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ogo após a tomada de posse do novo Executivo
municipal foi decidido retomar as visitas de trabalho
ao concelho. Estas visitas permitem não apenas
conhecer as questões no concreto, melhorando
substancialmente o contexto e a qualidade
da decisão mas, também, contactar diretamente com os
munícipes, ouvindo de viva voz os problemas que sentem no
seu quotidiano.
Nestes contactos, vamos sentindo a importância da
proximidade da decisão dos cidadãos, mesmo num contexto de
menos de 50Km2, como é o caso do território de Oeiras.
Há cerca de 20 anos, a União Europeia discutia muito
o princípio da subsidiariedade, como forma de potenciar
o desenvolvimento, melhorar a qualidade da decisão e,
naturalmente, a eficácia da governação. Se a UE fez há muito
esse debate, Portugal vem fazendo o mesmo debate sem nunca
– efetivamente – chegar a bom porto.
Esta questão voltou recentemente a entrar na ordem do dia
com o lançamento (e esgotamento) do “Movimento pelo
interior” que, bem, chamou a atenção para o problema do
fosso do desenvolvimento entre o litoral e o interior do País, e,
mal, não retirou a conclusão óbvia: sem efetiva aproximação
da decisão, não haverá desenvolvimento que chegue ao
interior de Portugal.
A “ditadura” do politicamente correto impede, demasiadas
vezes, de retirarmos conclusões óbvias. No caso em apreço, o
caminho natural é a da necessidade objetiva da regionalização,
como forma de melhorar a qualidade e democraticidade da
decisão, dar transparência à governação e permitir melhor
escrutínio por parte dos cidadãos. A todas estas questões
essenciais, diga-se, soma-se a da precisão de formular políticas
regionais promotoras do desenvolvimento, as quais, sem a
existência de um nível de decisão regional, próximo, mas
também gozando de legitimidade, articule as políticas de
desenvolvimento regional.
Diga-se que este nível regional já existe, respondendo todavia,
não diretamente ao cidadão, mas ao Governo da República,
que os nomeia sob forma de administração desconcentrada.
Regressando às propostas do “Movimento pelo interior”,
temos de assumir a deceção de um movimento desta natureza
gerar apenas a proposta de transferir serviços para o interior
do País, como se a transferência de burocratas para Bragança,
Vila Real ou Viseu ou Castelo Branco, potenciasse, por si só
desenvolvimento. Talvez o fizesse ao nível do comércio local ou
da restauração, mas será que faria alguma coisa pela definição
de políticas regionais promotoras do desenvolvimento da
região interior? Objetivamente, não!
A transferência para o interior de organismos públicos
aproximaria centros de saber ou de decisão? Creio que não.
O que faz sentido, na minha opinião, é a criação de
mecanismos de defesa do interior que garantam que são as
populações locais a assumir a tomada das decisões que afetam
a defesa dos seus interesses.
Sou natural do interior do País e é fácil pôr-me na pele de
quem ali vive.
É preciso que – de uma vez por todas – as populações do
interior assumam as rédeas do seu destino. A solução passa,
no meu entender, pela criação de regiões administrativas,
que já existem em todos os países da UE, com exceção de
Portugal. Não quero acreditar que haja algum receio da parte
dos políticos envolvidos naquele movimento, muitos deles
presidentes de câmara, de perderem poder com tais evoluções
administrativas.
E nem sequer serve de argumento o protesto contra os
investimentos na Área Metropolitana de Lisboa, como tantas
vezes acontece. A riqueza gerada na AML não é da AML,

