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Depois de um trabalho exaustivo de tratamento de árvores, as podas realizadas pelo Município
garantiram a segurança de pessoas, casas e bens.
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EDITORIAL
Cara(o) Munícipe,

A

edição do Oeiras Atual que agora lhe chega às mãos dá
conta de uma série de investimentos e obras com um
denominador comum: mobilidade.
Quer nos reportemos ao projeto do Eixo Verde e Azul,
ao reordenamento da rede viária na Baixa de Algés,
à construção de um viaduto rodoviário na Quinta da Fonte ou a
projetos mais abrangentes como os das futuras vias longitudinais a
norte e a sul da A5 (VLN e VLS) que vão permitir a redistribuição
de todos os fluxos rodoviários de forma mais racional, é de melhor
mobilidade que falamos.
Desde há muito que venho defendendo que este é um fator
crucial – crítico, mesmo – quando abordamos a questão da
competitividade de um território.
Oeiras, como aliás toda a Área Metropolitana de Lisboa, disputa
atualmente o acolhimento das grandes empresas mundiais com
outras capitais europeias, com grandes cidades como Barcelona,
Madrid, Paris ou Berlim.
E se é certo que essas empresas procuram instalar-se onde
há tecnologia, onde há bons equipamentos socioeducativos e
culturais, onde há recursos humanos qualificados, onde está a
massa crítica, não é menos verdade que as questões relacionadas
com a mobilidade e os transportes podem pesar de forma decisiva
no momento de fazer uma escolha.
Naturalmente que este é um problema comum aos vários
municípios que fazem parte da Área Metropolitana de Lisboa e
que no essencial passa pela falta de coerência de todo o sistema
de mobilidade.
A solução – não tenhamos dúvidas – vai ter de ser encontrada
em conjunto.
Em matéria de transportes públicos, a oferta existente – quer no
concelho de Oeiras quer na Área Metropolitana de Lisboa – não
responde às necessidades atuais, nomeadamente dos milhares de
trabalhadores dos parques empresariais oriundos de Oeiras e dos
concelhos vizinhos.
No caso particular de Oeiras a questão torna-se ainda mais
importante porquanto se assiste a um quase equilíbrio entre os
que entram e saem diariamente para (e do) Município.
A região de Lisboa torna-se, assim, vítima da diminuição das
suas margens competitivas quando comparada com qualquer
outra capital europeia onde houve grandes investimentos nos
transportes.
Para dar resposta a este problema urge inverter a repartição
modal das viagens a favor dos transportes coletivos e da
mobilidade suave em detrimento do transporte individual.
É importante no entanto sublinhar que está a aumentar a
sensibilidade para esta questão.
Prova disso, o passo dado recentemente pela Área Metropolitana
de Lisboa ao aprovar uma medida de grande alcance, não apenas
social mas essencialmente ambiental: a proposta de criação de um
passe único, pelo que essa medida pode representar em matéria
de dissuasão da utilização do transporte individual, para além do
apoio direto às famílias.
É também neste sentido que desde o início do ano tem vindo a
ser debatida pelo Conselho Metropolitano de Lisboa a criação da
empresa de Transportes Metropolitanos de Lisboa, com o objetivo
de disponibilizar uma plataforma tecnológica de bilhética comum
a todos os operadores de transportes e mobilidade e harmonizar os
diferentes sistemas rumo a um sistema de bilhética único.
Tendo em conta o vasto conjunto de decisões que importa tomar
com vista à melhoria da mobilidade e dos transportes nesta
região, foi também aprovado o cofinanciamento do Sistema de
Transportes, tendo sido definido um valor global de cerca de
30 milhões de euros, dos quais dois milhões e meio de euros
respeitam a Oeiras.
Em matéria de iniciativas dissuasoras da utilização do transporte
individual pode ainda referir-se a eventual criação de um corredor
BUS na A5 beneficiando de forma direta os moradores dos
concelhos de Cascais, Oeiras e Lisboa, mas também os de outros
concelhos limítrofes de Lisboa, como a Amadora.

Em suma, pretende-se que estas medidas assumam um papel
determinante na melhoria dos transportes e da mobilidade de
todos os que vivem e trabalham nesta região, naturalmente que
acompanhadas de outras, iniciativa própria de cada um dos 18
municípios que integram a Área Metropolitana.
Neste plano – e por considerarmos que esta matéria constitui
pedra de toque do posicionamento cada vez mais competitivo do
nosso território – temos para Oeiras projetos muito concretos.
O recurso ao uso do automóvel – mesmo em pequenos percursos
– acarreta um impacte muito importante no espaço público,
degradando a qualidade ambiental mas também a qualidade
de vida dos munícipes, constantemente confrontados com
congestionamentos de trânsito e com falta de lugares para
estacionar.
Relativamente a estas matérias está por nós identificado um
conjunto de medidas prioritárias.
Estas medidas incluem o retomar do COMBUS – um modo de
transporte que assegura deslocações de curta distância no interior
do concelho – já em funcionamento em Algés, Linda-a-Velha e
Cruz-Quebrada/Dafundo e que até junho do próximo ano deverá
chegar a todas as freguesias do concelho, com dez autocarros.
Provisoriamente gratuito, o bilhete será fixado em 0,50€ logo que
esteja em pleno funcionamento.
Relativamente ao projeto do SATUO acredito que até ao final
do ano será possível definir o futuro deste meio de transporte
que considero estruturante e essencial à mobilidade na região
da Grande Lisboa ao permitir a ligação entre Paço de Arcos e
o Cacém, passando pela Quinta da Fonte, Lagoas Parque, Porto
Salvo e Taguspark, em linha dedicada, de uma forma rápida e
amiga do ambiente.
Aliás, esta linha foi já considerada como estratégica e estruturante
pela Área Metropolitana de Lisboa.
Paralelamente está em curso o Inquérito à Mobilidade, o Plano
de Acessibilidades e o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável,
três ferramentas estratégicas em matéria de planeamento,
organização das acessibilidades e gestão da mobilidade territorial,
a par de outros projetos relacionados com a mobilidade suave,
sensibilizando a população para hábitos de deslocação mais
sustentáveis, reduzindo a dependência do automóvel.
Aqui se incluem a criação de uma rede ciclável e o potenciar da
ligação entre centralidades urbanas promovida pela estrutura de
mobilidade suave constituída pelo Passeio Marítimo e pelos cinco
eixos perpendiculares formados pelas ribeiras do concelho: Lage,
Porto Salvo, Barcarena, Jamor e Algés.
Está em curso a elaboração de vários projetos de ciclovias que
até 2021 ampliarão significativamente a
possibilidade do uso da bicicleta.
Naturalmente que estes são
apenas alguns dos muitos
projetos que vamos concretizar
em matéria de mobilidade
que, reitero, considero
determinante para o reforço da
competitividade de Oeiras e
para o nosso desenvolvimento
enquanto concelho
definitivamente virado para
o futuro. ¬

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ISALTINO MORAIS
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ATUAL

AMBIENTE

Árvores podadas
florescem em Oeiras
DEPOIS

ANTES

E

stima-se que em Oeiras existam 135 mil árvores em espaço público urbano, plantadas sobretudo nos últimos 40
anos, com especial incidência em espécies de crescimento
rápido.
Daqui resultam uma série de pontos de conflito, que nos levam à necessidade de se criar coexistência entre a árvore – com os seus benefícios indiscutíveis em ambiente urbano – e a vivência sistémica da
urbe, onde a rede viária, ciclável e pedonal, com árvores em caldeira
e espaços verdes em mancha, assumem especial papel descongestio-

EXEMPLOS DE OUTRAS CIDADES

Bruxelas
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Viena

nante, no sentido de melhorar a qualidade do ar e a biodiversidade,
em alguns nichos e portanto a qualidade de vida das populações.
Esta realidade não se resolve de um dia para o outro, sendo indissociável da necessidade de se implementarem medidas no sentido da
reconversão do arvoredo em ordem à sua coexistência com os edifícios, a circulação de pessoas e o melhor ambiente urbano.
Nesse sentido, a substituição gradual das espécies dominantes como
sejam os choupos, os plátanos e os lódãos, está na ordem do dia.
Contudo, a sua implementação não se resolve a um ritmo compatível

ATUAL

com as expectativas das populações mas
também das necessidades que tecnicamente reconhecemos enquanto gestores do
património arbóreo municipal.
Razão porque a necessidade de podas radicais nalguns casos é imperativa – porque
há árvores podadas com desbaste de ramos
na vertical, gerando crescimento em altura
que por sua vez pode determinar situações
graves: fácil queda em caso de ventania,
queda de folhas nos telhados e entupimento de algerozes, ensombramento das casas,
entre outras.
A Câmara Municipal recebe, em média,
160 reclamações anuais relacionadas com
pedidos de indemnização devido à queda
de ramos de árvores.
A má escolha de espécies em alinhamento
em passeios provoca quer entupimentos
de infraestruturas subterrâneas quer a
destruição de passeios.
Assim, identificamos as seguintes áreas
sensíveis e de intervenção prioritária:
1. Árvores em situações de risco, colocando
em perigo pessoas e bens;
2. Árvores adultas mal localizadas e muitas
das vezes com deficiente condução, em
conflito com infraestruturas e edificado;
3. Plantação de novos exemplares de
espécies mais adequadas aos perfis das
vias e com menor impacto nas redes de
infraestruturas e pavimentos e seu correto
acompanhamento com podas de formação e
condução, tendo em vista a sua coabitação.
Enquanto gestores do património arbóreo
municipal, estamos cientes da necessidade de implementação de medidas de
curto prazo para eliminar riscos e reduzir
conflitos, mas também da implementação
de medidas de médio-longo prazo, passando por remoções pontuais ou isoladas,
substituições intercaladas entre as árvores
existentes e novas plantações com árvores
mais adequadas.¬

Penafiel
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FAZER

MOBILIDADE

EIXO VERDE E AZUL NAS MARGENS DO JAMOR

Mais espaços verdes,
percursos pedonais e cicláveis

O

Executivo municipal aprovou a adjudicação da obra de construção da primeira
fase do projeto Eixo Verde e Azul – Rio
Jamor pelo valor de 1.2 milhões de euros
e pelo prazo de sete meses.
Recorde-se que em julho de 2016 os municípios
da Amadora, Oeiras e Sintra e a Parques de Sintra
– Monte da Lua assinaram um protocolo que visa
requalificar a bacia hidrográfica do Jamor e a área
circundante do Palácio Nacional de Queluz.
O projeto envolve um programa conjunto de ações
de cariz intermunicipal que atende às necessidades
de cada território e define como objetivo comum a
melhoria da qualidade de vida das populações e a
dinamização da economia local.
Neste contexto, a requalificação da bacia hidrográfica do Jamor e a consequente prevenção do risco
de cheias assumem-se como objetivos prioritários.
O projeto integra um conjunto de ações destinadas
a promover a melhoria da qualidade das massas de
água do Jamor e seus afluentes e assegurar o con-

trolo dos caudais, tendo em vista a segurança de
pessoas e bens nas áreas atualmente sujeitas a risco
de inundação.
O Eixo Verde e Azul vai também facilitar o acesso
das populações à fruição da natureza e do património, através da criação de espaços verdes e da implementação de um circuito de mobilidade suave ao
longo dos três concelhos.
Em Oeiras, onde vão ser intervencionados 7,4 quilómetros, o investimento ascende aos 3,1 milhões
de euros, dos quais 670 mil euros provêm de fundos
comunitários.
A primeira fase de obra no âmbito do Eixo Verde e
Azul vai decorrer no troço localizado entre o Passeio
Marítimo, no Dafundo, e a Senhora da Rocha (3,5
quilómetros), local onde vai também nascer um percurso pedonal e ciclável ligando Carnaxide a Algés,
sempre em contacto com a natureza. Esse é, aliás,
um dos conceitos nos quais assenta a estrutura de
corredores verdes municipais, enquanto estrutura de
mobilidade alternativa. ¬

VALOR DO
INVESTIMENTO

1 MILHÃO E
200 MIL EUROS

URBANISMO

Melhoramentos em Paço de Arcos
Já se encontram concluídos os trabalhos de reparação e pinturas dos
muretes do jardim da praceta Dionísio dos Santos Matias, em Paço de
Arcos. A empreitada teve como objetivo tornar mais aprazível aquele
espaço muito utilizado pela população local.
O Município vai também avançar com a empreitada de requalificação

da Rua Conde de Alcáçovas. A obra, no valor de 340 mil euros (mais
IVA) visa a valorização do arruamento – nomeadamente ao nível dos
pavimentos – atribuindo-lhe um carácter que beneficie o peão, procurando uma maior comodidade e uma imagem esteticamente mais
apelativa e acolhedora. ¬

EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO VAI SER CONSTRUÍDO JUNTO À ESTRADA DE OEIRAS

Novo pavilhão desportivo
de Oeiras já tem projeto
Dotar cada uma das freguesias do
concelho de um pavilhão desportivo destinado à prática federada e
à competição desportiva é um dos
objetivos das políticas prosseguidas pelo Município.
É neste contexto que surge o
projeto de construção de um
pavilhão desportivo próprio para a
Associação Desportiva de Oeiras,
onde possa desenvolver as suas
modalidades desportivas, em parti-
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cular o hóquei em patins, no qual o
clube possui largo historial.
A inexistência de um equipamento
deste tipo e a necessidade de reconversão e requalificação do atual
Pavilhão de Oeiras justificam uma
intervenção prioritária. Ao apostar
na formação de base, o Município
está a contribuir para um concelho
com cidadãos mais saudáveis,
mais ativos e mais responsáveis.
O projeto do futuro pavilhão da

Associação Desportiva de Oeiras
prevê a criação de uma área de
acesso ao público (ginásio) que não
colida com a área desportiva (dos
atletas), bem como de um
bar/restaurante.
A obra representa um investimento que poderá rondar os
2.500.000,00€, tem início previsto
para setembro de 2019 e conclusão para meados de 2020. ¬

FAZER

URBANISMO

Renovação da Baixa de Algés
está em curso
AQUISIÇÃO
DO TERRENO

1 MILHÃO E
700 MIL EUROS

A

Câmara Municipal
de Oeiras aprovou
no final do mês de
julho a proposta de
aquisição dos terrenos da antiga Praça de Touros de
Algés, com um valor global de 1
milhão e 700 mil euros.
Esta decisão vai permitir a requalificação do espaço público, o
reordenamento da rede viária, a
introdução de um canal dedicado a transporte coletivo e ainda
a regularização da ribeira de
Algés, no troço do final da Avenida dos Bombeiros Voluntários de
Algés, dando seguimento à linha
estratégica do Município de uma
regeneração urbana projetada
para o futuro do território e, consequentemente, da comunidade.
Na sequência desta execução decorrem ainda negociações para
a aquisição de todos os edifícios
degradados da Avenida dos Bom-

beiros Voluntários de Algés, cujo
montante global é de 5 milhões
de euros.
Oeiras tem seguido, desde há
alguns anos, em vários locais
do concelho, uma estratégia
que abraça diversas realidades,
nomeadamente a organização da
rede urbana por forma a preservar e reforçar a identidade dos
aglomerados urbanos, no sentido
de evitar criar estrangulamentos
às redes de infraestruturas e de
equipamentos de serviço às populações e atividades e o reforço
das infraestruturas rodoviárias
e ferroviárias, criando mobilidade, bem como a qualificação
do espaço público, consolidando
assim uma rede de serviços urbanos, permitindo a valorização
do património cultural e paisagístico, como valor de fruição
pela população e base de novas
atividades económicas.

