÇÃO

VALOR

Execução de rede de locais de deposição de residuos
verdes no concelho

124 247,37 €

Execução de divisórias para novos Gabinetes,
no Piso 0 do Edifício Atrium

10 548,88 €

Repavimentação e reformulação rodoviária
da Rua Dr. António Loureiro Borges, no Arquiparque

57 282,73 €

Construção do viaduto rodoviário da Quinta
da Fonte, Paço de Arcos

2 098 767,28 €

Cemitério de Carnaxide - Criação de zona
para tratamento de ossadas

22 257,77 €

(Re)pintura de passagens de peões em várias ruas
do concelho de Oeiras

92 765,90 €

Construção de passeio na Rua Helena Aragão
em Tercena

45 004,19 €

Ligação da Rua Paulo da Gama com a Alameda
Calouste Gulbenkian, Caxias

206 394,30 €

Conservação e execução de pavimentos pedonais
em Carnaxide e Caxias

101 974,65 €

Implementação de medidas de segurança rodoviária
e pedonal em passadeiras de peões

129 249,86 €

Conservação e reparação de pavimentos rodoviários
em Oeiras e Paço de Arcos

292 847,26 €

Requalificação dos passeios na Rua Conde
de Alcáçovas, Paço-de-Arcos

206 652,17 €

Construção de muro de contenção na EB1 Gil
Vicente- Queijas

72 650,36 €

Execução de parque de estacionamento provisório
junto às finanças de Paço de Arcos

45 874,91 €

Paços do Concelho (Oeiras) - Remodelação
de sanitários no átrio do gabinete da Presidência

7 065,29 €

Reparações diversas de instalações elétricas em
todos os edifícios do Município de Oeiras

113 249,34 €

Manutenção de obras de arte em Porto Salvo, Algés
e Caxias

153 188,29 €

Requalificação de escadas na Av. dos Bombeiros
Voluntários de Algés n.º 38 e 40

55 797,19 €

Substituição de pavimentos em Espaços de Jogo
e Recreio do concelho de Oeiras

153 416,45 €

Conservação e reparação de pavimentos
em Carnaxide e Caxias

246 820,79 €

Oficinas Municipais de Vila Fria (Porto Salvo) Construção de balneários no piso térreo do Bloco A

262 901,31 €

Conservação e manutenção de pavimentos em Algés
e Porto Salvo

247 308,87 €

Conservação e manutenção de pavimentos pedonais
e viários em Algés e Porto Salvo

158 820,33 €

Execução da Passagem Superior Sul de Peões para
ligação da parte A e B da 2.ª Fase do Parque dos Poetas

300 400,69 €

SUBTOTAL

1 451 656,00 €

SUBTOTAL

3 753 830,17 €

OBRAS CONCLUÍDAS
abril 2019

DESIGNAÇÃO

VALOR

Execução de divisórias para novos Gabinetes, no Piso 0 do Edifício Atrium

10 548,88 €

EB Conde Ferreira (Oeiras) - Substituição da clarabóia e reparação de danos no ginásio

3 445,00 €

Palácio Marquês de Pombal (Oeiras) - Colocação de pavimento amovível na cozinha
e corredor de acesso ao refeitório

52 978,80 €

EB Cesário Verde (Queijas) - Substituição do pavimento do recreio do JI e reparações várias noutros locais da escola

38 907,30 €

EB Porto Salvo - Impermeabilização da cobertura do ginásio, insonorização e requalificação do refeitório e melhoramentos nos recreios EB e JI

130 965,28 €

EB de Porto Salvo - Tratamento de juntas de dilatação na cobertura do corpo central

9 985,20 €

EB Sylvia Philips (Carnaxide) - Reconstrução de muro de suporte

19 235,31 €

Fornecimento e instalação de pilaretes e balizas flexíveis em Oeiras

29 680,00 €

Rotunda no entrocamento da Av. De Portugal com a Rua Fernão Lopes, Carnaxide

105 971,67 €
SUBTOTAL

Oeiras Atual

401 717,43 €

17
OBRAS

OBRAS ADJUDICADAS

OBRAS INICIADAS

maio 2019

DESIGNAÇÃO

maio 2019
VALOR

DESIGNAÇÃO

VALOR

Substituição de luminárias existentes no Alto da Boa
Viagem, em Caxias

54 292,67 €

Geiser Marítimo - Requalificação da iluminação
e reposição do sistema metalomecânico

117 583,08 €

Execução de trabalhos diversos em caldeiras
e canteiros

171 555,70 €

Intervenção em duas passagens superiores pedonais
em Paço de Arcos

86 810,63 €

Construção de rotunda na Av.ª General Norton
de Matos e a Av.ª das Tulipas, em Algés

154 973,31 €

Construção de rotunda em Leceia, Oeiras

314 820,00 €

Contenção em gabiões da margem esquerda
da Ribeira da Laje, adjacente ao Jardim Municipal
de Oeiras

83 740,02 €

Sinalização vertical no Concelho de Oeiras

141 827,42 €

Substituição de ponte pedonal no Jardim
do Murganhal, Caxias

20 340,00 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Pintura
da fachada junto à entrada principal

1 982,50 €

Construção/ manutenção de pavimentos pedonais
em Barcarena e Queijas

103 413,21 €

Conservação e reparação de pavimentos viários
em Barcarena e Queijas

208 885,40 €

Pinturas diversas em elementos construção civil
de imóveis municipais

91 500,00 €

Colocação de pavimentos tácteis nas passadeiras
do Concelho

79 420,01 €

SUBTOTAL

767 103,64 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Criação de reentrância sob telhas, para a cons-trução de novos beirados

41 767,40 €

Serralharias diversas em património municipal:
Carnaxide, Oeiras, Algés e Dafundo

21 866,00 €

EB Porto Salvo - Pinturas interiores

138 513,05 €

Execução de novo telheiro nas instalações provisórias
na EB Noronha Feio, em Queijas

13 998,20 €

Jardim Municipal de Oeiras: Reparações nos Órgãos
de Drenagem Pluvial dos Pavimentos e Lagos

19 127,78 €

Ampliação das redes de saneamento do conjunto
residencial de Barcarena, Oeiras

136 425,66 €

Escola Básica 2/3 Conde de Oeiras - Substituição d
e Coberturas

269 985,02 €

Recuperação de polidesportivo na Rua dos Moinhos
de Vento (Linda-a-Velha)

110 769,75 €

Palácio Anjos – Requalificação da iluminação exterior

43 990,59 €

JI Roberto Ivens – Construção de rampas acessíveis
para utentes com mobilidade condicionada

19 650,00 €

EB Porto Salvo - Acrescento de gradeamento
no recreio coberto

9 952,00 €

Casa das Culturas (Paço de Arcos) - Remodelação
da rede de abastecimento de água

4 967,00 €

Palácio do Marquês de Pombal (Oeiras) - Pintura
da fachada junto à entrada principal