é do todo nacional, e deve ser repartida de acordo com as
necessidades do País – assim deve ser entendido por todos.
O interior necessita de ter capacidade para exigir os
investimentos e a distribuição da riqueza de acordo com as
suas necessidades e perspetivas de desenvolvimento. Só assim
conseguem definir estratégias e políticas de desenvolvimento
consistentes. Só assim conseguirão captar centros de saber
ou grandes empresas. Veja-se o exemplo da Google, que
recentemente anunciou a instalação de um centro de serviços
em Oeiras, e tantas outras que já nos elegeram: estas empresas
escolhem criteriosamente as suas localizações.
O que é importante – diria mesmo fundamental – é que todas
as regiões do País disponham das margens competitivas que
lhes permitam equiparar-se com as regiões (ou cidades) com as
quais competem.
Vivemos, todos nós, num mundo competitivo e não há razão
para acreditarmos que os territórios não competem. Bem
pelo contrário. As cidades competem entre si para atrair
investimento; competem para captar quadros qualificados;
competem pela criação de um padrão de qualidade de vida
que permita ter uma imagem para exportar.
É aqui que o País muito tem falhado, na criação de condições
de organização capazes de gerar desenvolvimento.
Em Oeiras, estamos alinhados com o que vem sendo discutido
na AML. Os municípios estão perante uma oportunidade
única de resolver um dos mais graves problemas das áreas
metropolitanas: o transporte público, um enorme causador de
injustiças socias.
Foi nesse sentido que recuperámos o Combus, que visa
assegurar as deslocações de curta distância no quotidiano e
que foi suspenso no mandato anterior.
Inicialmente gratuito, e numa primeira fase cobrindo o
percurso das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e CruzQuebrada/Dafundo, até junho do próximo ano deverá chegar a
todas as freguesias do concelho.
Este é apenas um dos muitos projetos que vamos concretizar.
Um dos muitos investimentos que vamos realizar nos
próximos oito anos, estratégicos para a manutenção da
competitividade de Oeiras e para o lançamento do Novo Ciclo
de Desenvolvimento que os oeirenses sufragaram. Estratégicos
para a história que queremos ver escrita e para a mudança da
qual queremos fazer parte.¬

O PRESIDENTE DA CÂMARA

ISALTINO MORAIS
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“Neste dia queremos afirmar
bem alto o nosso modelo de
desenvolvimento”

O Executivo municipal e a presidente da Assembleia Municipal na sessão solene comemorativa do Dia do Município

A

Federação Portuguesa de Futebol, o Hotel Vila Galé Collection
Palácio dos Arcos, a Novartis,
a Schréder Iluminação, SA, o
atleta campeão de futsal João
Matos, o Maestro Joaquim Manuel Alferes e
o Padre Abílio Manuel Lucas foram algumas
das individualidades e entidades a quem a
Câmara Municipal de Oeiras concedeu este
ano Medalhas de Mérito Municipal na sessão
solene comemorativa do Dia do Município, 7
de junho.
O ator Ruy de Carvalho foi agraciado com a
Medalha de Honra do Município.
Nesta cerimónia, em que se assinalaram os
259 anos da elevação de Oeiras a concelho,
foram distinguidos cidadãos e instituições que
se têm destacado e contribuído para ajudar a
fazer de Oeiras um município de excelência.
O programa comemorativo do Dia do Município incluiu ainda a inauguração da obra de
requalificação paisagística da envolvente à
Avenida Copacabana, em Oeiras, e a inauguração da Casa da Arquitetura, no Dafundo.
Na oportunidade, o presidente da Câmara referiu-se ao Dia do Município como “o dia mais
importante para uma comunidade local, o dia
da sua própria constituição”.
Sete meses após a tomada de posse do novo
Executivo municipal, Isaltino Morais considerou tratar-se do “período de tempo apropriado
para um primeiro balanço do trabalho” já
realizado.
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Nesse sentido aludiu à inauguração da exposição sobre os primeiros seis meses de mandato,
patente no Templo da Poesia de 6 de junho a 6
de julho, “um primeiro ato de transparência e
de prestação de contas”.
“Os políticos – disse – nunca podem ter medo
da prestação de contas, devem, aliás, encarar
como uma oportunidade de mostrar publicamente o trabalho realizado”.
Referindo-se a esse trabalho, o presidente da
Câmara explicou que a sua primeira dimensão
está relacionada com a organização interna dos
serviços do Município e com um esforço para
motivar o corpo técnico, incutir direção, liderança, ideias e projetos.
“Construímos uma orgânica menos centralizadora, necessariamente mais extensa mas mais
flexível, com vista a melhorar o desempenho
dos serviços, criar mais operacionalidade e permitir maior elasticidade e produtividade”.
Referindo-se à organização interna, o presidente explicitou que o regulamento orgânico que
recentemente entrou em vigor corresponde à
“adequação dos serviços do Município ao programa eleitoral sufragado pelos oeirenses no
passado dia 1 de outubro”.
“Neste dia do Município queremos afirmar
bem alto a nossa idiossincrasia, o nosso modelo
de desenvolvimento. As decisões centrais em
matéria de governação do território cabem aos
eleitos. O território é o nosso bem mais precioso, carece de legitimidade popular o destino