Neste âmbito, o Município,
sentiu, desde pelo menos 2006,
a necessidade de intervenção na
Baixa de Algés, de modo faseado, no sentido de requalificar o
espaço público, nomeadamente
no que respeita à pedonalização
de várias ruas, o reordenamento da circulação automóvel,
melhoria do estacionamento,
alterações de configuração –
largura de passeios, pavimento e
mobiliário urbano, procedendo
ainda à reabilitação de edifícios
degradados.
Isto porque a Baixa de Algés é
uma região dinâmica e pujante,
com grande vivacidade e intenso
movimento de pessoas, dada a
sua proximidade e acessibilidade a Lisboa, que se transformou
numa área residencial de grande
densidade, através de uma
malha urbana com intensidade
comercial e serviços. ¬

A compra dos terrenos
da antiga praça de
touros vai permitir
a requalificação do
espaço público e o
reordenamento da rede
viária na Baixa de
Algés. A proposta de
aquisição dos terrenos
tem o valor de
1 milhão e 700 mil
euros.
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FAZER

PATRIMÓNIO

Prossegue reabilitação
do Palácio do Marquês de Pombal
Concluída a obra no terraço norte, tiveram início durante o verão os trabalhos
de reabilitação do terraço sul, substituição de beirados e reconstrução de
cimalhas, investimento que ascende aos
134 mil euros.
Recorde-se que o Município de Oeiras
tem desenvolvido obras de conservação e
reabilitação com a finalidade de proteger, valorizar e divulgar o Palácio Marquês de Pombal, assegurando o respeito
pelo valor dos elementos construídos.
O Palácio e os Jardins do Marquês de
Pombal são um espaço singular em meio
urbano, classificado como Monumento
Nacional. ¬

VALOR DO
INVESTIMENTO

134 MIL EUROS

PATRIMÓNIO

Obras na Capela
do Palácio dos Aciprestes

N

o âmbito das ações de conservação, restauro e requalificação
que têm vindo a ser efetuadas no património do concelho, a
Câmara Municipal de Oeiras promoveu a realização de obras
na Capela do Palácio dos Aciprestes que incluíram a aquisição da
imagem de Nossa Senhora do Rosário para o retábulo.
Trata-se de uma escultura em madeira policromada, datável da segunda metade do século XVII, com cerca de um metro de altura e com o
valor de 7.500€. ¬

DESCENTRALIZAÇÃO

Mais 63 mil e 500 euros para as freguesias
O Município de Oeiras aprovou, no passado dia
12 de setembro, a transferência de mais 63 mil
e 500 euros para as juntas de freguesia e uniões
das freguesias, no âmbito do Acordo de Execução
de Delegação de Competências celebrado entre o
Município e aquelas autarquias.
A verba foi atribuída a quatro das cinco autarquias
– Freguesia de Barcarena, União das Freguesias de
Carnaxide e Queijas, União das Freguesias de Oeiras e
São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias e Freguesia
de Porto Salvo –, face à apresentação dos respetivos
relatórios de atividades.
Os princípios gerais da descentralização administrativa
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prevista nos termos do art.º 267, nº 2 da Constituição
da República Portuguesa consubstanciada na delegação
de poderes e a cooperação instituída com as juntas de
freguesia e uniões de freguesias, tendo como objetivo satisfazer os interesses das populações da forma
melhor e mais rápida, impõem que a delegação de
competências seja eficaz e, nessa medida, concretizada
em instrumentos adequados.
A delegação de competências nas juntas de freguesia e
uniões de freguesia assume-se como um instrumento
privilegiado de descentralização, no sentido que permite viabilizar e assegurar a modernização dos serviços,
de organização, dos métodos e dos procedimentos

para que se possa avançar com segurança, na qualidade indispensável e exigível do serviço que as juntas
de freguesia prestam às comunidades que servem.
Intervenções em ruas, conservação e limpeza de valetas
e de sistemas de escoamento de águas, conservação
e reparação de calcetamento, limpeza de espaços públicos, manutenção de parques infantis e intervenções
de conservação de equipamentos de apoio à infância e
à terceira idade são algumas das atividades realizadas
pelas juntas de freguesias do concelho de Oeiras, na
área das respetivas jurisdições. ¬

FAZER

MOBILIDADE

QUINTA DA FONTE/PAÇO DE ARCOS

Novo viaduto garante
melhor mobilidade

VALOR DO
INVESTIMENTO

2 MILHÕES
DE EUROS

N

A

Câmara Municipal de Oeiras
aprovou no final de julho, em
reunião de Executivo, a abertura
do concurso público para construção de um viaduto rodoviário na Quinta da
Fonte, em Paço de Arcos, que dá seguimento
à estratégia de criar melhores condições de
mobilidade.
Localizado numa das interseções mais
importantes do concelho, onde se articula o
tráfego dos diversos parques empresariais
do concelho (Lagoas Parque, Taguspark e
Quinta da Fonte), com entradas e saídas da
A5, o novo viaduto irá criar um novo acesso

ao setor poente, melhorando, deste modo,
a mobilidade.
O projeto prevê a ligação entre dois empreendimentos: o Parque das Cidades e a
Quinta da Fonte (setor II).
Com a construção do Viaduto Rodoviário da
Quinta da Fonte é expectável uma distribuição mais equilibrada dos fluxos rodoviários e, por consequência, uma melhoria no
congestionamento diário sentido naquele
parque empresarial.
A execução da obra segue agora para fase de
concurso público, definindo-se o preço base
em 2.086.630,62 euros.

O Parque Empresarial da Quinta da Fonte,
em Paço de Arcos, é composto por escritórios distribuídos em 24 edifícios dotados de
modernas infraestruturas e espaços verdes,
implantado numa área de 80.000 m2, onde
estão instaladas mais de uma centena de
empresas, planeados e edificados a pensar
no bem-estar de quem ali trabalha.
O complexo dispõe ainda de diversos equipamentos de lazer, serviços e restauração, pelo
que, além dos mais de 4.000 trabalhadores
que para lá se deslocam, o número de utilizadores regular ronda os 10.000. ¬

- Maior fluidez do trânsito
- Ligação entre o Parque das Cidades e a Quinta da Fonte (setor II)
- Novo acesso ao setor poente da Quinta da Fonte
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OBRAS

Requalificação do Bairro da Laje

VALOR DO
INVESTIMENTO

112 MIL EUROS

T

endo como objetivo dar resposta a
problemas ao nível das acessibilidades e ordenamento do Bairro da Laje
o Município promoveu a obra de requalificação de um troço da Rua da Casa das Letras.
Os trabalhos assentam na requalificação de
um troço daquela artéria, de modo a permi-

tir um acesso mais seguro e franco ao estacionamento contiguo ao edifício do centro
cultural e ao campo de futebol.
Foi também pensada a criação de um espaço
amplo que fomente uma relação interior/
exterior mais permanente e vincada entre o
centro cultural e o parque urbano, a par da

instalação de pilaretes no estacionamento,
de modo a preservar os pavimentos e a circulação de peões.
A empreitada, orçada em 112.350,00€, foi
adjudicada ao consórcio Scampia, Engenharia, Lda. com prazo de execução de dois
meses. ¬

HABITAÇÃO MUNICIPAL
VALOR DO
INVESTIMENTO

660 MIL EUROS

QUINTA DA POLITEIRA

Reabilitação
do Parque Urbano
O projeto prevê a requalificação de todo o espaço verde e a substituição dos passadiços de madeira, tendo em vista a melhoria das
acessibilidades pedonais. Será ainda instalada uma zona de atividade física informal e colocado novo pavimento de borracha contínuo,
bem como novas zonas de estadia e fruição do espaço. A obra deverá
ainda contemplar a plantação de novos arbustos e árvores, instalação
de uma área canina e de uma área de recreio exterior semicoberta
de apoio às crianças que frequentam a creche do bairro.
O início desta obra está previsto para o segundo trimestre de 2019,
representando um investimento na ordem dos 660 mil euros. ¬
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FAZER

VALOR DO
INVESTIMENTO

346 MIL EUROS

HABITAÇÃO JOVEM

Mais habitação jovem
no núcleo antigo do Dafundo

F

icou recentemente
concluída a empreitada de reabilitação do
imóvel localizado no
n.º 8 da Avenida Ivens, integrada no âmbito do Programa
Habitação Jovem no Núcleo
Antigo do Dafundo. Ficam
assim disponíveis mais cinco
fogos destinados a arrendamento à população jovem.
Trata-se de um edifício que
integra, com outros dois edifícios municipais, o denominado
conjunto Vila Shore. A casa
Mira-Tejo tem presença marcante na frente marginal, com uma
fachada tipo chalé – característica daquele núcleo urbano – e
que originalmente daria sobre a
praia do Dafundo.
Construído no início do século
passado, o edifício apresenta
diversas fachadas com personalidades distintas, sendo a fachada

da frente marginal a principal
e a mais nobremente tratada
(cimalha, varanda em estrutura
metálica, telhado característico
das edificações tipo chalé, revestimento de azulejos na fachada
e frontão). As restantes fachadas
têm características mais pobres,
beirados com forro em madeira,
janelas de peito e rebocos caiados. A sul, a intervenção de recuperação e manutenção respeitou
a imagem já consolidada.
Em termos funcionais não
existiram grandes alterações
à compartimentação interior
inicial do imóvel, viabilizando-se
a integração de dois apartamentos no piso térreo e três no piso
superior. Um dos apartamentos
é acessível, por forma a permitir a utilização por pessoas
com mobilidade condicionada,
e com usufruto de um pequeno
logradouro.

Deste modo ficam disponíveis
para o Programa Habitação
Jovem cinco fogos, com as seguintes tipologias: dois T0 (com
áreas brutas entre os 46 e 48m2),
dois T1 (com áreas brutas entre
os 56 e 66 m2) e um T2 (com
área bruta de cera de 74 m2).
A obra foi executada pela empresa Cobeng, Lda. e representou um investimento de cerca de
346.450,00€.
Recorde-se que este edifício
se encontrava em avançado
estado de degradação e foi nesse
contexto que surgiu a decisão
da aquisição e posterior intervenção, por forma a potenciar
a recuperação daquele núcleo,
disponibilizando uma opção de
arrendamento acessível destinado à população mais jovem. ¬

Já se encontra
concluída a empreitada
de reabilitação do
imóvel localizado
no n.º 8 da Avenida
Ivens, integrado no
Núcleo Antigo do
Dafundo. Ficam assim
disponíveis mais
cinco fogos destinados
a arrendamento à
população jovem.
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OBRAS

Novas instalações para
a secção de Ambiente Urbano

Já se encontra concluída a obra de construção do
novo edifício da secção de Ambiente Urbano de
Algés, no Largo Comandante Augusto Madureira,
em Algés.
A intervenção teve como propósito responder a
uma necessidade já antiga de proporcionar insta-

lações dignas e funcionais aos serviços municipais
que asseguram as intervenções nos espaços verdes
e na limpeza e higiene urbana na área de Algés.
Esta empreitada representa um investimento global de cerca de 164.240,00€. ¬

VALOR DO
INVESTIMENTO

164 MIL EUROS

SERVIÇOS

Instalações para atendimento comercial dos SIMAS
A Câmara Municipal de Oeiras aprovou a aquisição
de uma fração autónoma em Algés, no valor de 225
mil euros, para ali instalar a Secção de Atendimento Comercial dos Serviços Intermunicipalizados
de Água e Saneamento dos Municípios de Oeiras
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e Amadora (SIMAS). A deliberação, aprovada na
reunião de câmara no passado dia 24 de julho, prevê
não só a autorização da despesa, mas também a celebração do respetivo contrato promessa, escritura
de compra e venda e promoção do respetivo registo

predial. Esta fração, nº 4, 4A e 4B, na Rua Parque
Anjos, em Algés, servirá para suprir as deficiências
da atual Secção Comercial de Algés, colmatando-se
a necessidade de resolver este problema. ¬