1 982,50 €

Execução do ramal do Quiosque de Saúde
em Carnaxide

700,00 €

SUBTOTAL

OBRAS CONCLUÍDAS
maio 2019

DESIGNAÇÃO

VALOR

SUBTOTAL

247 195,40 €

1 450 539,84 €

NOVEMBRO 2018

TOTAL
459 079,75
TOTAL
8 0725042,48
€ €
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Final da Taça de Portugal

Equipas municipais garantem limpeza do Jamor

30

toneladas de resíduos

20m3

de resíduos volumosos

Realizou-se no passado dia 25 de
maio mais uma edição da Final da
Taça de Portugal no Estádio Nacional, contando, à semelhança dos
anos anteriores, com o apoio logístico da Câmara Municipal de Oeiras
no âmbito da preparação e limpeza
do recinto e da sua envolvente.
Os serviços municipais afetos à higiene urbana iniciaram a sua intervenção no evento nas semanas
anteriores à sua realização, com a
limpeza e desmatação dos acessos
à zona e limpeza de estradas, deixando-as mais limpas e seguras para
circulação.
Para além destas intervenções, foram disponibilizados para utilização
dos espetadores cerca de 130 equipamentos de deposição de resíduos
e 50 postaletes com sacos substituíveis, distribuídos pelo recinto e pelos parques de estacionamento.
No dia da realização do evento, foram destacados 15 funcionários
para a realização das últimas limpe-

zas. No final do jogo, iniciaram-se os procedimentos de limpeza,
com 44 funcionários, duas carrinhas e duas viaturas de recolha.
Os trabalhos de limpeza prosseguiram no dia seguinte, com 51
funcionários, três carrinhas e duas viaturas de recolha, para a
limpeza do Estádio, dos parques de estacionamento e das ruas
envolventes. Recolheram-se, nos dois dias, mais de 30 toneladas
de resíduos e cerca de 20m3 de resíduos volumosos.
Apesar da magnitude do evento e da elevada produção de resíduos verificada, a eficácia da intervenção das equipas de higiene
urbana permitiu, num curto espaço de tempo, que a zona ficasse
novamente limpa e disponível para ser utilizada pelos frequentadores habituais. •

Novo modelo de gestão e criação de equipa de fiscalização

Maior investimento no controlo de pragas urbanas
Entrou em vigor no mês de junho um novo modelo de gestão de
controlo de pragas, assente num pressuposto de eficácia, quer ao
nível da gestão de pedidos e da comunicação com os munícipes,
quer nas ações de intervenção propriamente ditas.
Para além das melhorias no processo administrativo, foi também criada uma equipa de fiscalização, que tem como função
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o acompanhamento das intervenções na via
pública, verificação dos resultados obtidos
e monitorização dos pontos críticos, permitindo a elaboração de um planeamento mais
eficaz e direcionado.•

Número verde
do ambiente

800 201 205

19
AMBIENTE

Época balnear de 18 de maio a 29 de setembro

Bandeira Azul para
as praias da Torre
e Santo Amaro

A

s praias da Torre e de Santo Amaro, em Oeiras, ostentam este ano,
pela primeira vez, Bandeira Azul, sendo que a Torre é, pelo terceiro
ano consecutivo, praia com Qualidade de Ouro. Ambas estão também
integradas no Programa Praia Saudável. Pela primeira vez todas as praias oficiais (Torre, Santo Amaro, Paço Arcos e Caxias) terão a classificação de Águas
Balneares Excelentes.
Fator proeminente para a atribuição da Bandeira Azul, a qualidade das águas
balneares destas duas praias mereceu distinção graças aos resultados de qualidade excelente – o valor máximo possível. Em conjugação, surge o cumprimento ou superação de outros critérios como a quantidade, qualidade e diversidade
de atividades ambientais, a segurança e a acessibilidade.
O Município de Oeiras vê desta forma reconhecido um trabalho de quase duas
décadas, tanto na orla marítima como na sua rede hidrográfica, influenciando fortemente a qualidade das águas balneares onde, hoje em dia, já se podem observar
com regularidade espécies endémicas que há poucos anos se julgavam extintas.
EQUIPAMENTOS
Todas as praias do concelho estão dotadas de chuveiros, lava-pés, passadiços e
instalações sanitárias com cabines próprias para acesso a pessoas com mobilidade condicionada.
Em matéria de resíduos, destaque para um maior número de ecopontos de
praia e para a disponibilização de cinzeiros de praia (para devolução à saída).
LIMPEZA
A par da limpeza mecânica dos areais, no período compreendido entre 5 de
junho e 11 de setembro decorre o projeto de sensibilização ambiental Jovens
em Movimento, que este ano conta com cerca de 750 jovens e 50 monitores,
que colaboram na limpeza tanto das praias como de ruas e jardins do concelho.
CRIANÇAS
Existem dois equipamentos de recreio direcionado ao público mais jovem, um
na Praia da Torre e outro na Praia de Santo Amaro, estando ainda prevista a
instalação do terceiro na praia de Paço de Arcos.
VIGILÂNCIA
É assegurada em todas as praias oficiais por Nadadores Salvadores certificados
pelo Instituto de Socorros a Náufragos. Em paralelo, pelo segundo ano consecutivo, está ao serviço um drone equipado com câmara de vigilância, um altifalante e uma boia salva-vidas insuflável ao contacto com o mar com capacidade para
acudir até quatro pessoas. O projeto visa promover uma resposta mais rápida e
eficaz a ocorrências em que a celeridade da intervenção é fundamental para a
diminuição dos riscos.
A segurança está garantida por policiamento de proximidade, articulado entre a
Polícia Marítima, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Municipal de Oeiras, em toda a orla marítima.
ACESSIBILIDADE
De referir ainda a presença do projeto Praia Acessível na Praia de Santo Amaro,
disponibilizando gratuitamente às pessoas com deficiência ou incapacidade cadeiras de praia anfíbias e outros equipamentos de apoio à mobilidade que facilitam o acesso à praia e aos banhos de mar. Este projeto estará disponível até 29 de
setembro no horário compreendido entre as 9h. e as 13h. O projeto é desenvolvido pela Câmara Municipal de Oeiras em parceria com a CERCIOEIRAS, a Associação Humanitária de Bombeiros de Oeiras e a Associação Juvenil Pró-Atlântico.
A PARTIR DE CASA
Saber como está a praia antes de sair de casa é possível, graças ao Beachcam.
pt, o site pioneiro na Europa na transmissão gratuita de imagens em tempo real
(live broadcast) e na prestação de serviços de informação sobre as praias do litoral
português, incluindo as de Oeiras: Caixas, Paço de Arcos, Santo Amaro e Torre. •