Requalificação paisagística da envolvente
à Avenida Copacabana (Oeiras)

Casa da
Arquitectura
Preservar a memória e a identidade do
edifício que começou por ser industrial
e chegou a ser utilizado como salão
de baile dos bombeiros foram duas
preocupações que nortearam a obra de
recuperação do espaço agora designado
por Casa da Arquitetura, no Dafundo.
A obra visou a criação de um espaço
no qual a comunidade possa ser envolvida no pensamento, no trabalho
e no processo criativo dos arquitetos.
Nesse sentido está prevista a realização
de seminários, conferências e outras
iniciativas promovendo a reflexão em
torno do tema da arquitetura, a par da
cooperação com instituições de ensino,
organizações e associações culturais ou
empresariais.
O valor da empreitada foi de
155.820,00€.

a dar-lhe”, sublinhou Isaltino
Morais.
“Sempre afirmámos que o nosso
modelo de desenvolvimento e de
coesão social estava assente na
captação de novas empresas, de
conhecimento intensivo, geradoras de riqueza, a qual é posteriormente redistribuída, realizando a
sua função social”, disse.
Tendo como objetivo aprofundar
esse modelo, o autarca anunciou
para “muito breve” o lançamento da 2.ª fase do Taguspark.
“Esta intervenção, para além de
necessária e urgente, conferirá
outra lógica ao maior parque de
ciência e tecnologia do País, que
será retirado do marasmo em que
o deixaram cair, podendo assim
cumprir a sua função de alavanca
do desenvolvimento económico
do nosso território”, afirmou.
Paralelamente referiu-se ao lançamento para breve dos planos
de pormenor para o desenvolvimento de três novos parques
empresariais: um na Pedreira das
Perdigueiras, a norte de Caxias; o
Parque de Ciência, Saúde e Edu-

cação, a norte da área de serviço
de Oeiras da A5; e um terceiro, a
Norte de Paço de Arcos. “Serão,
no conjunto, intervenções que
aumentarão em 100 hectares a
área do nosso território destinada
às empresas”.
O presidente da Câmara identificou outras áreas de governação
nas quais os constrangimentos
são “por demais evidentes”:
Mobilidade, Habitação, Educação e Higiene Urbana e Espaços
Verdes.
A este respeito, Isaltino Morais
apontou que “os investimentos
que vamos realizar nos próximos
oito anos são estratégicos para a
manutenção da competitividade
de Oeiras e para o lançamento do
Novo Ciclo de Desenvolvimento
que os oeirenses sufragaram”,
acrescentando que “este investimento será, porventura, o maior
que algum município fará em
Portugal nos próximos oito anos.
A sua soma, 350 milhões de euros,
é a medida do novo ciclo, da
nova ambição que queremos em
Oeiras”.¬

Casa da Arquitetura (Dafundo)
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Definidas linhas de ação
para o futuro próximo
Antecedendo as comemorações do Dia do Município, o presidente da
Câmara inaugurou no Templo da Poesia uma exposição com os projetos mais
relevantes já desenvolvidos, em curso e os previstos para o futuro no Município.
Destacam-se algumas linhas de ação para o futuro próximo:
MOBILIDADE
•	Combus: Deslocações de curta
distância. Inicialmente nas
freguesias de Algés, Linda-aVelha e Cruz-Quebrada/Dafundo,
até junho de 2019 em todas as
freguesias do concelho

EDUCAÇÃO
•	Oeiras vai ter os melhores
alunos do País: Investimento nos
equipamentos escolares, inovando
as condições de trabalho dos
professores e as condições para
aprendizagem dos alunos, ligando
em rede toda a comunidade
educativa