FAZER

URBANISMO

NOVA OEIRAS

Passeio Augusto Abelaira
ganha nova vida

VALOR DO
INVESTIMENTO

300 MIL EUROS

Começou em julho a obra de requalificação
do Passeio Augusto Abelaira, em Nova Oeiras.
Os trabalhos preveem repavimentação, criação
de canteiros, instalação de um parque infantil
inclusivo e de um pequeno circuito de manutenção
Zona de estadia
Área de atividade física

T

eve início no mês de julho
a empreitada de requalificação do Passeio Augusto
Abelaira, em Nova Oeiras.
Os trabalhos englobam o quarteirão
delimitado pelas ruas Eugénio dos
Santos, José Régio e Carlos Mardel e
preveem a repavimentação de toda a
área com pavimento confortável e garantia de acessibilidade a pessoas com
mobilidade condicionada, a criação
de canteiros arbustivos e herbáceos
ou relvados para enquadramento das
zonas de estadia, a instalação de um
parque infantil inclusivo e de um pequeno circuito de manutenção.
A obra compreende ainda o estabelecimento de zonas de estadia nas áreas
com maior exposição solar e de maior
conforto bioclimático, a substituição
e ampliação dos órgãos de drenagem
pluvial ao longo de todo o passeio,

Canteiro

tendo em vista um mais eficiente
escoamento das águas.
Recorde-se que este arruamento
pedonal denotava sinais de degradação, impondo-se a necessidade de
uma profunda intervenção. O projeto
de requalificação desenvolvido pelos
serviços municipais teve em conta os
contributos da Associação de Moradores da Quinta das Palmeiras, que
acompanhou o seu desenvolvimento.
A área de intervenção, aproximadamente 5.200 m2, não é particularmente ensolarada, dada a altura dos
edifícios circundantes, o que implicou
uma escolha criteriosa de vegetação
tolerante a esta condicionante e de
vegetação arbórea que produza pouco
ensombramento (Ginkgo biloba).
Esta empreitada, com prazo de execução de 120 dias, representa um investimento de 306.531,41€ (mais IVA). ¬

Área de jogos tradicionais
Paver cerâmico ‘Vale da Gândara’ ou equivalente,
cor ‘pau rosa’ 0.20x0.10x0.05m
Paver cerâmico ‘Vale da Gândara’ ou equivalente,
cor ‘pau rosa’ reforçado 0.20x0.10x0.05m
Paver cerâmico ‘Vale da Gândara’ ou equivalente,
cor ‘vermelho fogo’ 0.20x0.10x0.05m
Pavimento de borracha contínuo SBR+EPDM – Espaço
de Jogo e Recreio Infantil
Calçada de vidraço branco existente a limpar/recuperar
(0.07x0.07m)
Calçada de granito cinzento claro (0.10x0.10)
Faixa dupla de dois blocos cerâmicos ‘Vale da Gândara’
ou equivalente, cor ‘vermelho fogo’ 0.20x0.10x0.05m
Pavimento em grelhas de PEAD com relvado
Relvado
Herbáceas/arbustos de baixo porte propostos
Árvores propostas
Árvores existentes a manter
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URBANISMO

Concluídos arranjos exteriores
da capela de Leião

E

m Leião já se encontram concluídos os trabalhos de requalificação da área envolvente à igreja.
A obra consistiu na pavimentação com betuminoso do adro
da igreja, que se encontrava num estado de degradação avançado, e
ainda na transformação de espaço expectante em zona verde e espaço de estadia. Neste sentido foram efetuados trabalhos de limpeza
e modelação de terreno, criação de caminho em lajetas e local de

estadia, instalação de sistema de rega e plantações, para além de
remates em pavimentos e recuperação de muretes.
Na mesma localidade foi também requalificada a área junto à Rua
Henrique Marques. Esta empreitada consistiu na criação de uma
zona de estadia e jogo com execução de um pequeno caminho, muretes, plantações e instalação de mobiliário urbano no valor global de
25.951,00€. ¬

SEGURANÇA

MANUTENÇÃO DE ARRUAMENTOS

Município garante
segurança rodoviária

T

endo como objetivo garantir a segurança rodoviária e dos peões, o Município promove, de forma
regular e continuada, obras de pavimentação em
todo o concelho.
Recentemente os trabalhos realizaram-se em Carnaxide, na
Rua Professor Francisco Gomes Teixeira (9.700,00€) e na
Praceta Carmen Mendes (27.950,00 €), em Caxias, na Rua
das Faias e da Cegonha (40.248,20€), em Linda-a-Velha, no
Largo Abel Salazar (27.000,00€), nas ruas Antero de Quental
e pracetas limítrofes (22.000,00€), na Rua Baltasar Lopes
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(12.000,00€), na Rua Duarte Pacheco Pereira (10.000,00€),
num troço da Avenida Tomás Ribeiro, desde o cruzamento
da Avenida 25 de Abril até à Rua Francisco Gentil Martins (20.000,00€) e na Praceta Amália Vaz de Carvalho
(12.000,00€).
Neste âmbito o Município garante também a sinalização
rodoviária e instalação de sinais rodoviários, a manutenção
de pontes, a execução de lombas redutoras de velocidade, a
conservação e reparação de pavimentos rodoviários e o reordenamento de estacionamento. ¬

FAZER

EQUIPAMENTOS

Oeiras reforça segurança
em parques infantis

P

ara garantir a melhor utilização
dos parques infantis do concelho
e salvaguardar sempre a segurança dos seus utilizadores – as crianças
– o Município assegura a realização de
obras de manutenção nestes espaços.

Recentemente foram objeto de intervenção os Espaços de Jogo e Recreio do
Murganhal, de Barcarena, do Mercado
de Tercena, do Jardim Municipal de
Oeiras e da Quinta das Palmeiras, onde
as obras consistiram na substituição

integral ou recarga pontual dos pisos
de segurança, em função da altura de
queda de cada um dos equipamentos e
de acordo com as normas vigentes. ¬

ESCOLAS

Obras de reabilitação
nas escolas do concelho
Atenta à necessidade de promover a manutenção de adequadas condições de utilização
e funcionamento dos estabelecimentos do
ensino básico – jardins-de-infância e 1.º ciclo
– a Câmara Municipal de Oeiras promove,
com regularidade, obras de requalificação nas
escolas do concelho. Neste início de ano letivo
o investimento municipal nesta área ultrapassa 1 milhão e 300 mil euros.
Na EB1/JI Narcisa Pereira, em Queijas, a obra
consiste na requalificação global da escola,
incluindo o interior e o exterior do edifício.
A empreitada representa um investimento de cerca de 530 mil euros. A realização
destas obras implica a transferência de toda
a população estudantil durante o ano letivo
de 2018/2019 para a EB1 Professor Noronha

Feio. Com esse objetivo foram alugados pelo
Município módulos pré-fabricados e asseguradas todas as infraestruturas necessárias, num
investimento de 282.120,24€.
Na EB Sylvia Philips a obra prevê demolição e reconstrução de cinco salas de aula no
topo norte da escola. A obra tem o valor de
312.529,44€.
Na EB/JI de Porto Salvo o investimento será
de 130.965,28€. Na EB Dionísio dos Santos
Matias, em Paço de Arcos, a empreitada teve
como objetivo a requalificação do edifício do
Plano dos Centenários e reparações diversas
no recreio. Os trabalhos têm um custo de
62.328,00€.
Na EB/JI Cesário Verde, em Queijas, a obra
teve um valor total de 38.907,30€. ¬

VALOR DO
INVESTIMENTO

1 MILHãO e
300 MIL EUROS

TIPOS DE INTERVENÇÃO
REALIZADAS:
• Colocação de novos revestimentos
• Remodelação de muros e gradeamentos
• Demolição e reconstrução de salas de aula
•	Impermeabilização de coberturas,
insonorização e requalificação de refeitório
e melhoramentos nos recreios
• Substituição de telha e colocação de subtelha
• Substituição de pavimentos de recreio
em jardim-de-infância
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PATRIMÓNIO

Barricas de vinho de Carcavelos
renascem na forma de guitarras

C

oonstruir instrumentos musicais a partir
de madeira de antigas
barricas de vinho.
Este é o pressuposto na base
do projeto Guitarras do
Marquês, uma iniciativa do
luthier Adriano Sérgio apoiada pela Câmara Municipal de
Oeiras no âmbito das comemorações dos 110 anos da
Região Demarcada do Vinho
de Carcavelos.
As barricas que pertenceram
ao Marquês de Pombal e que
sobreviveram ao terramoto
de 1755, feitas de madeiras
exóticas e de valor histórico
precioso, foram redescobertas
e ganharão, assim, uma
nova vida.
O projeto junta quatro dos
melhores construtores de
guitarras do mundo (que
construíram para artistas
como ZZ Top, Kirk Hammett,
dos Metallica, George Benson, entre outros), que vão
desenhar e criar uma série de
instrumentos únicos a partir
da madeira destes tonéis.
Além do português Adriano
Sérgio integram o projeto Ulrich Teuffel, mestre construtor alemão, Michael e Tania
Spalt, do Estados Unidos da
América, Claudia e Claudio
Pagelli, construtores de guitarras amplamente estabelecidos sediados na Suíça e Nik
Huber. ¬

O projeto Guitarras do Marquês foi apresentado publicamente
numa cerimónia que serviu também para apresentação da colheita
de 2005 do vinho de Carcavelos Viila Oeiras, produzido pelo
Município.

FESTAS

Caxias celebrou
Nossa Senhora das Dores
De 14 a 16 de setembro, Caxias esteve em festa com as tradicionais celebrações
em honra de Nossa Senhora das Dores. Ao longo dos três dias foram várias as
atrações destas festividades: música, folclore, dança, atuações musicais e ainda
espaço aos artesãos com exposição e venda de artigos de artesanato.
No campo religioso destaque para a missa campal na tarde de domingo, seguida
da Procissão de Nossa Senhora das Dores. ¬
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O programa cultural e espaço de feira decorreram no
terreiro frente ao Grupo Desportivo Unidos Caxienses
que, neste âmbito, foi intervencionado pelo Município
que ali promoveu trabalhos de requalificação no valor de
cerca de 13.500€. A obra consistiu na construção de uma
bancada de betão armado, substituição de vedação junto
ao ribeiro e reboco e pintura de murete.

FAZER

JANEIRO A AGOSTO 2018

Investimento de 30 milhões em
equipamentos e infraestruturas
Nos primeiros oito meses do ano o Município avançou com procedimentos e empreitadas totalizando
um investimento em equipamentos e infraestruturas que supera os 30 milhões de euros. Este investimento
divide-se em procedimentos em fase de concurso (11.845.619,54 €), concursos abertos
(8.039.762,92€), obras adjudicadas (1.908.126,24€), obras em curso (6.998.025,07 €) e obras já
concluídas (2.765.159,04 €), totalizando 31.556.692,80 €, conforme descrito nas tabelas.

Procedimentos em

FASE DE CONCURSO
Designação

Estimativa

Remodelação da rede de iluminação pública na Alameda Calouste
Gulbenkian, em Caxias

37.102,81€

Remodelação e reforço de iluminação pública na localidade
de Cruz Quebrada/Dafundo

157.845,25€

Remodelação e reforço de iluminação pública na localidade de
Linda-a-Velha

181.434,69€

Remodelação e reforço de iluminação pública na localidade de Carnaxide

237.054,24€

Remodelação e reforço de iluminação pública na localidade de Caxias

60.750,80€

Remodelação e reforço de iluminação pública na localidade de Oeiras

226.558,06€

Remodelação e reforço de iluminação pública na localidade de Barcarena

117.512,86€

Remodelação e reforço de iluminação pública na Rua das Cardais,
Rua de Ramalhão e adjacentes, em Queijas

137.841,92€

Remodelação e reforço de iluminação pública na localidade de
Paço de Arcos

336.881,45€

Remodelação e reforço de iluminação pública na localidade de
Algés

335.250,19€

Desmontagem de ramais de iluminação rasante

19.887,27€

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

9.985,20 €

Remodelação da Iluminação, passagens inferiores de acesso praias

33.007,13€

Substituição de colunas de Iluminação na Travessa das Escadinhas,
em Carnaxide

28.803,72€

Iluminação decorativa, arranjo paisagístico da Rotunda da Avenida
Copacabana, em Oeiras

24.692,35€

Reparações diversas nos elementos de construção civil diversos nos
Jardins Municipais

264.276,34€

Parque de Ateliers da Quinta do Salles – Edifício A1 - Ateliers A23
a 30 - Reparação de infiltrações

112.000,00 €

Parque Urbano da Pedreira Italiana

330.000,00 €

Aquisição de serviços de manutenção e limpeza de caldeiras de arruamento

Habitação Jovem - Rua Marquês de Pombal, números 3, 5 e 7 em Oeiras
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Quinta dos Aciprestes - Edifício principal - Reparação do
pavimento da sala de galeria

38.500,00 €

Adaptação da loja da Rua Costa Pinto, 178, em Paço de Arcos

70.000,00 €

Instalações da antiga junta de freguesia de Oeiras - Intervenção
no espaço

5.815,26 €

Tratamento do Átrio de Entrada da Câmara Municipal de Oeiras

37.263,80 €

Parque Infantil EB Visconde de Leceia, Leceia

110.000,00 €

Palácio do Egipto em Oeiras – Reparação do pavimento
de betão

13.290,50 €

Reformulação dos acessos ao Jardim de infância O Palhaço

50.000,00 €

Reparação e manutenção de equipamentos sitos no PHM

148.871,31 €

Empreitada de renovação urbana do Bairro e Ribeira de São
Marçal

326.921,08 €

Instalação de parque infantil R. João Mota Prego - Ludoteca
Fundação Marquês Pombal