Hastear da Bandeira Azul na praia de Santo Amaro de Oeiras

ÉPOCA BALNEAR EM OEIRAS
O Galardão Bandeira Azul avalia 33 critérios em várias
áreas (Educação Ambiental, Qualidade da Água, Gestão
Ambiental, Equipamentos, Segurança e Serviços):
Educação Ambiental – promovido o Jovens em Movimento desde 1992 (iniciam 5 de Junho); campanhas
de sensibilização para a não deposição de resíduos no
areal; Quebre o hábito e areal sem cotonetes; dinamizados jogos ambientais durante a época balnear;
Qualidade da Água – trabalho de 2 décadas quer
pela introdução dos sistemas intermunicipais de saneamento quer pelo trabalho interno dos serviços na
monitorização e erradicação contínua de descargas
ilegais em linhas de água;
Gestão Ambiental – Limpeza mecânica e manual diária, monitorização da qualidade das águas das linhas
de água;
Equipamentos – Novos ecopontos (únicos no país)
com disponibilização de cinzeiros, chuveiros, lava-pés, instalações sanitárias, passadiços, painéis informativos, biblioteca de praia;
Segurança – Drone Salva Vidas, Nadadores Salvadores certificados pelo ISN e policiamento de proximidade com PSP, Polícia Municipal e Polícia Marítima;
Serviços – Projetos inclusivos – Praia Acessível.
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Centenário da comprovação experimental da teoria da relatividade

Oeiras apoia aquisição de planetário para a Ilha do Príncipe
O Município de Oeiras vai apoiar financeiramente o Governo Regional
do Príncipe para a aquisição de um planetário, que constituirá a pedra
fundamental do legado físico da Ciência e da História que liga a Ilha do
Príncipe à primeira validação experimental da Teoria Geral da Relatividade de Einstein, bem como irá consubstanciar um recurso didático e
pedagógico para servir a Educação naquela região.
Este equipamento ficará no Espaço Ciência e História Sundy, inaugurado com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa no dia em que se
assinalaram 100 anos da validação da teoria da relatividade geral de
Einstein pela equipa liderada pelo astrónomo Arthur Eddington, atra-

Semana da Proteção Civil
O Município de Oeiras promoveu, entre os dias 25 de maio a
8 de junho, a Semana da Proteção Civil. O objetivo desta iniciativa é mostrar à população os meios e recursos existentes
no concelho, exercitar e testar a sua capacidade de resposta e coordenação face a acidentes graves e catástrofes, bem
como sensibilizar para a área da proteção civil, contribuindo,
desta forma, para uma cultura de segurança.
Uma exposição estática, consistindo num encontro das
forças e serviços de segurança e agentes de Proteção Civil
do concelho, o seminário ‘Serviços Municipais de Proteção
Civil, a base do Sistema de Proteção Civil’ e o simulacro
de explosão seguida de incêndio estrutural no complexo de
edifícios do Instituto de Apoio Social das Forças Armadas
foram algumas das atividades que decorreram durante a
semana.
Do programa fizeram ainda parte a 1ª Gala do Bombeiro,
uma homenagem a bombeiros das sete corporações do concelho e outras entidades que de alguma forma se distinguiram no decurso do último ano, e os já tradicionais Dias
Abertos da Proteção Civil, com exposição de meios, visitas,
palestras e distribuição de folhetos informativos.
A Semana da Proteção Civil do Concelho de Oeiras encerrou
com a realização de um desfile de meios humanos e materiais ao longo da Avenida 25 de Abril, em Linda-a-Velha. •

vés da observação de um eclipse solar total, em 29 de maio de 1919.
Para financiar a aquisição, a Câmara Municipal de Oeiras aprovou atribuir uma verba no valor de 30 mil euros, que será concedida através
da celebração do protocolo de cooperação entre o Município de Oeiras
e o Governo Regional do Príncipe.
Recorde-se que o Município de Oeiras tem mantido, ao longo das últimas quatro décadas, frutuosas relações de geminação e cooperação no
espaço lusófono. Dessas, a relação de geminação com a Região Autónoma do Príncipe – datada de março de 1997 – tem resultado na melhoria substancial das condições de vida da população ali residente. •

Integração das Comunidades
Ciganas
Reconhecendo a importância do papel desempenhado pela comunidade
cigana no Município, Oeiras integrou o projeto-piloto Planos Locais para a
Integração das Comunidades Ciganas, coordenado pelo Alto Comissariado
para as Migrações e financiado pelo Programa da União Europeia de Direitos, Igualdade e Cidadania (2014-2020). O projeto tem como objetivos
promover a intervenção local e a participação democrática das comunidades ciganas, bem como promover parcerias para desenhar e implementar
estratégias de aproximação entre as comunidades ciganas e a sociedade
maioritária.•

Turismo Sénior
Acreditando nas mais-valias decorrentes da promoção da sociabilidade,
o Município tem assegurado a realização regular de passeios abrangendo,
anualmente, cerca de 500 idosos. No ano de 2019 o programa foi alargado,
prevendo-se abranger mais de 1 500 munícipes seniores.
Depois de Évora, Beja (para cuidadores informais/familiares), e Cúria, estão
ainda agendadas viagens a Fátima, à Régua, à Madeira e à Covilhã. Para
mais informações, contactar a Divisão de Coesão Social através dos seguintes
meios: telefone 21 440 85 19; endereço de correio eletrónico:
dcs@cm-oeiras.pt. •

1500 no
Laço Humano
contra os maus
tratos
Assinalando o encerramento da Campanha Nacional para Prevenção dos
Maus Tratos na Infância, em Oeiras
1500 pessoas juntaram-se para fazer
um Laço Humano, no dia 30 de abril,
no Estádio Municipal Mário Wilson.
Trata-se de uma iniciativa promovida
pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oeiras (CPCJO), em
parceria com a Câmara Municipal de
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Oeiras e a Divisão Policial de Oeiras, que há já alguns anos abraça esta campanha que decorre sempre
no mês de abril, em Portugal e noutros países europeus.
Pretende-se, deste modo, tornar visível o interesse comum das entidades (públicas e privadas), das instituições e da comunidade de Oeiras relativamente à temática dos maus tratos na infância, consciencializando para o importante papel que cada um deve assumir na prevenção. •
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Nova Unidade de Saúde Familiar em Algés
A secretária de Estado da Saúde, Raquel Duarte Bessa de Melo, esteve
em Oeiras, no passado dia 1 de julho, para a inauguração da Unidade
de Saúde Familiar Damião de Gois, integrada no Centro de Saúde de
Algés, em funcionamento desde abril de 2017.
A Unidade de Saúde Familiar Damião de Gois funciona no horário das
8.00h. às 20.00h., contando com uma equipa de sete médicos, seis enfermeiros e quatro assistentes técnicos, a maioria dos quais oriundos
do antigo Centro de Saúde de Algés, situado na Rua Damião de Gois,
nome com o qual se batizou a nova unidade.
Esta Unidade de Saúde Familiar está integrada no Agrupamento de
Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras, com um total de 276
560 utentes e que deste modo passa a contar com 13 Unidades de
Saúde Familiar, quatro Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados, três Unidades de Cuidados na Comunidade, uma Unidade de
Saúde Pública, uma Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados e
uma Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos. •

Município investe em cuidados de saúde de proximidade

Já abriu o Quiosque da Saúde em Carnaxide
Já está em funcionamento, na Outurela, o primeiro Quiosque da Saúde
do concelho, um projeto que visa facilitar o acesso da comunidade a
cuidados de saúde primários, gratuitamente, promovendo a prevenção e
a educação para a saúde.
De entre os serviços prestados, destaque para a avaliação da tensão arterial, a avaliação da glicémia capilar, o apoio na gestão da terapêutica
diária dos doentes crónicos ou a retirada de pontos de sutura.