•	Sistema de shuttles unindo a
estação ferroviária de Paço de
Arcos aos parques empresariais:
Quinta da Fonte, Lagoas Parque e
Taguspark
•	Recuperação da linha do elétrico
15 até à Cruz-Quebrada, estando
em estudo o seu prolongamento
até Algés

• 	Modernização da infraestrutura
informática das escolas
• 	Programa Oeiras Educa: com um
orçamento anual de 675 mil euros,
vai ligar em rede o potencial
educativo com concelho e articulálo com o trabalho escolar

•	Novo viaduto da Quinta da Fonte
•	Primeiros troços da Via
Longitudinal Norte e Via
Longitudinal Sul, duas vias
paralelas à A5
•	Desnivelamento da Marginal na
zona de Santo Amaro de Oeiras
•	Aumento das ciclovias: dos atuais
9 km de ciclovia para
	 13 km em 2020

EXPOSIÇÃO
6 MESES
DE MANDATO
PATENTE ATÉ
1 DE AGOSTO
TEMPLO DA POESIA
PARQUE DOS POETAS
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HABITAÇÃO
AÇÃO SOCIAL
•	Serviço Médico em Casa: consultas ao
domicílio, entre as 20 e as 8 horas para
munícipes com 65 ou mais anos com
carência económica comprovada
•	Medida de comparticipação em
medicamentos alargada a munícipes
com 55 ou mais anos em situação de
carência económica e a munícipes com
incapacidade comprovada (igual ou
superior a 60%)
•	Rede de Referenciação e Intervenção
no Isolamento

CULTURA

Novo ciclo de
desenvolvimento
6 meses de mandato

•	Objetivo estratégico a longo prazo:
ser Capital Europeia da Cultura
em 2027

- Adjudicadas 31 empreitadas

• Diversificar e qualificar
a oferta cultural

-	1020 prestações de
serviços/locações
-	 Valor total de 9.365.696€

•	Trazer para a alçada do Município
a gestão de património de elevado
valor histórico que é tutelado pelo
Estado como a Casa da Pesca, o
Paço Real de Caxias e o Convento
da Cartuxa

TURISMO
•	Turismo de Negócios, reforçando o
core business de Oeiras e passando
pela conclusão do Centro de
Congressos
•	Turismo Náutico, potenciado pela
construção de novas marinas e pelo
usufruto da frente de mar (praias
urbanas e passeio marítimo)
• 	Turismo dos Eventos, capitalizando
os eventos de grande dimensão que
se realizam em Oeiras

•	Mais casas: 150 novos apartamentos,
em Carnaxide, Linda-a-Velha e Leceia
•	Programa de reabilitação dos bairros
municipais, intervindo no exterior e
no interior dos edifícios e nos espaços
exteriores dos bairros

HIGIENE URBANA
E ESPAÇOS VERDES
•	Novo Plano Estratégico para a Higiene
Urbana (2018-2025)

•	Serviço de Apoio Domiciliário
Alargado

Março . Abril 2018 -
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TRÂNSITO

Novas rotundas e
repavimentações em Carnaxide

URBANISMO

Requalificação
da Rua Pedro
Nunes

N

o entroncamento da Rua da
Mina Grande com a Estrada da
Amadora, na freguesia de Carnaxide, já se encontra concluída a empreitada de construção de uma
rotunda.
A obra incluiu construção de separadores,
criação de uma zona de medição e
controlo para a rede de abastecimento de
água, repavimentação com betuminoso,
reparação de passeios e lancis,
beneficiação da drenagem pluvial e
sinalização horizontal e vertical.
Os trabalhos, no valor global de
111.287,22€, englobaram ainda a
remodelação da rede de iluminação
pública, com instalação de luminárias
com tecnologia led que garantem a
segurança e conforto dos utilizadores e ao
mesmo tempo oferecem uma redução dos
consumos de energia e emissões de CO2.
Em Carnaxide também já começaram os
trabalhos relativos à obra de construção
de uma rotunda no entroncamento da
Rua Fernão Lopes com a Avenida de
Portugal.
A empreitada tem como objetivo
melhorar a gestão de tráfego, criando
maior fluidez, redução de velocidade e
dos tempos de espera e engloba, além da
construção de uma rotunda, alteração de
passeios, repavimentações, beneficiação
da iluminação pública e da drenagem
pluvial e integração paisagística da
rotunda com rede de rega e plantações.
Os trabalhos foram adjudicados à
empresa Constradas – Estradas e
Construção Civil, S.A. pelo valor de
105.972€, tiveram início em junho com
prazo de conclusão de 90 dias.¬