15.000,00 €

Reabilitação Campos Polidesportivos Bº do Pombal e Bº Luta
pela Casa

38.000,00 €

Concurso público para reparação e manutenção de fogos
municipais do Parque Habitacional de Oeiras

2.234.566,22 €

Habitação Jovem – Travessa do Villa longa, n.º 3-5, em Paço de Arcos

Aquisição de projeto rede de rega Quinta Real de Caxias

2.829,00 €

Aquisição serviços recolha transporte e des. final

59.999,99 €

Aquisição de 300 papeleiras Strada

18.173,25 €

Criação de ponto de entrega de energia para ligação sanitário
Praia de Santo Amaro de Oeiras

3.539,63 €

12.287,70 €

Reabilitação 11 Prédios - Bº dos Navegadores - 3ª Fase

320.000,00 €

Reabilitação exterior de 14 edifícios no Bairro de
S. Marçal - 2ª Fase

340.000,00 €

Reabilitação exterior de quatro edifícios no Bº Outurela Portela
- 1ª Fase - e coberturas edifícios Bº Páteo dos Cavaleiros

341.000,00 €

Estacionamento provisório Bº Corações

40.000,00 €

Aquisição de serviços de corte mecânico de ervas nos passeios
e beiradas do concelho de Oeiras, em regime de fornecimento
contínuo

Reabilitação espaços exteriores Bº Dr. Francisco Sá Carneiro

120.000,00 €

Aquisição de cinco viaturas ligeiras de carga para ceder
às juntas de freguesia

137.500,00 €

Aquisição prestação serviços para esterilização de canídeos
e felinos sob responsabilidade da CMO

44.280,00 €

Aquisição de serviços de assistência técnica para viaturas
de marca Mercedes

120.000,00 €

Aquisição de serviços de manutenção e reparação das caixas
de Ampliroll

11.070,00 €

Aquisição de material para stock, elétrico, cilindros, vedantes
e distribuidores

105.000,00 €

Aquisição de produtos químicos por divisão em lotes (sem
diluição e com diluição), em regime de fornecimento contínuo

116.850,00 €

Aquisição de serviços de assistência técnica para viaturas
da marca MAN

210.000,00 €

Aquisição de lubrificantes para viaturas e máquinas
da frota municipal

90.000,00 €

Aquisição de serviços de assistência técnica a máquinas
de pequeno porte STHIL

45.000,00 €

Aquisição de serviços de estofador para viaturas e máquinas

18.000,00 €

Aquisição material para manutenção e reparação de
contentores
Aquisição de serviços destinados à manutenção e gestão
de árvores ornamentais
Aquisição de serviços de manutenção preventiva e eventual
manutenção corretiva dos espaços exteriores do parque
escolar do concelho de Oeiras

5.842,50 €
922.500,00 €

1.107.000,00 €

Aquisição da prestação de serviço de topiária, em Oeiras,
fornecimento contínuo

51.630,48 €

Aquisição de serviços de manutenção preventiva e eventual
manutenção corretiva da Quinta da Terrugem

84.024,74 €

Aquisição de serviços de estudo de diagnóstico para 80
espaços de jogo e recreio do concelho para uma acessibilidade
universal

20.233,50 €

Aquisição de prestação de serviços de manutenção para a
vinha da ex-EAN e aluguer de despampanadeira e adubador
de fundo e vindima em regime de fornecimento contínuo

70.446,28 €
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Aluguer de viaturas de transporte de crianças e adultos,
projeto Oeiras Educa, por 3 anos

1.200.000,00 €

Aquisição de serviços de assistência técnica a caixas
compactadoras

165.000,00 €

Renovação da frota de viaturas ligeiras de mercadorias
da UHU

34.300,00 €

Aquisição de duas viaturas pesadas de carga com grua
e sistema Amplirol

290.000,00 €

SUBTOTAL

11.845.619,54 €

FAZER

Concursos

ABERTOS
Designação

Estimativa

Construção de rotunda na Estrada de S. Marçal e
pavimentação da R. Cravos de Abril, Carnaxide

170.382,06€

Manutenção de obras de arte no concelho

158.655,25€

Geiser Marítimo - Requalificação da iluminação e reposição
do sistema metalomecânico

161.428,16€

Reformulação das instalações elétricas do Mercado de Algés

69.970,47€

Criação de ponte de entrega de energia para ligação
sanitária Praia de Santo Amaro de Oeiras

3.752,01€

Conservação/execução de pavimentos pedonais e viários
no concelho

173.583,90€

Edificio sede da CMO: reabilitação do hall e copa
da presidência e da copa do salão nobre

63.980,81€

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

2.098.767,28€

Arranjos exteriores em Nova Oeiras - Parque de
Estacionamento na Torre H

287.019,86€

Empreitada para fornecimento e montagem de novo Grupo
Gerador nas Oficinas Municipais de Vila Fria

111.518,89€

Requalificação das Ruas Bartolomeu Gusmão, Alfredo Keil
e Dr. Flávio de Resende, Oeiras

213.433,05€

Fornecimento e instalação de sinais de direção de âmbito
urbano no concelho de Oeiras

159.000,05€

Requalificação do Jardim da Quinta dos Sete Castelos,
em Oeiras

191.130,00€

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

212.000,00€

Recuperação de polidesportivo na Rua dos Moinhos
de Vento, em Linda-a-Velha

116.600,00€

Recuperação e ampliação do edifício da Sociedade
Filarmónica Fraternidade de Carnaxide

1.048.800,00€

Habitação Jovem – Quarteirão do Largo da Boavista
em Oeiras

622.717,50€

Habitação Jovem – Travessa do Villa Longa, n.º 3-5,
em Paço de Arcos

1.938.503,01€

Museu do Automóvel Antigo - Obras de Manutenção

Requalificação do Edifício do Plano dos Centenários e reparações diversas no recreio da EB
Dionísio dos Santos Matias (Paço de Arcos)

55.000,00€

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

Reparação de fogos devolutos sitos na rua António Gomes
Leal n.º 7, 1º Esq. e Rua Vítor Sá Machado Nº18 1º F

9.991,77 €

Reparação fogo devoluto sitos na Rua Vítor Sá Machado Nº3
2º Dto.

10.363,04€

Reparação de fogos devolutos sitos na rua Alberto Osório de
Castro n.º 22, 2º Esq. e Rua Raúl Maria Carvalho Nº 2

10.242,73€

Reparação fogos devolutos sitos na rua António Gomes Leal
n.º 11, 3º Dto.

9.332,35 €

Fornecimento e aplicação de camada de argamassa sintética
colorida em pavimento no Jardim Municipal de Paço de Arcos

60.000,00€

Reparação de fogos devolutos sitos na Rua Gonçalo Afonso
n.º 10, 3º Esq., Rua Antão Gonçalves n.º 8, 3º Dto.

14.416,19€

Reparação de fogos devolutos sitos na Rua Francisco Manuel
de Melo n.º 13, 1º Esq. e Largo Francisco Lucas Pires Nº6,
R/C Dto.

14.241,28€

Reparação de fogos devolutos sitos na Rua Alberto Pinheiro
Torres Nº2 R/C Dto.

15.879,76€

Reparação fogos devolutos sitos no Largo Carlos França nº 9
3º B e R. Quinta do Sales Nº 7 1ºEsq.

10.404,38€

Reparação de fogos devolutos sitos na Avenida Cavaleiros
Nº18 R/C B e outros trabalhos urgentes

8.248,44 €

Reparação fogos devolutos sitos na Rua Nuno Simões nº 9 3º
Esq. e Largo da Pátria Nova Nº 8

10.297,70€

Reparação de fogos devolutos sitos na rua Alberto Osório de
Castro n.º 22, 2º Dto. e Rua Gustavo cordeiro Ramos Nº6

10.102,99€

SUBTOTAL

8.039.762,92€
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Obras

Obras

ADJUDICADAS
Designação

EM CURSO
Valor de Obra

Reparações diversas em equipamentos escolares
do Município de Oeiras

289.329,39€

Beneficiações no ex-refeitório dos Serviços Técnicos
e no Edifício das StartUp's, em Paço de Arcos

15.070,44€

Reabilitação e consolidação de pontes em Oeiras e Queijas

158.403,55€

Designação

Valor de Obra

Demolições coercivas diversas de edificações no Município
de Oeiras

125.350,30 €

Obras diversas na freguesia de Porto Salvo

69.810,14 €

Arranjos exteriores nas Ruas Eugénio dos Santos, José Régio
e Carlos Mardel, em Oeiras

324.923,29 €

Reparações diversas de pavimento pedonais do concelho

108.962,71 €

Edificio ATRIUM: Substituição da fachada ventilada

150.520,00€

Requalificação do estacionamento da Piscina Municipal
de Barcarena

156.033,07 €

Demolição das oficinas municipais do Espargal, em Oeiras

156.324,56€

Alteração de revestimento de passeios no Passeio Augusto
Abelaira e outros locais em Oeiras

157.622,00 €

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

136.425,66€

Conservação e reparação de pavimentos em Barcarena e
Queijas

233.078,44 €

Remodelação do sector de produção e conservação de gelo
no Mercado de Algés

19.477,50€

Reparação e construção de muros em diversos locais do
concelho

222.547,00 €

Remodelação das redes de abastecimento de água da
urbanização referente ao alvará 9/20089 em Barcarena

Execução de lombas redutoras de velocidade no concelho

71.676,63 €

45.457,04€

57.978,29 €

Reabilitação e consolidação de muro no Jardim de Infância
Nossa Senhora das Graças, em Algés

Marcação de lugares de estacionamento (incluindo parqueamento condicionado na via pública) no concelho de Oeiras

41.945,26€

Conservação e reparação de pavimentos em Carnaxide
e Caxias

241.777,33 €

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

19.235,31€

EB Sylvia Philips (Carnaxide) - Demolição e reconstrução
de cinco salas de aula no topo Norte da escola

312.529,34 €

Nova compartimentação de espaços no Edifício Atrium,
em Oeiras

54.627,10€

Remodelação de redes e iluminação pública no arruamento
de acesso ao Centro de Saúde de Tercena

8.715,32 €

Construção de campo de jogos na EB Sophia de Mello Breyner,
em Carnaxide

77.377,54 €

Requalificação de muros e vedações nas Escolas Básicas
do Concelho

156.009,74 €

Pinturas interiores e restauro de pavimentos de madeira
no Edifício 7 de Junho e nos Paços do Concelho, em Oeiras

23.542,60 €

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

3.445,00 €

EB Gomes Freire de Andrade (Oeiras) - Reabilitação do muro
e pavimentos exteriores

24.703,30 €

Conservação e reparação de pavimentos no concelho

157.897,88 €

Instalação de sistemas de controlo de velocidade na localidade
de Oeiras

27.875,51 €

Execução de pavimento rugoso e colorido em troços da rede
viária na UFOPAC

65.109,92 €

Beneficiação de drenagem pluvial no concelho

127.177,42 €

Requalificação da EB Sá de Miranda e EB Visconde de Leceia

63.201,05 €

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

52.978,80 €

Reparação de danos no Passeio Marítimo troço Oeiras a Paço
de Arcos, devido às intempéries

79.983,31 €

Reparações diversas no Passeio Marítimo da Cruz Quebrada –
Intempéries

32.518,68 €

Diversos trabalhos de eletricidade nas Oficinas Municipais
de Vila Fria

9.924,89 €

Quinta dos Aciprestes - Edifício principal - Substituição
da cobertura
Rampa de acesso à Praia Velha

110.175,50€

4.399,00 €

Empreitada de reparação e manutenção de fogos municipais
sitos na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas e na
União da Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada/Dafundo

99.447,84€

Requalificação e valorização dos espaços públicos no Bairro
do Pátio dos Cavaleiros

30.703,09€

Aquisição de caixa amplirrol

6.765,00 €

Aquisição de sacos plásticos para o ensacamento de resíduos
para os anos 2018 e 2019

140.220,00€

Aquisição de serviços de manutenção e limpeza de caldeiras
de arruamento, na modalidade de fornecimento contínuo

196.800,00€

Aquisição de ferramentas para a DEV na modalidade
de fornecimento contínuo por três anos

73.800,00€

Aquisição de serviços de corte mecânico de ervas nos passeios
e beiradas do concelho de Oeiras, em regime de fornecimento
contínuo
SUBTOTAL
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159.000,00€

1.908.126,24€
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Aquisição e montagem de elevador do tipo Homelit hidráulico
(2 pisos) no Centro de Juventude de Oeiras

20.882,00 €

Reparação de coletor doméstico no Passeio Marítimo em Paço
de Arcos

26.262,56 €

Requalificação do espaço polivalente e sala de refeições na EB
Prof. Noronha Feio, em Queijas

48.389,00 €

Estabilização de talude no estacionamento a tardoz da R.
Amélia Rey Colaço, Carnaxide

143.861,59 €

EB Dionisio dos Santos Matias (Paço de Arcos) - Requalificação
do Edifício do Plano dos Centenários e reparações diversas no
recreio

62.328,00 €

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

38.907,30 €

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

130.965,28 €

Estabilização de muro de suporte no Largo Frederico de Freitas,
Carnaxide

31.763,70 €

Requalificação do nó da Marginal em Paço de Arcos

61.917,55 €

Manutenção da ponte na Av. António Bernardo Cabral de
Macedo, Paço de Arcos

149.593,56 €

Requalificação da vedação da EB/JI Jorge Mineiro - Barcarena

3.018,01 €

Reparações pontuais em pavimentos betuminosos

31.546,13 €

Substituição do ramal de alimentação de iluminação da Quinta
Santo António, em Miraflores