QUIOSQUE DA SAÚDE – CARNAXIDE
De terça-feira a sábado, entre as 11.00h. e as 19.00h. (exceto feriados).
Em frente ao Pavilhão Carlos Queiroz, na Outurela

INVESTIMENTO
120 MIL EUROS
(ao longo
de 3 anos)

Primeiro Quiosque da Saúde do concelho já funciona em Carnaxide

“A ideia não é substituir o Serviço Nacional de Saúde, mas, sim, atuar
em complementaridade, facilitando o acesso dos cidadãos, sobretudo os
que se encontram em situações mais vulneráveis, aos cuidados de saúde
de primários, ajudando na prevenção da doença”, explica o presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, acrescentando que “sempre que se justifique, os utentes serão encaminhados para o centro de
saúde ou para o hospital”.
De assinalar que o projeto resulta de uma parceria entre o Município, o
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Lisboa Ocidental e Oeiras e
a Associação Conversa Amiga. •
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Feira Animal de Oeiras
Dezoito cães e trinta e seis gatos foram adotados este ano na Feira Animal de Oeiras. Trata-se de um número recorde de adoções neste
evento cujos principais objetivos são promover a adoção dos animais que se encontram
à guarda do Município e sensibilizar para a
adoção de boas práticas para com os animais
de companhia.
Nesta sexta edição, apadrinhada por Sónia
Santos, da Rádio Renascença, a Feira Animal
foi visitada por mais de 10 mil pessoas e foram
200 as entidades envolvidas, entre associações de promoção do bem-estar e dignidade
animal, veterinários e outros serviços dedicados aos animais de companhia, alimentação e
acessórios. •

Município cria novos parques caninos
Tendo em conta o número de animais de estimação existentes no concelho – a par de uma nova consciência social e também política, o Município pretende criar novas zonas dedicadas ao recreio e atividades caninas.
Deste modo, desenvolveu-se um projeto-tipo (modelar, cuja dimensão
se adapta ao espaço disponível para o efeito) para implementar diversas
áreas caninas.

O primeiro a avançar para obra será o parque canino no Jardim do
Murganhal (80m2).
Foi aprovado início de procedimento de obra com o valor estimado de
9.480 euros (+ IVA).
Em termos gerais a intervenção prevê a vedação com postes de madeira
de pinho marítimo com rede galvanizada com malha quadrada; acesso
ao parque canino com pavimento em blocos de betão retangulares, cor
terracota; zona do parque canino; equipamentos lúdicos com materiais
reciclados (pneus e troncos de árvore); equipamento de apoio aos utentes, como bebedouros com dupla função (pessoas e animais), contentor
de dejetos caninos com dispensador de sacos de plástico e bancos.•

Rede de cuidadores
de colónias de animais errantes
Promover a qualidade de vida e bem-estar dos animais, apostando em políticas que
favoreçam a convivência harmoniosa entre as pessoas e os animais, são os objetivos subjacentes à política animal desenvolvida pelo Município.
A par do cuidado com os animais integrados em famílias, existe a preocupação com os
animais vadios ou errantes e com a sua dignidade.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Oeiras, através do Centro de Apoio Animal, trabalha em estreita articulação com uma rede de cuidadores das colónias de gatos para
o desenvolvimento do Programa REDA – Recolha, Esterilização, Devolução do Animal
à Colónia e Adoção, sempre que o animal reúne as necessárias condições, garantindo
assim o controlo desta população.
Pretende-se, com esta iniciativa, zelar pelo bem-estar dos animais de rua, prestando-lhes cuidados de saúde e encontrando a família ideal para cada gato. Em paralelo,
solucionam-se questões de saúde pública e limpeza urbana, uma vez que os cuidadores
informais se responsabilizam pela alimentação, limpeza e acompanhamento das colónias de gatos existentes. •
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Oeiras no Portugal Smart Cities Summit

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
e o vereador da Educação, Pedro Patacho, no Portugal Smart Cities Summit

Ao longo de três dias, 21 Municípios, mais de 40 startups, empresas de referência, entidades e universidades apresentaram as suas soluções smart no Portugal Smart Cities Summit,
evento que reúne os diferentes players, públicos e privados, para debater o futuro das cidades
inteligentes e as diferentes temáticas que gravitam em torno do conceito: mobilidade, cibersegurança, big data, energia, água, relação cidade-cidadão, transformação digital, entre outros.

O Município de Oeiras esteve representado, dando
a conhecer projetos inovadores e desenvolvidos por
empresas aqui sediadas, de que é exemplo um drone,
único em Portugal, em utilização na corporação de
Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos.
Sob o conceito de Oeiras Valley, programa com o objetivo de criar o maior ecossistema de inovação do país
e com o qual se pretende expor o que de melhor se faz
nos setores mais inovadores da economia e da ciência,
esta participação pretendeu mostrar algumas iniciativas, já implementadas ou em desenvolvimento.
No stand de Oeiras foi assim possível conhecer: projetos BIM (Building Information Modelling), com a
Teixeira Duarte; projetos nas áreas da robótica e do
desenvolvimento aplicacional desenvolvidos por alunos do ensino superior e secundário; projetos na área
dos sistemas de informação geográfica, dados LIDAR,
a Green Energy, plataforma de apoio à promoção da
eficiência energética dos edifícios e o Oeiras 30+,
projeto de solidariedade de Oeiras com 30 municípios com território ardido em 2017; projetos de duas
startups instaladas no Taguspark, uma delas vencedora do Prémio Startups atribuído pela organização do
evento, entre outros projetos e iniciativas que estão a
acontecer no território. •

Desafios da Europa e da Globalização Digital em debate
‘A Europa e a Globalização Digital: novos desafios’ foi o tema que serviu de ponto de partida para a realização de uma Mesa Redonda no
passado dia 9 de maio no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras.
A abertura do encontro ficou a cargo do presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, do chairman do Grupo Impresa,
Francisco Pinto Balsemão, do Reitor da Universidade Europeia, Pedro

Barbas Homem, e do presidente do Conselho Português do Movimento
Europeu, José Conde Rodrigues.
Juntaram-se ao debate Jaime Quesado, especialista em Estratégia e Economia Digital, e Pedro Matias, presidente do Instituto de Soldadura e
Qualidade, sendo moderador Francisco Rocha Gonçalves, vice-presidente
da Câmara Municipal de Oeiras. •