VALOR DO
INVESTIMENTO

111.287,22 €

VALOR DO
INVESTIMENTO

105.972 €

Nova estrutura orgânica reflete
objetivos políticos e compromisso eleitoral
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VALOR DO
INVESTIMENTO

180.120€

TRANSPORTES

MUNICÍPIO

A Assembleia Municipal de Oeiras aprovou no início
de maio uma nova estrutura orgânica dos serviços
do Município, espelhando os objetivos políticos do
Executivo e o compromisso eleitoral.
Esses objetivos passam por desenvolver e melhor
explorar as competências e responsabilidades nas
diversas áreas de atuação, adequando a estrutura
atualmente existente aos novos projetos e metas a
alcançar.
Uma vez eliminados pelas Leis de Orçamento de Estado de 2017 e 2018 os limites quantitativos para o
provimento de cargos dirigentes, surgiu a oportunidade para criar a estrutura adequada e conveniente
ao crescimento e evolução do Município.

Em Oeiras, já se encontra concluída a empreitada de requalificação da Rua Pedro Nunes,
uma obra no valor de 180.120€.
As obras de beneficiação
tiveram como finalidade a
requalificação total ao nível de
pavimentos, estacionamento,
iluminação pública, sinalização
e plantação de novas árvores
em separador central.¬

Da proposta aprovada, destaca-se a criação de um
Gabinete de Promoção ao Investimento, com a dimensão de departamento, que inclui as importantes
áreas do Apoio ao Investidor e Empreendedorismo
e do Apoio às Candidaturas e financiamento.
A nova estrutura prevê também a criação da Direção Municipal de Ordenamento do Território, Obras
e Ambiente (DMOTOA) e a Direção Municipal
de Educação, Desenvolvimento Social e Cultura
(DMEDSC).
Das alterações aprovadas consta ainda uma profunda mudança na Direção Municipal de Administração
Geral (DMAG), que de sete departamentos passa
a ter apenas três: Departamento de Moderniza-

ção Administrativa e Gestão de Pessoas (DMAGP),
o Departamento de Finanças e Património (DFP) e o
Departamento de Inovação e Tecnologias de Informação e Comunicação (DITIC).
Introduzidas as alterações, a estrutura nuclear dos
serviços do Município passa então a ser composta por
três direções municipais, 15 departamentos e 52 unidades orgânicas flexíveis, das quais 35 divisões, quatro
gabinetes equiparados a divisão e 13 unidades.
A nova orgânica integra ainda 13 cargos de direção
intermédia de 3.º grau, cinco secções administrativas
(subunidades orgânicas) e três equipas de projeto (unidades de caráter temporário), a criar se necessário.
O documento, que mereceu o parecer favorável da
Comissão de Trabalhadores, foi aprovado pela maioria
independente INOV, pelo IOMAF e o PSD, com abstenção do CDS e do presidente da Junta Freguesia de
Porto Salvo (PS) e voto contra do PS, CDU E BE.¬

Combus está de volta
Para assegurar pequenas deslocações
de curta distância, foi retomado, de
modo experimental,
o serviço que tem como objetivo colmatar lacunas da rede de transportes
públicos.
Operando, numa fase inicial, nas
freguesias de Algés, Linda-a-Velha e
Cruz-Quebrada/Dafundo, visa facilitar
o acesso a instituições e a serviços
tais como mercados, centros de saúde,
igrejas, farmácias e sedes de juntas
de freguesia, entre outros.
Recorde-se que o Combus operava no
concelho de Oeiras desde junho de
2007, resultado de uma parceria entre
a Câmara Municipal de Oeiras e a
Vimeca.
A suspensão do serviço, no mandato
anterior, motivou contestação por parte dos munícipes, tendo mesmo sido
feitas petições para trazê-lo de volta.
Regressa agora, prevendo-se que até
junho do próximo ano possa assegurar
a cobertura de todas as freguesias do
concelho.
Os horários e os percursos do Combus
podem ser consultados no site do Município, em www.cm-oeiras.pt.¬
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URBANISMO