5.109,13 €

Arco de cantaria no Jardim Municipal de Oeiras

24.128,94 €

Reparações diversas no espaço público no concelho

125.201,90 €

Reformulação da Rua Sacadura Cabral, em Cruz Quebrada

296.773,40 €

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

284.472,09 €

Reparação Manutenção de pavimentos em Linda-a-Velha

Alteração de revestimento de passeios no Passeio Augusto Abelaira e outros locais em Oeiras

Pavimentação das ruas das Faias e da Cegonha, em Caxias

Habitação Jovem - Edifícios Anexos à Capela de S. Sebastião de
Barcarena

233.200,00 €

Habitação Jovem - Rua das Pedreiras nº 4 em Leião

147.693,33 €

Reparação fogo devoluto sito na rua Abel Fontoura da Costa
n.º 8, 4B

15.157,63 €

Reparação fogo devoluto sito rua Adriano José da Silva n.º 28
Cv dtª

3.784,34 €

77.400,19 €

135.298,93 €

Reparação e manutenção de fogos municipais das freguesias
de Barcarena e na União de freguesias de União de Freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias

Enquadramento Paisagístico de lote no Fórum Oeiras

44.000,00 €

Reparação fogo devoluto sito na Rua Dr. Vítor Sá Machado
n.6 C/V B

6.134,69 €

Requalificação de Rotundas da Cidade do Futebol

13.000,00 €

Empreitada de reparação e manutenção de fogos municipais
sitos nas freguesias de Oeiras e São Julião da Barra e de Porto
Salvo

48.077,12 €

Poda, rebaixamento de cepos e tratamentos de árvores no
concelho – aquisição de serviços

75.000,00 €

Reparação de fogo devoluto Sito Rua Tiago de Almeida
Nº 24 3º B

7.186,67 €

Topiária de Oliveiras do concelho - aquisição de serviços

5.000,00 €

Reparação de fogos devolutos sitos na rua Oliveiras Martins
n.º 30, 4B, Rua Joaquim Matias n.º 56, 2ºA, Alameda Jorge
Alvares Nº7, 2ºEsq.

12.602,48 €

Adaptação de instalações sanitárias do fogo com morada
na Rua António Gomes Leal, 4A S. Marçal em Carnaxide

1.886,80 €

Obras de adaptação de instalações sanitárias de dez fogos
para arrendatários com mobilidade condicionada

7.483,60 €

Limpeza de caldeiras de árvores do concelho - aquisição de
serviços

160.000,00 €

Habitação Jovem – Rua Marquês de Pombal, 3, 5 e 7 em Oeiras

938.100,00 €

Habitação Jovem – Avenida Ivens n.º 8 no Dafundo

346.448,17 €

Requalificação de um troço da Rua da Casa das Letras

111.350,89 €

Reabilitação de paramentos exteriores de dez prédios do Largo
António Soares Lote 3 e 4 de habitação multifamiliar, com os
nºs 1 a 5 e 9 a 13

Palácio do Egipto em Oeiras – Alteração de Pavimento e rampa
de acesso à esplanada

25.628,26 €

SUBTOTAL

105.722,36 €

6.998.025,07 €
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CONCLUÍDAS
Designação

Valor de Obra

Reformulação do armário no jardim municipal de Paço de Arcos

10.335,00 €

Fornecimento e instalação de protetores metálicos
e balizadores flexíveis no Concelho de Oeiras

46.514,60€

Reparação de calçada em frente da entrada do Centro de Saúde
de Barcarena

6.885,76 €

Empreitada de sinalização rodoviária e instalação
de sinais rodoviários - Concelho de Oeiras

113.938,02€

Quinta do Salles - Parque de Ateliers - Edifício A, Ateliers A6,
A20 e B18 - Reparações

7.638,63 €

Requalificação de área junto à Rua Henrique Marques
em Leião

25.951,00€

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Consuelo
Centeno nº 26

5.065,32 €

Rotunda no entroncamento da Av. de Portugal
com a Rua Fernão Lopes, Carnaxide

105.971,67€

Reparação de fogo devoluto sito no Largo Carlos França
nº 14, 2º C.

5.237,41 €

Manutenção de obras de arte - Ponte sobre a Ribeira
da Laje, Oeiras e Muro de suporte, Paço de Arcos.

126.137,72€

Reparação e manutenção de fogos municipais nas
freguesias de Barcarena, Caxias e Paço de Arcos

98.140,88 €

Execução de pavimento pedonal na Rua Pedro
Nunes, Oeiras

31.760,70€

Edifícios Municipais - Requalificação dos sistemas
de climatização

80.640,19 €

10.017,40€

Manutenção e Reparação de Fogos Municipais sitos
na União das Freguesias de Carnaxide e Queijas e na união
das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz
Quebrada / Dafundo

Pavimentação das ruas das Faias e da Cegonha, Caxias

40.248,20€

Reparação e manutenção de fogos municipais nas freguesias
de Oeiras e São Julião da Barra e de Porto Salvo

40.498,00 €

JI Tomás Ribeiro (Carnaxide) - Aumento de espessura
do pavimento de segurança do recreio

7.417,88 €

Reparação fogo devoluto sito na alameda Diogo de Teive
n.º 1, 2º dto

10.190,28 €

Substituição dois maciços das colunas de iluminação
do Campo de Jogos, da EB1 Narcisa Pereira

2.297,55 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Artur Ribeiro
n.º 87 - 3.º Dto - Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro

7.370,34 €

Departamento Habitação, Edificio dos Paços do Concelho
e Novas Escolas - Requalificação de equipamentos
de ar condicionado

9.096,78 €

Adaptação de instalações sanitárias em oito fogos para
arrendatários com mobilidade condicionada

5.294,70 €

Aquisição e montagem de infraestruturas elétricas de
apoio a eventos no estacionamento do Palácio do Marquês
de Pombal

18.544,63 €

31.735,20€

Reparação urgente em fogo incendiado sito no Largo
Carlos França nº 10, -1A no Alto dos Barronhos

9.291,68 €

Reposição de caminho e substituição de tubagem
no jardim da Quinta Real de Caxias

Reparação de fogo devoluto sito na rua Maria Albertina
n.º 2 - 3.º Dto

2.597,00 €

9.115,01 €

Instalação do gerador de Vila Fria para o DataCenter
da CMO junto ao Lagar do Vinho

Reparação de fogo devoluto sito na alameda Diogo
de Teive n.º 1, 2º esq

15.685,88€

Reparação de Fogo devoluto sito na Rua da Liberdade
nº 10 R/C Esq.

7.051,01 €

Reparação de fogo devoluto sito na rua Joaquim Matias
n.º 59, 3º A

5.272,11 €

Reparação de fogo devoluto na Rua Vítor Sá Machado
nº 10, 1º C.

4.711,38 €

Reparação Fogo devoluto sito R. Prof. Delfim dos Santos
nº 2, R/c Esq.

5.236,29 €

Reparação de fogo devoluto na Rua Artur Zenida nº 14.

4.218,80 €

Reparação de fogo devoluto na Rua Ferreira Lapa nº 10,
R/c Esq.

5.199,94 €

Reparação fogo devoluto sito Rua José Pedro da Silva n.º 14
2.º Fte-Dto

2.641,63 €

Reparação de fogo devoluto sito na rua Gonçalo Afonso n.º 6,
1º dto

8.161,94 €

4.473,20 €

Centro de Saúde de Barcarena

1.057.412,13 €

Requalificação e prolongamento da Rua das
Furnas - Bairro da Laje

334.265,01 €

Rua das Furnas - Fornecimento e instalação de serralharias

43.960,32 €

Reparação do Portão do Centro Cultural da Pedreira Italiana
em Caxias

10.388,00 €

Quinta dos Aciprestes -Moinho de vento - Retirada
da estrutura

4.356,60 €

Parque de Ateliers da Quinta do Salles - Atelier
B10 - Reparação de danos

4.750,13 €

Bairro da Laje – reparação de passeios

8.857,89 €

Biblioteca Operaria Oeirense: trabalhos de manutenção
da cobertura

5.285,58 €

Remoção de frades e colocação de pilaretes em
Oeiras e Algés

5.284,10 €

Reparação de fogo devoluto sito na rua da Costa n.º 7 e
fornecimento de eletrodomésticos no fogo da Rua Oliveira
Martins n.º 32, 3A

Reparações na Praia Velha - Armação dos pescadores
em Paço de Arcos

9.407,50 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Comissão de
Moradores n.º 1, 1º A

5.008,50 €

Reparação de pavimento - Algés

9.720,90 €

Reparação fogo devoluto sito na Alameda Jorge Alvares n.º 3,
R/C esq

7.404,64 €
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Reparação fogo devoluto sito R. António Gomes Leal
n.º 18 A - S. Marçal

4.589,08 €

Reparação de Fogo devoluto sito na Rua Tiago de Almeida
nº 18, 3º D.

4.904,57 €

Reparação de Fogo devoluto sito na Av. Cavaleiros
nº 24, R/c D.

6.662,76 €

Reparação de fogo devoluto na Rua da Liberdade nº 26,
R/c Fte.

4.721,18 €

Acessibilidade nas IS de 6 fogos

4.910,98 €

Reparação de fogo devoluto sito no Largo Mestre de Santa
Auta n.º 5 - 1.º Dto - Quinta da Politeira

6.584,86 €

Reparação de fogo devoluto Largo Francisco Lucas Pires
n.º 7, rc dto e trabalhos extraordinários

6.677,65 €
Centro de Saúde de Barcarena

Reparação de fogo devoluto na Rua da Liberdade nº 22,
1º Esq. e adaptação do apartamento nº 1B sito na Unidade
Residencial Madre Maria Clara para cabeleireiro de idosos
e outros trabalhos

9.500,70 €

Reparação de fogos devolutos sitos no Largo Carlos
França nº 3, 1º A e na Rua Vítor Sá Machado nº 14, 2º Dto.

10.279,07 €

Reparação de fogo devoluto sito R. Vasco da Gama
Fernandes nº 3, 2º Esq.

5.237,46 €

Reparação de fogos devolutos sitos na Rua Prof. Delfim
dos Santos nº 2, 1º Dto. e Rua Augusto Nobre nº 3, 1º Esq.

10.164,34 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Ferreira Lapa 10,
3º Esqº

9.960,62 €

Reparação de fogo devoluto sito Av. Cavaleiros nº 24,
3º C e outros trabalhos urgentes

6.811,32 €

Reparação de fogo devoluto sito na Av. Cavaleiros nº 18,
1º B e outros trabalhos urgentes

7.057,43 €

Reparação de fogo devoluto sito Rua Francisco Manuel
de Melo 30, rc esq rte

4.554,98 €

Reparação de fogo devoluto sito no largo Nuno Gonçalves
n.º 12, 1º esq

3.222,23 €

Reparação de fogo devoluto sito na Av. Cavaleiros nº 18,
2º C e outros trabalhos urgentes

7.581,85 €

Demolição do edifício 1 Bº dos Corações, Oeiras

21.039,94 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua António Gomes Leal
nº 7, R/c Esq. e outros trabalhos urgentes

6.935,16 €

Reparação de fogo devoluto sito Av. Diogo Lopes de
Sequeira n.º 71, rc esq

5.252,57 €

Reparação de fogo devoluto sito na Rua Ferreira Lapa
nº 10, 1º Dto.

5.004,00 €

Beneficiação do pavimento do recreio jardim-de-infância para
cumprimento de critérios de segurança

21.172,44 €

Obras de beneficiação pavimento recreio da creche jardim
de infância de Santa Ana no Alto da Loba

8.246,80 €

Reparação de calçadas Bº São Marçal e vandalismo
no Pré-Fabricado do Bº Navegadores

5.196,12 €

Espaço Jovem dos Navegadores - Obras de Recuperação
do Pré-Fabricado

13.623,15 €

Demolição de barracas em terrenos municipais junto
ao Bº dos Navegadores

Rotunda no entroncamento da Avenida de Portugal com a Rua Fernão Lopes, Carnaxide

Conservação e reparação de equipamentos municipais
concelho de Oeiras

81.656,93 €

Reparação de fogo devoluto sito R. Vasco da Gama
Fernandes nº 3, 2º Esq.

7.387,36 €

Adaptação do apartamento nº 1B sito na Unidade
Residencial Madre Maria Clara para cabeleireiro de idosos

9.500,70 €

Regularização do pavimento do caminho semi-pedonal
existente nas hortas a norte do Bº Navegadores
SUBTOTAL

9.434,00 €
20.603,75 €
2.765.159,04 €

TOTAL: 31.556.692,80 €
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EDUCAÇÃO

ENCONTRO COM OS PROFESSORES DO CONCELHO

Oeiras vai ter
os melhores alunos do País
VALOR DO
INVESTIMENTO

25 MILHÕES
DE EUROS

O

p residente da Câmara Municipal,
Isaltino Morais
reuniu com educadores e professores do concelho
de Oeiras para apresentar as
linhas estratégicas da nova política educativa 2017-2021, reafirmando o seu compromisso com a
Educação.“Vou garantir, de forma
única, como nunca aconteceu neste concelho e provavelmente no
País – e estou disponível para que
me cobrem se não for verdade - o
financiamento necessário para
a criação de projetos, de modo a
dar condições para que os professores, os alunos e os pais sintam
confiança no sistema educativo e
para termos, de facto, os melhores
alunos do País”, afirmou.