SEGURANÇA

Oeiras quer ser referência em matéria de cibersegurança

Assinatura do protocolo com o Centro Nacional de Cibersegurança

Com a tecnologia como core do desenvolvimento do seu território, o Município de Oeiras ambiciona ser um Município
de referência nacional também na área da cibersegurança,
consolidando, ao mesmo tempo, o seu posicionamento de
vanguarda ao nível da inovação e do desenvolvimento tecnológico.
Foi neste âmbito que se celebrou, entre o Município e o Centro
Nacional de Cibersegurança, um protocolo de cooperação que
vai permitir, por exemplo, a realização de ações de formação e
qualificação de recursos humanos nesta área, implementação
de políticas e ações de sensibilização.
Além de garantir a proteção dos dados pessoais dos funcionários e dos munícipes, o Município pretende promover e apoiar
a criação de projetos empresariais emergentes e disruptivos,
em especial na área da cibersegurança, bem como sensibilizar
os munícipes para necessidade de adoção de comportamentos
preventivos nesta matéria. •
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Final do Crianças ao Palco
A Fábrica da Pólvora de Barcarena serviu de cenário à realização da final do projeto Crianças ao Palco, iniciativa que
visa a promoção da prática vocal/musical de crianças do 1.º
ciclo do ensino básico.
Depois de diversas fases de audições, foram escolhidos os 14
finalistas, protagonistas de um espetáculo ao vivo, apresentado pela atriz Cláudia Semedo e no qual as crianças foram
acompanhadas por músicos profissionais.
O grande vencedor foi Guilherme Batalha, da EBI Vieira
da Silva, em segundo lugar ficou Julieta Ribeiro, da Escola
Dionísio dos Santos Matias, e em terceiro Catarina Soares,
da Escola Anselmo de Oliveira. Além dos prémios para os
primeiros classificados, também a claque mais original foi
distinguida, no caso a da Escola Antero Basalisa, que ganhou
duas guitarras, oferta da FNAC.
Todos os participantes receberam um certificado de participação e uma entrada para uma criança e um adulto acompanhante na próxima edição da Comic Con.•

Educação para a Saúde
nas escolas
A intervenção do Município de Oeiras na área da
saúde tem-se focado estrategicamente na promoção
dos estilos de vida saudáveis e na prevenção de comportamentos de risco em particular junto da população infantil e juvenil.
Neste âmbito foram implementados, durante o ano
letivo de 2018/2019, os projetos Nino e Nina, Programa Crescer a Brincar, Programa de Promoção de
Hábitos de Vida Saudáveis Eu Passo, Programa de
Saúde Infantil em Municípios MUN-Si e Programa
Educação pelos Pares. •

Equipa de Apoio Educativo fomenta
sucesso escolar
Apoiar a educação inclusiva é a principal finalidade do projeto-piloto de constituição
de uma Equipa Multidisciplinar de Apoio Educativo (EMAE) com o qual o Município
de Oeiras vai avançar, já no próximo ano letivo de 2019/2020. Este projeto vai
permitir a constituição de uma equipa formada por técnicos especializados em
áreas cruciais como psicologia, serviço social, terapia da fala, psicomotricidade,
entre outros, indo ao encontro das reais necessidades de alunos e professores dos
agrupamentos de escolas do concelho.
Este projeto reflete uma fortíssima aposta na educação e na redução do insucesso
escolar e terá como público-alvo os alunos da rede pública de ensino do concelho. •

Concurso Nacional de Leitura
Brincar a Reanimar
O Município está a promover workshops de introdução à temática do Suporte Básico de Vida, dirigidos a crianças em
idade de pré-escolar. Denominados ‘Brincar a Reanimar’ são
dinamizados pela Kid on Top em 24 equipamentos da rede
solidária, abrangendo um total de cerca de 1 500 crianças. •

Oeiras recebeu, em maio, a 13ª edição do Concurso Nacional de Leitura
relativo à fase intermunicipal, estando presentes os representantes de 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, do 1.º ciclo ao secundário.
O evento, organizado pelas Bibliotecas Municipais de Oeiras, juntou 700 pessoas numa verdadeira festa da leitura que culminou com a seleção de dois
alunos por ciclo de ensino que representaram a Área Metropolitana de Lisboa
na Fase Final do Concurso Nacional de Leitura, em Braga. •

4 500 nas comemorações
do Dia da Criança
Cerca de 4 500 alunos de 182 turmas de escolas do concelho participaram numa
Feira de Atividades promovida pelo Município no âmbito das comemorações do
Dia Internacional da Criança, no Centro Desportivo Nacional do Jamor.
Dirigido a crianças do pré-escolar e dos 1º e 2º ciclos do ensino a iniciativa permitiu
a experimentação de atividades relacionadas com desporto, segurança, ambiente,
ciência, dança, música e teatro, entre outras. O evento foi organizado pela Câmara Municipal de Oeiras em articulação com diversas entidades do concelho.•

Oeiras Atual
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Os participantes da primeira edição do Teen Management Challenge Oeiras

Teen Management Challenge

Alunos de Oeiras em competição de gestão inédita

O

eiras foi palco da primeira edição do Teen Management
Challenge, iniciativa que resulta da adaptação da competição
Global Management Challenge aos alunos dos cursos de ciências socioeconómicas e dos cursos profissionais de gestão das escolas do
ensino secundário.
Tendo por base as regras do Global Management Challenge, competição
de gestão que tem sido realizada essencialmente com alunos universitários e quadros de empresas presente em 32 países, com mais de 600
mil participantes, 40 nacionalidades e 18 línguas, o Teen Management
Challenge Oeiras envolve alunos pré-universitários aos quais é dada a
oportunidade de gerir uma empresa virtual, desenvolver aptidões de gestão e estratégia, trabalho em equipa e comunicação.
O jogo contribui para o desenvolvimento de competências de gestão estratégica e tomada de decisão através da utilização de simuladores empresariais, proporcionando uma experiência competitiva inovadora na
qual se desenvolvem competências analíticas com modelos de negócios.
Sagraram-se vencedores desta primeira edição as equipas Friends, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, The Grinders, da Escola Secundária Luís de Freitas Branco, e DADI, da Escola Secundária Sebastião e

Silva. Como prémio, as equipas vencedoras vão poder visitar um de três
parques empresariais na Europa: Manchester Science Park (Inglaterra),
Sophia Antipolis (França) e Adlershof Technology Park (Alemanha).
Deixando antever a realização de uma segunda edição, em 2020, Pedro
Patacho, vereador com o pelouro da Educação no Município, sublinha que
“do ponto de vista das políticas educativas, manter o padrão de desenvolvimento de Oeiras significa interessar os jovens pela ciência, pela tecnologia,
pela engenharia, mas também aproximá-los do mundo empresarial. O gosto pela gestão, pelo pensamento estratégico, perla liderança, pelo risco, pela
resolução criativa de problemas, pela colaboração, é parte de uma atitude
empreendedora que consideramos essencial e que queremos promover”.
Na escola do presente, considera Pedro Patacho, “é preciso ter mais
contacto com situações reais ou próximas da realidade, em que os processos de aprendizagem sejam mais autónomos, menos ancorados na
acumulação de informação, e mais assentes na construção de conhecimentos em contexto, através da superação de desafios e da resolução
criativa de problemas, preferencialmente em equipa. O Teen Managment Challenge cumpre estes requisitos e é por isso que acreditamos ser
uma experiência importante para os alunos”. •

Programa com novas atividades educativas e experiências

Oeiras Educa arranca em força
Caminhando a passos largos para o início do primeiro ano letivo de pleno funcionamento do programa e portal Oeiras Educa, já se encontra a ser estruturado o
elenco de novas atividades educativas/experiências de aprendizagem a disponibilizar, bem como um conjunto de roadshows a realizar nas escolas do concelho.
Num processo que se pretende dinâmico, o Portal Oeiras Educa tem vindo
a desenvolver-se, contando com a participação ativa da comunidade – sejam
professores, órgãos de gestão das escolas ou entidades que se querem associar
como parceiras – na identificação de necessidades.