Melhor circulação
e mais qualidade urbana
no Bairro da Laje

PATRIMÓNIO

Adega do Palácio
Marquês de Pombal
aberta ao público

VALOR DO
INVESTIMENTO

378.234,00€

A

Câmara Municipal de Oeiras
tem assumido
a coordenação,
promoção e monitorização
dos processos de reconversão do Bairro da Laje,
mediante uma estratégia
global e integrada que
promove a requalificação
da paisagem adequando-a
às exigências urbanísticas
da sociedade atual.
O projeto para a requalificação e prolongamento da
Rua das Furnas insere-se
na área afeta ao projeto
de loteamento da Zona
A. Visou a beneficiação
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cessário proceder à demolição dos muros
que delimitavam as parcelas, assim como
alguns anexos, ou parte destes, contíguos
às habitações e confinantes com a via
pública.
Todo o arruamento foi pensado tendo
por base a execução de uma faixa de
rodagem unidirecional do tipo multifuncional, reforçando a segurança dos
residentes mediante a criação de uma
zona de coexistência, onde o peão tem
prioridade.
Foram também substituídas e soterradas
as infraestruturas existentes, criados
de um troço existente e
a execução de um novo
com ligação à rotunda de
distribuição e Largo da
Pedregueira.
A intervenção procurou
dar resposta a problemas
existentes ao nível das
acessibilidades e ordenamento paisagístico, promovendo o acesso a determinadas habitações de forma
mais organizada e segura
e simultaneamente a
requalificação do ambiente urbano e articulação
da estrutura viária com a
envolvente.
Em ambos os troços foi ne-

lugares de estacionamento em ambos os
lados do novo troço e concebidas áreas
verdes de enquadramento paisagístico.
A empreitada com prazo de execução
de 12 meses foi adjudicada ao consórcio
Scampia, Engenharia, Lda./Somove, Lda.
pelo valor de 378.234,00€.
A conclusão da obra foi assinalada no
âmbito das festas em homenagem
à padroeira do bairro, Nossa Senhora do
Rosário.¬

A Adega do Palácio Marquês de Pombal está
desde o passado dia 19 de junho aberta ao
público de terça-feira a sábado, entre as 10h.
e as 18h.
Construída no século XVIII, a Adega do Palácio Marquês de Pombal está classi¬ficada
pelo IGESPAR como Monumento Nacional,
no âmbito do Plano de Salvaguarda do Património Construído e Ambiental do Concelho de Oeiras.
Com arquitetura atribuída a Carlos Mardel,
responsável pela reconstrução de Lisboa
após o terramoto de 1755, a Adega acompanha a linha estética do Palácio e a conceção
geral da Quinta a par das restantes estruturas produtivas do Lagar de Azeite, Casa da
Malta e Casa do Alambique, pela riqueza
decorativa que tão bem caracteriza aquele
período.
Trata-se do piso térreo do edifício que
integrava as antigas instalações agrícolas
do Palácio e que era utilizado como zona de
estágio em madeira do vinho de carcavelos
produzido na quinta.
Era ali que envelhecia o licoroso, armazenado em balseiros e barricas. Com a região
demarcada formalmente o¬ficializada em
1908, os licores aqui produzidos passaram a
denominar-se generosos, tal como os vinhos
do Porto, Madeira e Moscatel de Setúbal.
Os trabalhos de requalificação da Adega promovidos pelo Município de Oeiras tiveram
como objetivo acautelar a preservação deste
importante acervo histórico, devolvido agora
ao seu uso original, tirando partido das suas
características naturais, excelentes para o
envelhecimento do vinho de Carcavelos.
Encante-se com este espaço e percorra os
seus improváveis 70 metros de comprimento,
ladeado pelas fragrantes pipas onde o vinho
de Carcavelos Villa Oeiras envelhece com
tranquilidade.
Recorde-se que se celebram, em 2018, os
110 anos da Região Demarcada do Vinho de
Carcavelos.¬