24 - OEIRAS ATUAL -

Perante os cerca de 600 professores que na manhã do passado
dia 5 de setembro encheram os
jardins do Palácio Marquês de
Pombal, Isaltino Morais reiterou
um compromisso eleitoral: “A
Educação é a nossa grande prioridade para os próximos anos”.
“Queremos ser facilitadores da
vida dos professores. Queremos
os melhores alunos neste concelho, portanto, temos de dar
boas condições aos professores”,
acrescentou.
A Câmara Municipal de Oeiras
está a preparar, com o Ministério da Educação, um plano de
investimento de 15,5 milhões
de euros, dos quais 25% serão
comparticipados pelo Município,
para a reabilitação de todas as
escolas básicas integradas, EB2+3

e secundárias, nos próximos anos.
Na reabilitação de jardins-de-infância e escolas do 1º ciclo vão ser
investidos 9,5 milhões de euros,
totalizando 25 milhões de euros
de investimento na reabilitação
de escolas.
O alargamento da oferta de
creches existentes e aumento do
número de vagas na educação
pré-escolar, assim como a criação
de um Centro de Ciência em Oeiras, em parceria com as universidades sedeadas no território, são
algumas das medidas que fazem
parte da política educativa municipal, composta por sete eixos
estratégicos: planeamento estratégico; reabilitação e manutenção do parque escolar; recursos
educativos; apoio às escolas aos
docentes; interligar as escolas,

O presidente
da Câmara anunciou
um plano de
investimento
de 25 milhões de
euros que vai permitir
reabilitar escolas e
jardins de infância,
correspondendo à
prioridade que o
Executivo municipal
concede à Educação.

AJUDAR

EIXOS ESTRATÉGICOS

POLÍTICA
EDUCATIVA
MUNICIPAL
2017-2021
A Educação foi definida como a grande
prioridade política do Executivo municipal,
no pressuposto de que sem um bom sistema
educativo não há desenvolvimento, não há
coesão social, não há futuro. Nesse sentido, o
Município vai criar as condições e garantir os
meios para que nenhum jovem fique para trás
e para que todos os educadores de infância e
professores tenham os apoios de que necessitam para realizarem melhor o seu trabalho.

EIXO 1

PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

EIXO 2

REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO PARQUE ESCOLAR

EIXO 3
as famílias e a comunidade; apoio a
projetos extracurriculares e interagir
partilhar e comunicar boas práticas.
O vereador da Educação, Pedro
Patacho, enumerou, na oportunidade,
algumas medidas já a ser desenvolvidas pelo Executivo, como a execução
do Plano Municipal de Promoção do
Sucesso Escolar, em articulação com
os agrupamentos escolares, a reorganização e melhoramento do funcionamento das Atividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo.
Em outubro serão também apresentados os Jogos de Oeiras, uma saudável
competição desportiva, em várias modalidades, que acontecerá ao longo
do ano letivo.
Outra novidade deste ano letivo é
o programa Oeiras Educa, um forte
contributo para disponibilizar uma
grande diversidade de oferta educativa não formal existente no concelho
de Oeiras, de modo a que os educadores e professores possam, com sucesso,
articulá-la com o seu trabalho nas
escolas. Universidades, centros de
investigação, bibliotecas, teatros, galerias, empresas, jardins e muitos outros
espaços do concelho estarão disponíveis para agendamentos de visitas ou
para organizar idas às escolas.
Toda esta oferta vai estar agregada
num diretório online que ficará disponível em outubro e para o qual os
professores terão credenciais de acesso para realizar agendamentos, com
garantia de transporte dedicado. ¬

RECURSOS EDUCATIVOS

EIXO 4

APOIO ÀS ESCOLAS E AOS DOCENTES

EIXO 5

INTERLIGAR AS ESCOLAS, AS FAMÍLIAS
E A COMUNIDADE

EIXO 6

APOIO A PROJETOS
EXTRACURRICULARES

EIXO 7

INTERAGIR, PARTILHAR
E COMUNICAR BOAS PRÁTICAS
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Oeiras firma acordo
de cooperação com Pequim

Isaltino Morais abriu, como orador principal, o Seminário Internacional de Cidades Geminadas – International Sister Cities’ Seminar

O

Comitiva liderada pelo presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais. Integraram a delegação nesta visita à China
o vice-presidente da Câmara, dois Diretores Municipais e o Chefe de Gabinete da Presidência
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presidente da Câmara Municipal de
Oeiras esteve, no passado mês de setembro, na República Popular da
China, onde assinou um acordo
de cooperação com o distrito de
Dongcheng (Pequim).
Válido por um período de cinco
anos, automaticamente renováveis, este acordo visa promover
a cooperação amigável, a prosperidade 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.
Em Pequim, a delegação encabeçada por Isaltino Morais visitou o Dongcheng Science Park,
parque tecnológico e incubadora de empresas onde o presidente da Câmara reuniu com a
administração e com empresas

AJUDAR

de tecnologia, da área do cinema de animação e ligadas ao
meio ambiente interessadas
em investir em Oeiras.
Noutro momento da visita o
autarca de Oeiras abriu, como
orador principal, o Seminário
Internacional de Cidades Geminadas – International Sister
Cities’ Seminar – subordinado
ao tema Desenvolvimento Urbano e Herança Cultural.
A par da intervenção inicial
sobre a importância da cooperação entre cidades como via
para o desenvolvimento e para
a paz, Isaltino Morais realizou
uma segunda intervenção, expondo o modelo de desenvolvimento que Oeiras implementou desde meados dos anos 80
e o que se pretende realizar
neste Novo Ciclo de Desenvolvimento do Município.
Participaram neste seminário,
além de Oeiras, as cidades
de Pequim (China), Moscovo
(Rússia), Berlim (Alemanha),
Issy-les-Moulinneaux, na Área
Metropolitana de Paris (França), Seul (Coreia do Sul), An-

cara (Turquia), Mdina (Malta),
e Ulan Bator (Mongólia).
O presidente da Câmara de
Oeiras participou ainda num
festival internacional de marcas, o 6th Beijing Wangfujing
International Brand Festival.
De referir que as autoridades
locais desempenham um papel
fundamental na prossecução
do desenvolvimento de um
quadro harmonioso de cooperação entre os povos, criando
ou reforçando laços, sejam de
solidariedade, económicos ou
comerciais.
Mantendo a tradição no âmbito das políticas de cooperação
descentralizada, o Município de Oeiras procura agora
alargar a sua área de atuação,
iniciando um ciclo de cooperação mais vocacionada para a
promoção e internacionalização da economia de Oeiras. ¬

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras com a autarca de Dongcheng / Pequim
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SEGURANÇA

PRAIA DE SANTO AMARO

VALOR DO
INVESTIMENTO

Praias de Oeiras mais
seguras com drone salva-vidas

4.559,50€

A

Câmara Municipal de
Oeiras atribuiu um apoio
financeiro de 4.559,50€
aos Bombeiros de Paço de Arcos
para a aquisição de um drone
salva-vidas, que irá contribuir
para que Oeiras tenha as praias
mais seguras do País.
A iniciativa faz parte do projeto
Praias – Vigilância e Socorro e
visa promover uma resposta mais
rápida e eficaz a ocorrências em
que a celeridade da intervenção
é fundamental para a diminuição dos riscos a elas associados.
Este drone é 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.
A maior vantagem deste equipa-

mento é a sua velocidade, permitindo um socorro mais célere,
podendo chegar a uma distância
de 7 km em cerca de
20 segundos.
Através do altifalante incorporado podem também ser dadas
mensagens para acalmar a quem
está em situação de afogamento
ou podem ser enviados alertas e
conselhos aos banhistas que se
encontram na praia.
O projeto Praias – Vigilância e
Socorro decorre durante a época
balnear nas praias de Caxias,
Santo Amaro de Oeiras e Torre.
Além da aquisição do drone, foi
também atribuída uma comparticipação financeira de 5.600€
para aquisição de fardamento
e combustível para viaturas de
apoio ao socorro nas praias. ¬

APOIO SOCIAL

CADEIRAS ANFÍBIAS

Santo Amaro é praia acessível
O Projeto Praia Acessível, iniciativa promotora da igualdade de oportunidades
para cidadãos com necessidades especiais e com mobilidade condicionada, voltou a marcar presença na praia de Santo
Amaro de Oeiras durante o verão.
Recorde-se que este projeto disponibiliza, gratuitamente, às pessoas com
deficiência ou incapacidade, cadeiras de
praia anfíbias e outros equipamentos de
apoio à mobilidade que visam facilitar o
acesso à praia e aos banhos de mar. O objetivo é eliminar barreiras e criar oportu-

nidades de lazer para todos. Desenvolvido pelo Município na mesma praia desde
2005, facilitando o acesso aos benefícios
lúdicos e terapêuticos que a praia pode
proporcionar, o Praia Acessível proporcionou nos últimos três anos mais de 400
utilizações da cadeira anfíbia.
Este projeto é desenvolvido pela Câmara
Municipal de Oeiras em parceria com a
CERCIOeiras, com a Associação Humanitária de Bombeiros de Oeiras e com
Associação Juvenil Pró-Atlântico. ¬

DESPORTO

Apoio financeiro para a prática de desporto adaptado
A Câmara Municipal de Oeiras deliberou atribuir uma
comparticipação financeira no valor de 2.500 euros
ao Grupo Desportivo e Recreativo A Joanita para a
aquisição de uma cadeira de rodas destinada à prática
de basquetebol adaptado.
O Grupo Desportivo e Recreativo A Joanita é uma
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Instituição de utilidade pública fundada em 1979,
com sede em Linda-a-Velha, e que visa a promoção
da prática desportiva e a interação social dos seus
associados. O grupo conta com um sector de desporto
para deficientes, que disponibiliza a modalidade de
basquetebol adaptado. A prática de desporto adapta-

do cumpre uma importante função social na vida de
cada atleta, ao estimular a sua autonomia, a inserção
social e poderá igualmente contribuir para o seu
projeto de vida. ¬

AJUDAR

PROTEÇÃO CIVIL

Oeiras reforça apoio
a corpos de bombeiros

O

Executivo municipal aprovou em
setembro a atribuição de uma
comparticipação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paço de Arcos no valor
de 180 mil euros destinada à aquisição de
nova viatura urbana de combate a incêndios.
A medida visa reforçar a prontidão da corporação de bombeiros de Paço de Arcos face
à perca total de uma viatura aquando em
serviço ao combate a incêndios, promovendo, dessa forma, uma resposta mais rápida e
eficaz a ocorrências em que a celeridade da
intervenção é fundamental.
Neste âmbito foi também aprovada a atribuição de uma comparticipação financeira para
acréscimo de mais um elemento ao Grupo
de Primeiro Socorro (GPS) por cada um dos
corpos de bombeiros das sete Associações

Humanitárias de Bombeiros do Município
de Oeiras, de forma a reforçar os padrões de
prontidão, proteção e socorro desejados.
Recorde-se que remonta a 2007 a criação
destas equipas de intervenção permanente,
compostas por cinco elementos, com implementação e funcionamento asseguradas pela
congregação de esforços entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil, as Câmaras
Municipais e as Associações Humanitárias
de Bombeiros.
Para o efeito, o Município de Oeiras disponibilizou uma verba anual com o objetivo de
criar e manter em cada Corpo de Bombeiros
um GPS composto, no mínimo, por quatro
bombeiros.
Da avaliação e experiência adquiridas
com a implementação dos GPS concluiu-se
acerca da necessidade de reforçar a sua

capacidade operacional através do incremento de mais um elemento por equipa,
passando, assim, cada grupo a ser composto, no mínimo, por cinco elementos.
Cada uma das sete corporações dos Bombeiros Voluntários do Município de Oeiras irá receber, assim, um montante de
56.876,40€/ano. ¬

VALOR DO
INVESTIMENTO

240 MIL
EUROS

EMERGÊNCIA MÉDICA

Assinados protocolos para
renovação da frota de ambulâncias

VALOR DO
INVESTIMENTO

3,7 MILHÕES €

O

presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, esteve presente na cerimónia de assinatura de
65 protocolos com corporações de bombeiros de todo o País, para renovação da Frota
de Postos de Emergência Médica (PEM) do
Instituto Nacional de Emergência Médica
(INEM). Esta iniciativa foi presidida pela
secretária de Estado da Saúde, Rosa Valente de Matos, no Quartel dos Bombeiros
Voluntários do Dafundo, em Linda-a-Velha.
Foi deste modo que o INEM se comprometeu a disponibilizar apoio financeiro às
corporações de bombeiros presentes, 50 mil
euros a cada uma, para aquisição, manutenção e seguro da respetiva ambulância, com
o objetivo de melhorar a capacidade de
resposta do Sistema Integrado de Emergência Médica a nível nacional.
Barcarena, Carnaxide e Dafundo são as
três associações de bombeiros do concelho de Oeiras já incluídas neste plano do
INEM que, se for cumprido até 2021 - data
anunciada para que a frota de ambulâncias se encontre totalmente renovada
(procedendo à substituição de 75 viaturas

em cada ano entre 2018 e 2021) -, também
Algés e Oeiras vão poder adquirir nova
ambulância em breve.
Na sua intervenção, Isaltino Morais elogiou
o trabalho das sete associações de Bombeiros do concelho de Oeiras e anunciou que
“ainda este ano sairá o concurso para a
construção do último quartel de bombeiros”
do concelho, o de Oeiras, terminando assim
a fase de construções que o Município tem

vindo a desenvolver nos últimos anos, tendo
construído novos quartéis para as corporações locais.
O autarca felicitou o Governo pelos protocolos hoje assinados, pois na sua opinião
“este ato tem uma importância nacional que
merece toda a mediatização”. Para Isaltino
Morais, “a entrega destas ambulâncias significa haver uma estratégia de emergência
médica para o País”. ¬
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APOIO SOCIAL