O Programa Oeiras Educa pretende favorecer a relação entre o
Município e a escola, ligando em rede todo o potencial de educação não formal existente no concelho, contribuindo para o fortalecimento da comunidade educativa.
Este programa integra uma plataforma online onde são apresentadas uma diversidade de experiências educativas que os docentes
poderão agendar para os seus alunos e, ainda, um observatório
que acompanha e analisa, sistematicamente, os dados que vai recolhendo neste contexto. •
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Dia do Município de Oeiras – 7 de junho

Oeiras celebrou 260 anos da elevação
a concelho

Assinalada a conclusão das obras de requalificação da Rua 7 de Junho de 1759, em Oeiras

O

Dia do Município de Oeiras, 7 de junho, foi celebrado com a
atribuição, pela Câmara Municipal, de sete ambulâncias aos
bombeiros do concelho e de cinco carrinhas de transporte de
doentes a IPSS locais.
Nesse dia foi também assinalada a conclusão das obras de requalificação
da Rua 7 de Junho de 1759, em Oeiras, do restauro da Igreja de Nossa
Senhora da Piedade, em Leceia, obra que procurou restituir a autentici-

Restauro da Igreja de Nossa Senhora da Piedade, em Leceia

Oeiras Atual

dade e promover a integridade artística do templo, valorizando-o e dignificando-o (investimento de 168 mil euros) e da obra de recuperação do
Polidesportivo da Rua Moinho de Vento, em Linda-a-Velha.
Neste caso, a obra contemplou a recuperação do recinto para a atividade desportiva informal e o aumento da capacidade de oferta de
estacionamento (perpendicular à Rua Moinho de Vento). Procedeu-se
ainda ao reforço da iluminação pública na envolvente, num investimento global de 110 mil euros (+ IVA).

Inauguração do núcleo de Queijas da Re-Food
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Atribuição de sete ambulâncias aos bombeiros do concelho
e de cinco carrinhas de transporte de doentes a IPSS locais

Conclusão da obra de recuperação do Polidesportivo da Rua Moinho de Vento, em Linda-a-Velha

Durante a sessão solene comemorativa dos
260 anos da elevação de Oeiras a concelho
foram outorgadas Medalhas de Mérito Municipal a cidadãos e a entidades que se destacaram no contributo dado para tornar Oeiras
num Município de excelência.
Com Medalha Municipal de Mérito Grau
Ouro foram distinguidos João Gomes Cravinho, ministro da Defesa Nacional, Isabel
Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Daniel dos Santos Nunes, quadro da Organização das Nações Unidas e a Professora Catedrática Maria Helena
Pereira, fundadora da Associação Portuguesa
de Críticos de Teatro. Vítor Pataco, Presidente do Instituto Português do Desporto e
Juventude, foi agraciado com a Medalha Municipal de Mérito Grau Prata. •

Sessão solene comemorativa do Dia do Município
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Para o ano há mais!

Duzentas mil pessoas nas melhores festas
Mariza

E

ste ano com uma imagem renovada, sob o mote Uma Festa
que Gira à Volta de Todos Nós, simbolizando movimento e o
dinamismo do concelho, as Festas de Oeiras decorreram de
31 de maio a 16 de junho.
Calema, Mariza, Pedro Abrunhosa, Valas, David Carreira, Carolina
Deslandes, Djodje, João Pedro Pais, Tiago Nacarato, Miguel Araújo,
Matias Damásio, Xutos e Pontapés e Gabriel o Pensador foram alguns
dos nomes que passaram pelos palcos dos concertos, atraindo milhares de pessoas.

Xutos E Pontapés

Oeiras Atual

Gabriel O Pensador
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Calema

David Carreira

Carolina Deslandes

Orquestra Ligeira do Exército
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Pedro Abrunhosa

Finalistas do Oeiras Band Sessions
Banda Municipal com FF

João Pedro Pais

Miguel Araújo

Oeiras Atual

Valas

31

17

CONCERTOS

200 MIL

PESSOAS
Matias Damásio

Tiago Nacarato

Djodje
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Perto de oito mil atletas participaram na Marginal à Noite, a emblemática corrida de oito quilómetros que conquista cada vez mais adeptos,
tanto portugueses como estrangeiros. Quinze
anos depois da primeira edição, a Marginal à
Noite tornou-se numa prova de referência do
concelho e um dos pontos altos das Festas de
Oeiras.
Num ambiente de festa, com muita animação
antes, durante e depois da prova, a Marginal à
Noite é uma prova com um percurso fácil, que
reúne todos os anos atletas experientes e também muitos iniciados. Mais do que a competição, este evento é um momento de desporto em
festa, entre amigos e família.
As Festas de Oeiras’2019 encerraram em grande
com um espetáculo piromusical e multimédia,
no dia 16 de junho, na praia de Santo Amaro de
Oeiras.
Na mesma noite foi assinalada a conclusão das
obras realizadas no Geiser de Paço de Arcos com
o objetivo de fazer face ao desgaste dos sistemas
hidráulicos e metalomecânico por força da ação
marítima, bem como do vandalismo.
A obra contemplou a substituição da totalidade
do sistema de iluminação por projetores LED, a
substituição da eletrobomba e a reposição do sistema metalomecânico. •

Oeiras Atual

Geiser
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URBANISMO

Campo de girassóis em Oeiras

Enquanto se prepara o procedimento para avanço da obra do edifício que
vai reunir os serviços administrativos da Câmara Municipal, o Município
procedeu à plantação de um campo de girassóis que contribuíram para
tornar diferente e embelezar a paisagem. •

LAZER

Piscina Oceânica mais moderna
Está de portas abertas, desde o
passado dia 31 de maio, a renovada Piscina Oceânica de Oeiras.
Oferecer mais qualidade, conforto e melhor serviço foram os
principais objetivos da Oeiras
Viva E.M. ao investir na renovação e modernização deste que é
um dos ex libris do concelho.
Uma nova zona para crianças,
bar modernizado e acolhedor,
novas espreguiçadeiras em todo
o recinto, mais confortáveis e
resistentes, e a criação de uma
zona VIP, no balcão superior, são
as principais novidades. •
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Projeto Pombal Global – Obra Completa Pombalina vai avançar

Repor e fazer justiça
ao legado do Marquês de Pombal

Armindo Azevedo, vice-presidente da Fundação Marquês de Pombal, os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e de Oeiras, Fernando Medina e Ialtino Morais, e António Monteiro, presidente da
Fundação Millenium BCP