GASTRONOMIA

Oeiras recebeu sexta edição do Há Prova
Os jardins e o Palácio do Marquês de
Pombal receberam, nos dias 11, 12 e 13
de maio, a sexta edição do Há Prova em
Oeiras, evento de referência na área da
gastronomia e dos vinhos.
Um conjunto de conceituados produtores
nacionais colocou à prova os seus vinhos,
que o público pôde ficar a conhecer
juntamente com as sugestões de uma

mostra selecionada de restauração local.
Em paralelo, decorreram workshops sobre
a temática dos vinhos e show cookings
dinamizados por chefs.
A ocasião foi ainda aproveitada para a celebração do aniversário de nascimento do
Marquês de Pombal, proprietário original
do Palácio e impulsionador da produção
em Oeiras do famoso vinho de Carcavelos.

De realçar que este evento dinamizado
pela Câmara Municipal de Oeiras tem
como objetivos dar a conhecer aquele
monumento nacional e a sua riqueza histórica e patrimonial únicas, mas também
divulgar os restaurantes do concelho.¬
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PAÇO DE ARCOS
URBANISMO

Beneficiação
da Rua Sacadura Cabral

A

Câmara Municipal de Oeiras encontra-se a realizar obras de beneficiação na
Rua Sacadura Cabral, na Cruz Quebrada/Dafundo, com vista à requalificação do
pavimento rodoviário, estacionamento e zona
de estadia junto ao Aquário Vasco da Gama.
Por forma a minimizar os naturais constran-

gimentos que este tipo de intervenção causa
à população a obra foi planificada para se
desenvolver por três fases.
Deste modo, tentam-se garantir os critérios de
segurança e celeridade, tão importantes em
intervenções desta natureza.
Tendo em conta o bom ritmo no desenrolar

dos trabalhos e de modo a obviar os
transtornos causados, nomeadamente
com a impossibilidade de circulação
dos transportes públicos, foi possível
reduzir a duração planeada para esta
primeira fase.
A próxima fase – fase 2 – decorrerá durante o mês de julho e início de agosto,
no estacionamento e zona em frente ao
Aquário Vasco da Gama e não implicará condicionamento de trânsito na via
principal.
A última fase – fase 3 – terá início em
meados de agosto, com uma duração
prevista de três a quatro semanas e
obrigará ao corte total da Rua Sacadura Cabral no troço compreendido
entre a Rua Paulo Duque e a Alameda
Hermano Patrone, em Algés.
Melhores espaços públicos e melhor
qualidade de vida são desígnios que
os nossos munícipes pretendem e que
os serviços municipais tudo farão para
cumprir.
A Câmara Municipal de Oeiras encontra-se ao dispor para esclarecimentos
adicionais, através do telefone 210 976
509 e do endereço de correio eletrónico dom@cm-oeiras.pt.¬

OBRAS

Combus colmata ausência
de transportes na Cruz Quebrada
O impedimento de circulação na Rua
Sacadura Cabral decorrente das obras de
reformulação que ali estão a ser realizadas obriga a que uma grande parte da
população da Cruz Quebrada-Dafundo
fique privada de oferta de transporte
coletivo, durante o período em que estas
decorrem.
Neste sentido, com o objetivo colmatar
a ausência de transportes coletivos no
local, a Câmara Municipal de Oeiras decidiu alterar temporariamente o percurso
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do COMBUS, adequando-o para fazer
face a estes constrangimentos.
Desta forma, durante o período das obras,
o COMBUS passará a circular entre o
final do Alto de Santa Catarina até ao
Aquário Vasco da Gama, via Rua Joseph
Black, sem qualquer paragem intermédia.
Recorde-se que após uma paragem de
quatro anos, o Combus, o serviço da
Câmara Municipal de Oeiras que consiste
na disponibilização de carreiras urbanas
de transporte coletivo intra-freguesias de

cariz social, servindo essencialmente a
população idosa e desempregada, recomeçou a circular no passado dia 11 de
junho, de modo experimental e com uma
nova imagem, mais apelativa.
Este serviço, que visa assegurar as deslocações de curta distância no quotidiano
cobre, no seu arranque, o percurso das
freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz-Quebrada/Dafundo. Até junho do próximo ano deverá cobrir todas as freguesias
do concelho.¬