Oeiras reforça serviço de apoio
domiciliário com alargamento
de horário

A

Câmara Municipal de Oeiras aprovou no
passado mês de julho, em reunião de Executivo, o apoio às entidades que no concelho
asseguram o serviço de apoio domiciliário
em horário alargado. Com este apoio as entidades passarão a garantir o horário das 8h. às 20h., todos os dias
da semana, durante os 365 dias do ano.
Este apoio consubstanciou-se na atribuição de uma
comparticipação financeira de 2.000 euros mensais,
por entidade, perfazendo um total de 32 mil euros até
ao final deste ano.
A concessão deste apoio extraordinário é mais um
contributo para o cumprimento do objetivo primordial
da permanência do idoso no contexto do meio natural
de vida e pretende-se ainda contribuir para salvaguardar as necessidades básicas dos utentes e das suas

famílias. O serviço de apoio domiciliário constitui uma
resposta social de prestação de cuidados e serviços às
famílias e/ou pessoas que se encontrem em casa em
situação de dependência física e/ou psíquica e que não
possam assegurar, temporária ou permanentemente,
a satisfação das suas necessidades básicas e tarefas
diárias e não dispõe de apoio familiar para o efeito.
A medida, aprovada por unanimidade, prevê que seja
implementado um projeto-piloto referente às quatro
entidades que asseguram, atualmente, a resposta de
apoio domiciliário em modalidade alargada, de forma
a abranger todos os utentes.
Recorde-se que em Oeiras existem 28 entidades com
resposta de apoio domiciliário, com uma capacidade
para 935 utentes. ¬

APOIO SOCIAL

Madre Maria Clara homenageada
no 175º aniversário do nascimento

O

Município de Oeiras
assinalou o 175.º
aniversário do nascimento de Madre Maria Clara
do Menino Jesus (1843-2018)
com o descerramento de
uma placa comemorativa
junto ao monumento em sua
honra, localizado na freguesia de Queijas.
Beatificada em 2011, Madre
Maria Clara é conhecida
como a “irmã dos pobres”,
tendo sido a fundadora da
Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da
lmaculada Conceição.
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De origem nobre, a sua preocupação com os mais pobres
desde cedo se manifestou,
tendo dedicado toda a sua
vida a tentar minorar os
problemas dos mais
desfavorecidos.
Atendendo à importância
do trabalho desenvolvido
por esta congregação no
concelho e na freguesia de
Queijas, o Município homenageou em 1999 a Madre
Maria Clara edificando uma
estátua, erigida na encosta
de Linda-a-Pastora. ¬

APOIO DOMICILIÁRIO
COM HORÁRIO
ALARGADO
Das 8h. às 20h., todos os
dias da semana, durante os
365 dias do ano
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SAÚDE

ACESSO AOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS É PRIORIDADE DO MUNICÍPIO

Em Oeiras 96% dos utentes
têm médico de família

O

concelho de Oeiras evidencia um conjunto de indicadores sociais que o demarcam dos restantes territórios da Área Metropolitana de Lisboa, também ao
nível da saúde.
Atualmente, em Oeiras, 96% do total de utentes têm médico
de família atribuído, situação que tenderá, ainda assim, a ser
paulatinamente melhorada.
Neste esforço continuado de melhoria constitui prioridade do
Município continuar a assegurar o acesso de todos os munícipes
aos cuidados de saúde primários. Com este objetivo Oeiras assumiu, em parceria com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, a construção de três novas Unidades de
Saúde nos territórios de Algés, Carnaxide e Barcarena.
Assim, a Rede de Unidades de Saúde geridas pelo Agrupamento

de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras - ACES LOO
é composta no concelho de Oeiras por oito Unidades de Saúde
Familiar (USF), cinco Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP), duas Unidades de Cuidados na Comunidade
(UCC) e uma Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados
Paliativos (ECSCP) que prestam cuidados a aproximadamente
200.000 utentes.
Refira-se ainda que existiu um reforço dos profissionais da área
da saúde afetos a estas unidades, através da contratação de 15
novos médicos de família e de 16 enfermeiros em 2017 e de mais
cinco médicos de família já em 2018, no sentido de melhor dotar
as Unidades de Saúde com mais carência destes profissionais e
colmatar a saída de profissionais por aposentação. ¬

JUVENTUDE

Mexe-te nas Férias

S

eiscentos jovens com idades entre os oito e os 16 anos participaram
no programa de ocupação de tempos livres do Município Mexe-te
nas Férias, realizado entre 25 junho e 3 de agosto. Durante dez
dias os jovens tiveram oportunidade de participar em atividades como
bowling, praia, idas à Piscina Oceânica e ao Pavilhão do Conhecimento,
artes marciais, padel, lazer tag, entre outras. ¬

JUVENTUDE

Jovens europeus juntos em Oeiras

D

e 3 a 16 de julho, a
ProAtlântico – Associação Juvenil recebeu na
Casa Europa (Cruz Quebrada)
um grupo de 43 jovens, dos 18
aos 22 anos, provenientes de seis
países europeus para participar
no Intercâmbio Europeu “Sustainable Development Goals: Make

them Happen!”, em português
“Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: Faz Acontecer”.
Ao participar neste intercâmbio,
jovens de Portugal, Espanha,
Grécia, Estónia, Bulgária e Roménia tiveram a oportunidade
de descobrir mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS) e perceber qual
o seu papel para que juntos seja
possível alcançá-los até 2030.
Durante o intercâmbio, os jovens participaram em diversas
atividades de aprendizagem
não formal ligadas aos ODS e
à cidadania ativa: limpeza da
praia da Cruz Quebrada, visita

ao Centro de Recolha Oficial
de Animais do Município de
Oeiras, workshops e debates
sobre temas como cidadania,
consumismo, desporto e inclusão
social, educação, estilos de vida
saudáveis, ambiente ou projetos
europeus. ¬

SUSTENTABILIDADE

Oeiras dá nova vida aos plásticos das praias
A praia de Santo Amaro de Oeiras foi este verão
palco de uma iniciativa inédita que consistiu em desafiar os veraneantes a dar um destino adequado aos
materiais e resíduos plásticos produzidos enquanto
permaneciam na praia.
Para o efeito foi colocado no areal um plasticódromo:
um depósito onde os utilizadores da praia colocaram
o plástico para que pudesse ter uma nova vida e não
acabasse no mar.

O plasticódromo, que ali permaneceu durante três
dias, teve a particularidade de informar o número de
artigos recolhidos a cada hora, dando ainda a conhecer o respetivo peso em quilos, a cada novo dia.
Os plásticos recolhidos no âmbito deste projeto
serão transformados em aparelhos de circuito de
atividade física e instalados naquela praia.
Este projeto é promovido pelo Lidl Portugal em
parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa

(ABAE), a Associação Portuguesa de Gestão de
Resíduos (Amb3e), a Quercus e a Agência Portuguesa
do Ambiente (APA).
O Município de Oeiras associou-se ao projeto pela
relevância do seu objetivo de contribuir para um
planeta mais sustentável. Assinale-se que Oeiras tem
sido um bom exemplo nacional no que diz respeito à
promoção da redução do consumo de plástico e na
sua reutilização e valorização. ¬
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JUVENTUDE

Oeiras acolheu participantes
das Olimpíadas da Física

O

Município de
Oeiras recebeu os
850 alunos e professores de 90 delegações
internacionais que participaram nas Olimpíadas
Internacionais da Física,
organizadas pela Sociedade Portuguesa da Física.
O grupo participou em
diversas atividades conjugando as áreas da Ciência, Cultura e Desporto
dinamizadas pela Câmara
Municipal de Oeiras, o
Instituto Gulbenkian de
Ciência (IGC), o Instituto
de Tecnologia Química e
Biológica (ITQB) e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária,
I. P. (INIAV). ¬

JUVENTUDE

Change Places, Change Lives
A migração e a crise dos refugiados foram os temas da formação ‘Change Places, Change Lives’ que juntou nas instalações
da Associação Juvenil Pro Atlântico, na Casa Europa, na Cruz Quebrada, 32 técnicos oriundos de países como Itália, Roménia, Espanha, Lituânia, Grécia, Estónia, França, Turquia, Suécia, Hungria, Polónia, Alemanha e Eslovénia. A iniciativa
contou com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras. ¬

FAMÍLIA

Dia dos Avós celebrado na Fábrica
da Pólvora e na Piscina Oceânica
O Município associou-se à celebração do Dia dos Avós – 26 de julho – assumindo
a valorização do papel dos avós na vida dos netos e das famílias e destacando
o efeito recíproco dessa relação ao minimizar eventuais situações de isolamento
e solidão.
A Fábrica da Pólvora de Barcarena foi o local escolhido para um encontro entre
avós e netos para assistir à peça de teatro em movimento Tchabum!, seguida de
piquenique no parque de merendas e visita ao Museu da Pólvora Negra.
Também a empresa municipal Oeiras Viva assinalou o Dia dos Avós, com uma
festa na Piscina Oceânica de Oeiras. Yoga, alongamentos, hidroginástica, rastreios
visuais, auditivos, de glicémia e tensão arterial e uma experiência de mergulho
partilhada por avós e netos foram algumas das experiências vividas. ¬
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ANIMAIS

Visitas guiadas ao
Centro de Recolha de Animais
A
Câmara Municipal de Oeiras promove, desde o passado mês de julho, visitas guiadas ao Centro de
Recolha Oficial de Animais do Município
de Oeiras (CROAMO), em Porto Salvo.
Neste âmbito podem ser visitadas as
instalações do centro e conhecidos os
animais que se encontram disponíveis
para adoção.
Estas visitas realizam-se mensalmente,
no primeiro sábado de cada mês, entre
as 10h e as 12h.
As inscrições devem ser efetuadas através do número 214 408 280, não sendo
aceites inscrições de menores não acompanhados por um adulto.
Recorde-se que o Município de Oeiras assume, desde 2014, uma política
inovadora relativa ao bem-estar animal,
desenvolvendo políticas de esterilização,
de incentivo à adoção e de sensibilização para o não abandono de animais de
companhia.
Esta atuação, que abrange canídeos e gatos, veio antecipar em quatro anos todas
as medidas previstas na Lei de 2017, que
em breve vai entrar em vigor.
No que se refere a canídeos, foi estabelecido um programa regular de adoções
e parcerias que permitem a gestão do
Centro de Recolha Oficial de Animais
do Município de Oeiras, sem recorrer ao
abate de animais.
Antes de os animais serem disponibilizados para adoção, é promovida a
respetiva esterilização, após o período
legal de guarda.
Em breve, o Município de Oeiras vai
lançar uma campanha alargada para
incrementar o número de adoções e permitir cumprir a função legal de resgate
de animais vadios na via pública.
Paralelamente, Oeiras realiza campanhas regulares de sensibilização para as
boas práticas e fiscalização para evitar

ou diminuir os problemas de abandono e
maus tratos.
Com vista ao combate às tradicionais causas de
abandono, o Município estabeleceu ainda parcerias para proporcionar a munícipes carenciados
a distribuição mensal gratuita de rações e protocolou com a Ordem dos Médicos Veterinários a
atribuição de um voucher (cheque veterinário)
para os cuidados básicos médicos veterinários e
esterilização.
No que diz respeito aos gatos, a Câmara Municipal estabeleceu um programa que conta com
o envolvimento de voluntários e de cuidadores
de colónias de rua, que permitiu conhecer e ter
georreferenciadas todas as colónias existentes.
Através do Centro de Apoio Animal, localizado
no Jardim Municipal de Oeiras, o Município
disponibiliza gratuitamente cuidados veteriná-

rios para os animais (gatos) provenientes das
colónias do concelho e realiza a sua esterilização e desparasitação, encaminhando todos os
animais com características que o permitam
para adoção.
Anualmente são esterilizados cerca de 1600
gatos, o que tem permitido a redução natural
dos animais de rua e temos uma média de
adoções de 650 gatos por ano.
Por último refira-se que o Município de Oeiras
tem implementado um regime de identificação
eletrónica a todos os animais adotados, tanto
para cães como para gatos.
Por último refira-se que o Município de Oeiras
tem implementado um regime de identificação
eletrónica a todos os animais adotados, tanto
para cães como para gatos. ¬

SAÚDE

Oeiras fortalece combate a doenças infetocontagiosas
O Município de Oeiras vai aderir formalmente ao
movimento das “Cidades na Via Rápida para acabar
com o VIH/SIDA” e, de forma simultânea, iniciar
um combate às hepatites virais, nomeadamente a
Hepatite C.
O compromisso foi assumido no início de setembro
numa reunião com vários parceiros do poder local e
entidades no âmbito da saúde, sendo que a formali-

zação do ato de adesão a este relevante movimento
internacional de cidades terá lugar mediante a
assinatura da Declaração de Paris pelo presidente
do Município, Isaltino Morais, em articulação com o
Ministério da Saúde e com as principais entidades de
governação local na área da saúde.
Na sequência desta adesão, Oeiras irá liderar um
Plano Integrado de Intervenção Estratégica (PIIE),

a desenvolver na próxima década 2020 – 2030 e
que contará com os principais players do sector da
saúde, quer no âmbito nacional quer local.
Desta forma, a Câmara Municipal de Oeiras dá um
importante passo no combate a estas doenças, sob o
compromisso de desenvolver uma forte intervenção
ao nível das políticas de promoção da saúde e de
prevenção das doenças no concelho.
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NOS Alive
mais cinco anos em Oeiras