I

nvestigar e editar todo o trabalho escrito pelo Marquês de Pombal – ou por si diretamente inspirado – são os objetivos do projeto
Obra Completa Pombalina. O arranque foi dado com a assinatura
de um protocolo entre os presidentes das câmaras municipais de Oeiras
e de Lisboa. Na ocasião, Isaltino Morais voltou a referir-se à urgência
subjacente à requalificação e preservação do património histórico do
concelho.
Representando um investimento de 1 milhão de euros, o projeto Obra
Completa Pombalina prevê o levantamento de toda a obra do Marquês e
a sua edição atualizada e anotada, em dez áreas temáticas e distribuída
por 32 volumes.
Com coordenação científica a cargo do Professor José Eduardo Franco
– juntamente com os professores Viriato Soromenho-Marques e Pedro
Calafate –, o projeto, com duração de cinco anos, vai contribuir também
para a divulgação de aspetos menos conhecidos da personalidade, vida
e obra do estadista e do papel que assumiu na reconstrução de Lisboa
após o terramoto de 1755.
Envolvendo um grupo intergeracional, interdisciplinar e internacional
de investigadores para a pesquisa de toda a documentação pombalina
dispersa por mais de 100 bibliotecas e arquivos em países como Portugal, Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Áustria, Rússia, Índia, China,
Japão, Estados Unidos, Argentina e Angola, entre outros, a Obra Completa Pombalina contará com o apoio estratégico da Universidade de
Coimbra e de outras, portuguesas e brasileiras, nomeadamente a Universidade Federal de Sergipe, de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Oeiras Atual

No seu discurso, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras apelou a
que se faça “também justiça ao património material que nos deixou” o
Marquês de Pombal, nomeadamente a Quinta do Marquês de Pombal,
património que “há mais de trinta anos a Câmara Municipal de Oeiras
tenta recuperar e que, apesar do aparente interesse de sucessivos governos, nada aconteceu porque a Direção Geral do Tesouro simplesmente
não deixa fazer”.
Referindo-se a esta situação como “absolutamente lamentável”, Isaltino
Morais disse estar “convencido de que a assinatura deste protocolo vai
ser o motor de arranque para que se reponha e faça justiça ao legado que
o Marquês de Pombal nos deixou”.
Na cerimónia marcaram presença os presidentes das câmaras municipais de Oeiras e de Lisboa, Isaltino Morais e Fernando Medina, o vice-presidente da Fundação Marquês de Pombal, Armindo Azevedo, o presidente da Fundação Millennium BCP, António Monteiro, os presidentes
do Instituto Europeu de Ciências da Cultura, Padre Manuel Antunes, da
Universidade Aberta e da Universidade de Coimbra. •
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Há Prova
em Oeiras
Há Prova em Oeiras – Gastronomia e Vinhos
regressou aos jardins do Palácio do Marquês de
Pombal, para uma sétima edição, nos dias 10, 11
e 12 de maio.
A par de uma mostra selecionada da restauração
local, marcaram presença conceituados produtores de vinho, realizaram-se provas comentadas e
showcookings dinamizados por chefs.
Dar a conhecer e promover o Palácio do Marquês
de Pombal, a sua riqueza patrimonial e histórica,
divulgar a restauração e a gastronomia locais são
os principais objetivos desta iniciativa. •

Jardins do Palácio Marquês de Pombal

Mostra
Gastronómica
de Paço de Arcos

Centro Histórico de Paço de Arcos

Cerca de 10 mil pessoas terão passado pelo Centro
Histórico de Paço de Arcos ao longo dos quatro dias
em que decorreu a 10.ª edição da Mostra Gastronómica, promovida no final de junho.
A iniciativa contou com a colaboração da ACECOA
(Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora) e com a participação dos
restaurantes Pátio Antico, Os Arcos, Casa Galega,
Casa da Dízima, Fornos do Padeiro, Comida Goesa, A Taberna 106, Momentos no Paço, Mercearia
André, Quinta dos 7 Castelos, Confraria do Polvo,
Stones, Comida com Graça, Yuzu Sushi Bar, Govinda, Lourinius, Chá da Barra, Confraria do Vinho de
Carcavelos, Don Pavilli e Padaria Spica.
O evento promoveu a atratividade e a notoriedade
do Centro Histórico de Paço de Arcos, a salvaguarda do património e, fundamentalmente, a dinamização do comércio local, através da divulgação da
restauração de excelência que apresentou para degustação as suas especialidades e doçaria local. •
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Mais dois poetas no Parque
A poetisa santomense Alda do Espírito Santo (1926/2010) e o poeta
português António Feijó (1859/1917) são os mais recentes representados no Parque dos Poetas.
Os conjuntos escultóricos da autoria do também santomense José Manuel Mendonça Gracias, também conhecido por Zémé, e do português
Charters de Almeida foram inaugurados no dia 8 de junho. •

O conjunto escultórico associado
a António Feijó, da autoria
de Charters de Almeida

A representação da poetisa de São Tomé Alda
do Espírito Santo, por Zémé

Conversas com escritores no Café com Letras
O Café com Letras recebeu, nos meses
de maio e junho, os escritores Philippe
Claudel e Manuel Vilas, para conversas
com José Mário Silva sobre as suas vidas e
obras, na Biblioteca Municipal de Oeiras.
Escritor e argumentista, Philippe Claudel nasceu em Nancy, França, em 1962,
e estreou-se na realização em 2008,
com ‘Il ya longtemps que je t’aime’. A
sua vasta obra literária foi distinguida
com inúmeros galardões e traduzida
para cerca de trinta línguas. Destaca-se,
para além de ‘Almas Cinzentas’, vencedor do Prémio Renadout em 2003 e
adaptado ao cinema, ‘A Neta do Senhor
Linh’, também adaptado ao cinema, e
‘A árvore dos Taraja’. ‘O arquipélago do
cão’ é o seu último romance.
Manuel Vilas é um premiado poeta e
narrador espanhol nascido na Galiza.
É autor dos romances ‘España’ (2008),
que foi eleito pela revista literária Quimera como um dos dez romances mais
importantes da primeira década do século XXI. ‘Em tudo havia beleza’ é o seu
mais recente romance e o primeiro a ser
publicado em Portugal.
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Philippe Claudel

Manuel Vilas
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Academia de Comunicações da NATO
em Oeiras a partir de setembro
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, esteve em
Itália no início de junho para as comemorações dos 60 anos de serviço da
Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO e passagem
de testemunho para a nova Academia que deverá iniciar atividades letivas
em setembro, em Oeiras.
Recorde-se que o acordo internacional que estabelece o regime jurídico
da nova Academia de Comunicações e Informações da NATO em Oeiras
foi assinado pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula
Zacarias, e pelo diretor-geral da Agência de Informação e Comunicações
da NATO, Kevin J. Scheid, no final de maio.
A transferência para Oeiras da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO, até aqui sediada em Latina, Itália, e que passará a
designar-se Academia de Comunicações e Informações da NATO, resultou
de um compromisso assumido em 2010 a NATO decidiu desativar o Allied
Joint Force Command Lisbon, instalado em Oeiras, e transferir a Escola
NATO de Comunicações e Sistemas de Informação para Portugal.•
O presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, na cerimónia realizada em
Latina, Itália