F

oi em ambiente de festa,
e claro com muita música,
que terminou a 12ª edição
do NOS Alive. Foram três dias
de lotação esgotada, que trouxeram ao concelho de Oeiras 55
mil festivaleiros por dia, entre os
quais milhares de estran geiros.
O Stand Oeiras Valley foi um sucesso, tendo-se formado, ao longo dos três dias, longas filas para
participar na roda de prémios,
assim como para tirar selfies no
Photobooth disponível no espaço
oficial do Município no recinto.
No balanço final do festival, o
presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
anunciou que foi assinado um
protocolo com a Everything is
New que prolonga a presença do
NOS Alive por mais cinco anos
no Passeio Marítimo de Algés.
Paralelamente foi ainda assumido o compromisso de melhorar
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as infraestruturas físicas associadas ao festival. Nos próximos
anos serão melhoradas as condições de mobilidade e acessibilidade, assim como de segurança,
para permitir uma estadia ainda
melhor a todos os festivaleiros.
O diretor da Everything is New,
Álvaro Covões, destacou, por seu
lado, o trabalho da PSP, bombeiros, proteção civil e equipa de
segurança que permitiu que esta
12ª edição decorresse de forma
harmoniosa.
Pelos palcos do NOS Alive passaram este ano Queens of the
Stone Age, The National, Yo La
Tengo, Eels, Two Door Cinema
Club, The Kooks, Black Rebel
Motorcycle Club, Rag’n’Bone
Man, Kaleo e Pearl Jam, entre
muitos outros.
Em 2019 o NOS Alive regressa
ao Passeio Marítimo de Algés
nos dias 11, 12 e 13 de julho. ¬

CRIAR

CULTURA

Comic Con
Oeiras foi o reino da fantasia

G

raffiti, ccosplay, gaming, torneios, workshops, painéis de
debate, tertúlias, sessões de
fotos e autógrafos, de tudo
isto de fizeram os quatro
dias da 5.ª edição da Comic Con Portugal que pela primeira vez se realizou no
Passeio Marítimo de Algés.
Pelo novo recinto, construído de raiz,
com 100.000m2, passaram 108.897 visitantes, o que corresponde a um aumento
de cerca de 10.000 pessoas em relação à
edição anterior.
O evento contou com o apoio da Câmara
Municipal de Oeiras, uma parceria que
se irá manter para as próximas duas edições. Segundo Isaltino Morais, presidente da Câmara Municipal de Oeiras, “foi
muito gratificante para o concelho de
Oeiras acolher um evento como a Comic
Con Portugal. Gostamos de apostar em
conteúdos relevantes para a sociedade e para o município, principalmente
quando são transversais a todas as faixas
etárias. Esperamos que Oeiras continue
a desenvolver e a fazer expandir eventos
como este.”
Dividido em dez áreas – Cinema & TV,
Banda Desenhada & Literatura, Gaming,
Pop Asia & Área Comercial, Mundo
do Cosplay, New Media, Música, CCPT
Experience e Comic Con Kids – o novo
espaço do evento proporcionou aos visitantes experiências únicas e momentos
memoráveis.
‘Experimenta Oeiras!’ foi o nome do
stand institucional do Município que
durante os quatro dias do evento esteve
de portas abertas a especialistas, amadores, interessados ou apenas curiosos em
viver uma nova experiência na área do
gaming e em saber mais sobre os criadores de conteúdos digitais Tiago Pereira,
Ruben Nebur, Adriana Silva, Olivia Ortiz
e Angie Costa. ¬

Comic Con
Portugal’18
em números
108.897
visitantes

100.000

metros quadrados

10

áreas distintas

40

horas de evento

242

convidados

Mais de 420
atrações
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Festival Oeiras 1700
O

Palácio do Marquês de Pombal e os seus jardins foram
palco da primeira edição do Festival Oeiras 1700, nos
dias 20, 21 e 22 de julho. Tratou-se do primeiro festival
cultural dedicado à figura de Sebastião de Carvalho e Melo, que
foi também Conde de Oeiras.
Neste evento, cuja dinâmica incidiu sobre a música do século
XVIII, designadamente música portuguesa e música dos países
nos quais Sebastião José de Carvalho e Melo exerceu funções
diplomáticas, nomeadamente Inglaterra e Áustria, foi dada a
conhecer melhor esta figura de relevo, nacional e internacional,
que marcou os anos de 1700.
De entre as atividades, numa lógica de recriação de época e de
experiência imersiva, destaque para os recitais de música antiga
(erudita), danças de caráter (barrocas), recriação histórica, conferências, declamação de poesia setecentista, degustação gastronómica e vínica, récitas de ópera e workshops de técnicas antigas
de desenho e azulejaria, ateliers educativos para a comunidade e
família (adultos e crianças). ¬

LEITURA

MÚSICA

Ondas de Contos
na praia de Paço de Arcos

A

praia de Paço de Arcos serviu de
palco à realização do Festival Ondas de Contos, um grande encontro e partilha da arte de contar.
Com o objetivo de reavivar a tradição de
contar e escutar, aproximando as pessoas
dos contos e os contos das pessoas, dando
a conhecer contadores e histórias, oriundos de culturas diversas, por ali passaram
grandes artistas nacionais e estrangeiros,
com destaque para Tim Bowley, os piratas
de Alexandria, Thomas Bakk, Roberto
Freitas, Ângelo Torres, Jorge Serafim,
Cristina Taquelim e Paulo Patraquim.
O Festival Ondas de Contos surge como
um espaço pedagógico e artístico, de
mediação da leitura, enquanto instrumento no trabalho em comunidade e na
valorização de patrimónios imateriais,
usando o ato de contar como um exercício
de diálogo e reflexão sobre o mundo em
que vivemos e a música e a dança como
linguagem transversal aos povos e às
culturas. ¬

LEITURA

Língua Mátria em concerto
A música regressou ao Parque dos Poetas com o concerto celebração Língua Mátria, com Ricardo
Ribeiro (fado e outras melodias), Nancy Vieira (morna e outros ritmos) e Fred Martins (bossa
nova e outros tons), no dia 22 de setembro.
Fado, morna e bossa nova juntos no mesmo palco, celebrando a união dos três principais pilares
da lusofonia - Portugal, Brasil e África. ¬
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1º Concurso
Internacional
de Cravo de Oeiras

A

praia de Paço de Arcos serviu de palco à
realização do Festival
Ondas de Contos, um grande
encontro e partilha da arte
de contar.
Com o objetivo de reavivar a tradição de contar e
escutar, aproximando as
pessoas dos contos e os
contos das pessoas, dando a
conhecer contadores e histórias, oriundos de culturas
diversas, por ali passaram
grandes artistas nacionais e
estrangeiros, com destaque
para Tim Bowley, os piratas de Alexandria, Thomas
Bakk, Roberto Freitas, Ângelo Torres, Jorge Serafim,
Cristina Taquelim e Paulo
Patraquim.
O Festival Ondas de Contos surge como um espaço
pedagógico e artístico, de
mediação da leitura, enquanto instrumento no trabalho em comunidade e na
valorização de patrimónios
imateriais, usando o ato de
contar como um exercício
de diálogo e reflexão sobre
o mundo em que vivemos
e a música e a dança como
linguagem transversal aos
povos e às culturas. ¬

CRIAR

música

música

Oeiras apoia
Bandas de Garagem

Festival Internacional
de Piano de Oeiras
O primeiro Festival Internacional de Piano de Oeiras trouxe, em julho,
a este concelho, alguns dos mais reputados pianistas estrangeiros e
nacionais. A pianista portuguesa Teresa Palma Pereira abriu o festival
interpretando obras de Debussy, Liszt e Prokofiev. Seguiram-se-lhe o
norte-americano Jeffrey Swann, o belga Jan Michiels e o português
António Rosado. Coube a Piotr Anderszewski o encerramento do festival, resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e a
Academia de Música da Flor da Murta. ¬

MÚSICA

Festival Barrio Latino
O Parque dos Poetas serviu de
cenário à realização do Festival
Barrio Latino, nos dias 3 e 4 de
agosto. Este festival de música
latina além dos concertos
incluiu uma masterclass de
salsa, merengue e cumbia.
A dupla espanhola Los Del
Rio foram a grande atração
do segundo e último dia do
evento. O cartaz incluiu ainda
as atuações de Roko e Roy
Pinatel. ¬

A Câmara Municipal de Oeiras aprovou a atribuição de uma
comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro, no valor de 9.000 euros, destinados a apoiar o
funcionamento do Projeto Bandas de Garagem, no ano letivo
2018/2019.
O projeto Bandas de Garagem arrancou no ano letivo
2009/2010 por iniciativa do professor de Educação Musical,
Pedro Ochoa. Tendo em conta a heterogeneidade socioeconómica e cultural da comunidade estudantil que o Agrupamento serve, o projeto constituiu-se, desde logo, como um
meio privilegiado para a promoção da inclusão e multiculturalidade, através do desenvolvimento de competências
artísticas em estreita correlação com os objetivos do Projeto
Educativo.
O projeto funciona como um clube, envolvendo 20 alunos
que ensaiam uma vez por semana. Estão em funcionamento 3
bandas de música moderna rock/pop, que incluem alunos do
nível de iniciação e outros que integram o projeto há vários
anos.
As bandas têm participado em diversos eventos públicos,
nomeadamente, num concurso de bandas na SIMPS, num
concerto no Nirvana Studios, no 1º festival de Educação Musical do concelho de Cascais, concerto na Escola de S. Bruno,
Festa da Cereja em Alfândega da Fé, para além de todas as
participações nas comemorações do Dia do Agrupamento ou
do Dia do Diploma.
Se fossem criadas condições para alargar o projeto tornando-o mais abrangente na comunidade escolar, o AE poderia
envolver 40 a 50 alunos no ano letivo 2018/2019 e ter condições para alargar o repertório musical, introduzindo maior
variedade de estilos. Os alunos terão aulas de combo (grupo)
e aulas de instrumento em pequenos grupos (3 no máximo).
•	As aulas de instrumento desenvolver-se-ão 1 vez por
semana/1h.
•	As aulas de combo desenvolver-se-ão 2 vezes por semana/1h cada.
•	Articulação entre as aulas de combo e as individuais.
•	Articulação transversal com os professores de Inglês.
O reforço financeiro do projeto destina-se à aquisição de
instrumentos musicais que permitirão desenvolver o ensino
de piano, bateria, baixo, guitarra e metais.
A existência de um número ajustado de instrumentos permitirá que os alunos possam praticar na escola e em casa sendo
responsáveis pela boa utilização e conservação dos instrumentos que serão confiados à sua responsabilidade.

MÚSICA

Oeiras recebeu
The Legends of Rock
Três das maiores lendas do rock mundial estiveram em julho em
Oeiras para três espetáculos memoráveis.
No dia 10 de julho subiram ao palco instalado no Estádio Municipal
Mário Wilson os Kiss, tendo como convidados especiais a banda de
heavy metal Megadeth. No dia seguinte foi a vez de os Scorpions
apresentarem o concerto inserido na digressão Crazy World Tour.
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Festas do Senhor Jesus dos Navegantes

P

aço de Arcos recebeu as populares
celebrações em
honra do Senhor Jesus
dos Navegantes, de 24 de
agosto a 2 de setembro,
com um programa diversificado, incluindo eventos
religiosos, culturais e
desportivos, bem como
workshops, animações
infantis e atuações musicais, entre outros.
Inserida nas celebrações
realizou-se a homenagem
ao Patrão Lopes, com
romagem ao túmulo e
regata, promovida pelo
Clube Desportivo de Paço
de Arcos.
Relativamente aos es-
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petáculos musicais, pelo
palco passaram nomes
como Sérgio Rossi, Juka, a
Banda de Talaíde, danças
africanas com Batoto Yetu
Portugal, a Oeiras Dance
Academy, as bandas Ténis
Bar, Drain e Músicos do 8º
Esquerdo, a fadista Teresa
Tapadas, Mónica Sintra
e a Orquestra Ligeira do
Exército.
No programa religioso,
destaque para a tradicional procissão, incluindo
a bênção dos barcos e do
mar, com embarque da
imagem do Senhor Jesus
dos Navegantes no Centro
Náutico e desembarque
na Praia Velha. ¬

MEXER

DESPORTO

10.000 pessoas
na Corrida do Tejo
Paulo Pinheiro e Susana Francisco,
atletas do Sporting Clube de Portugal, foram os vencedores, masculino
e feminino, da 37.ª edição da Corrida do Tejo, prova de estrada que se
carateriza pelo percurso fácil e de
enquadramento ímpar junto à orla
marítima do concelho.
Foram mais de 10 mil os participantes
nesta corrida que atrai tanto atletas
regulares que procuram a sua superação como os corredores moderados
e iniciantes, partilhando todos em
comum o prazer de correr.
A Corrida do Tejo resulta de uma
organização da Câmara Municipal de
Oeiras, em parceria com a New
Balance, com a colaboração da Last
Lap – Eventos e Comunicação e o
CCD 477 Oeiras. ¬

DESPORTO

Voleibol de praia
em Santo Amaro de Oeiras

A

4.ª etapa do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia
decorreu, de 19 a 22 de julho, na praia de Santo Amaro
de Oeiras, numa organização da Federação Portuguesa
de Voleibol com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.
O Campeonato ActivoBank – Campeonato Nacional de Voleibol de Praia – começou a ser disputado no dia 15 de junho, na
Praia da Rocha, em Portimão, compreendendo seis etapas. A
etapa que decorreu em Oeiras contou com a presença de 24
duplas de sub-22 anos e 50 duplas seniores provenientes de
todo o País. ¬
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