A delegação de Pequim recebida no Município de Oeiras

Delegações da China
e da Coreia do Sul
recebidas em Oeiras
Na sequência da visita realizada em setembro de 2018 pelo presidente da
Câmara Municipal de Oeiras à China, onde assinou um acordo de cooperação com o distrito de Dongcheng (Pequim), uma delegação de Dongcheng
realizou agora uma visita ao concelho de Oeiras.
Recorde-se que este acordo é válido por um período de cinco anos, automaticamente renováveis, e visa promover a cooperação amigável, a prospe-

Momento da visita da delegação da Coreia do Sul

ridade comum e o desenvolvimento económico e social, desenvolver
ações de cooperação nos campos da economia, comércio, cultura, educação, promoção e desenvolvimento da indústria, serviços urbanos e
planeamento urbano.
Oeiras recebeu também uma delegação da Coreia do Sul.•

Maio | Junho 2019

38
EVENTOS

Oeiras Band Sessions
Mais de 45 bandas – número recorde – participaram no concurso de
bandas de garagem Oeiras Band Sessions, que este ano celebrou dez
anos de existência. As três bandas finalistas tiveram oportunidade de
mostrar a sua música ao público nas instalações dos Nirvana Studios.
A banda vencedora foram os Soho Soho, que atuaram no Festival Nos
Alive. Em segundo lugar ficou a banda Blend e em terceiro a banda
Line. Todas as bandas finalistas atuaram nas Festas do Concelho. •

Semana da Juventude
A Semana Europeia da Juventude é um evento da Comissão Europeia
que decorre de dois em dois anos, com eventos em Bruxelas e programas nacionais de comemoração nos países da União Europeia.
Foi neste âmbito que o Município promoveu a 11ª edição da Semana
da Juventude, de 29 de abril a 5 de maio. A iniciativa funciona como
mostra da capacidade, iniciativa e intervenção dos jovens e agentes
juvenis do concelho, possibilitando-lhes momentos de animação e
sensibilização para estilos de vida saudáveis. Uma semana repleta de
atividades incluindo o Festival Ritmo Jovem e as atuações de Supa
Squad e Van Breda. •

Projeto Experimenta-te
Decorreram durante os meses de maio e junho apresentações finais
das formações inseridas no Projeto Experimenta-te: Música, Teatro
de Rua, Cozinha, Programação de Videojogos e Fotografia, envolvendo
cerca de 100 jovens. •

Dia Internacional
do Fascínio das Plantas
Os jardins do Palácio Marquês de Pombal serviram de cenário à comemoração do Dia Internacional do Fascínio das Plantas, a 18 de maio.
Atividades para as famílias, visitas guiadas, conversas com cientistas,
uma feira de ciências e duas exposições deram a conhecer mais sobre
as plantas, o seu papel na nossa vida e na sustentabilidade do planeta.
Iniciativa da Associação Europeia de Ciência das Plantas, o evento foi
organizado pelo Instituto de Tecnologia Biológica António Xavier da
Universidade Nova de Lisboa, iBET – Instituto de Tecnologia Experimental e Biológica, CiB – Centro de Informação de Biotecnologia e ANSEME – Associação Nacional de Produtores de Sementes, com o apoio
da Câmara Municipal de Oeiras, da Leica, da Filsat e da Printão. •
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União Recreativa
do Dafundo campeã nacional
de ginástica aeróbica
A equipa do Clube União Recreativa do Dafundo esteve em destaque
no Campeonato Nacional Base e 1ª Divisão – Jogos Santa Casa de Ginástica Aeróbica, fruto das excelentes classificações que as 14 ginastas do clube obtiveram nas provas daquela competição, em que estiveram presentes mais de 300 ginastas em representação de 18 clubes.
Os resultados obtidos representam a recompensa pelo empenho e dedicação ao clube e ao concelho de Oeiras, que estas atletas representam. Com esta vitória Oeiras torna-se uma referência em termos da
ginástica aeróbica nacional. •
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Mil atletas no 32.º Triatlo de Oeiras
Cerca de 1 000 atletas participaram na 32.ª edição do Triatlo de Oeiras,
que decorreu no dia 5 de maio entre a praia da Torre e a Avenida Marginal.
O evento, constituído por duas distâncias – Super-Sprint e Sprint – contemplou o Campeonato Nacional Individual de Triatlo Sprint, em Elites,
Escalões e Grupos de Idade, bem como Paratriatlo e duas provas abertas
a populares e a escalões jovens da modalidade, englobando participação
individual ou em equipas de estafetas (dois ou três elementos).

O Triatlo de Oeiras constitui um dos eventos nobres de triatlo no panorama nacional e desportivo de âmbito municipal, uma das provas da
modalidade mais antigas de Portugal.
Este evento tem a sua origem nas comemorações do Dia Mundial do
Ambiente, sendo organizado conjuntamente pelo Município de Oeiras
e pela Federação de Triatlo de Portugal, com o apoio da Oeiras Marina
e da água Serra da Estrela. •

Travessia António Bessone Basto
Quatrocentos e cinquenta nadadores participaram na 14ª edição da Travessia António Bessone Basto, prova de natação de águas abertas que
teve lugar no passado dia 22 de junho, em Oeiras.
Como novidade, este ano, a participação de crianças e jovens: duas provas com partida e chegada na praia de Santo Amaro de Oeiras, uma com
a distância de 150 metros, para 25 crianças dos 10 aos 12 anos, e outra
de 250 metros, para 25 jovens dos 13 aos 15 anos.
As provas tradicionais, de 1000m e de 2500m, tiveram a meta na Oeiras Marina – Porto de Recreio de Oeiras, com a partida da mais longa a
ser dada na praia de Paço de Arcos e a da mais curta na praia de Santo
Amaro de Oeiras. Cada uma destas provas contou com a participação de
200 nadadores.
Recorde-se que a Travessia António Bessone Basto é realizada em homenagem a um dos maiores desportistas portugueses de sempre e ainda
em atividade. A organização é do Município de Oeiras, em colaboração
com a Oeiras Viva EM e com a Associação de Natação de Lisboa, sob a
égide da Federação Portuguesa de Natação e dos regulamentos de águas
abertas em vigor. •

Polícia Municipal na IX Corrida de Rolamentos
Três elementos da Polícia Municipal de Oeiras participaram, em conjunto com elementos da Polícia de Segurança Pública, na IX Corrida
de Rolamentos, onde participaram diversos estabelecimentos escolares com aproximadamente 52 carrinhos de rolamentos.

Este é um evento que decorre todos os anos e que conta sempre com
a presença da Polícia Municipal e do seu carrinho de rolamentos. À
semelhança dos anos anteriores a corrida decorreu na Rua Manuel
Teixeira Gomes, em Carnaxide. •
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