Mais um edifício
histórico reabilitado
para habitação jovem

O

Município assinalou, em
paralelo com a abertura
da 9.ª edição da Mostra
Gastronómica de Paço
de Arcos, a conclusão da obra de
reabilitação do edifício localizado no
número 126 da Rua Costa Pinto, em
Paço de Arcos.
Trata-se do quarto imóvel a ser recuperado no Centro Histórico de Paço
de Arcos no âmbito do programa Habitação Jovem, que prevê o rejuvenescimento do tecido social e económico,
valorizando edifícios de significativo
valor arquitetónico, degradados e

VALOR DO
INVESTIMENTO

715.000€

maioritariamente devolutos nos centros históricos do concelho.
O edifício possui dois pisos, com
entradas térreas a partir da Rua
Costa Pinto. O piso 0 está destinado a
comércio/restauração, enquanto o piso
1 se destina a habitação, com quatro
apartamentos de tipologias T1 (três) e
T0 (um).
Adquirido pelo Município em 2008
por 350 mil euros, somente em 2016
ficou desocupado.
A obra de reabilitação foi concluída
em dezembro de 2017 e representou
um investimento de 365.922,29€.¬

INICIATIVAS

Mostra Gastronómica de Paço de Arcos
Promover a atratividade e a notoriedade do Centro
Histórico de Paço de Arcos, a salvaguarda do património e, fundamentalmente dinamizar o comércio
local, através da divulgação da restauração local, são
os objetivos da Mostra Gastronómica de Paço de
Arcos que este ano decorreu de 22 a 24 de junho na
Rua Costa Pinto, em pleno Centro Histórico de Paço
de Arcos.
Pátio Antico, Casa Galega, Os Arcos, Casa da Dízima, Fornos do Padeiro, Comida Goesa, A Taberna

106, Momentos no Paço, Pastelaria Oceânia, a
Confraria do Vinho de Carcavelos, a gelataria Dom
Pavilli (que conquistou, em maio passado, o título
de “Gelato Italiano – O melhor gelado em Portugal”,
num concurso promovido pela Camera di Commercio Italiana per il Portogallo), a Padaria Spica e um
espaço de venda de bebidas sob responsabilidade
da ACECOA - Associação Comercial e Empresarial
dos Concelhos de Oeiras e Amadora estiveram ali
representados.

De assinalar que o Município de Oeiras tem vindo
a promover diversos eventos nas zonas históricas,
no âmbito das ações de requalificação dos Centros
Históricos de Oeiras, Paço de Arcos, Carnaxide e
da Baixa de Algés, como forma de dar a conhecer o
seu património e sensibilizar a população para a sua
salvaguarda. Destaque para a Mostra Gastronómica
de Paço de Arcos, o Passeio de Automóveis Antigos
e o Magusto na Vila de Oeiras, por ocasião do dia de
São Martinho.¬
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URBANISMO

Novo quartel
dos bombeiros de Oeiras

Obras de requalificação
no Palácio do Egipto

N

C

o âmbito das ações de
conservação, restauro
e requalificação do património concelhio, está
em curso uma ação de manutenção do Palácio do Egipto.
A obra contemplou, numa primeira fase, a colocação de uma porta
em aço corten com o objetivo de
controlar o acesso à galeria, no
valor de 4.895,40€.
Paralelamente encontra-se em
curso o lançamento da empreitada de alteração do pavimento e
criação de uma rampa em betão
com acabamento antiderrapante
para acesso à esplanada, investimento de 24.262,50€.¬

om décadas de uso e
sem possibilidade de
ampliação, o quartel
dos Bombeiros Voluntários de Oeiras não
está, atualmente, preparado para
dar resposta às diversas atribuições e competências de um quartel de bombeiros no século XXI.
Instalado em pleno centro histórico, com todas as limitações em
termos de circulação, acessibilidade e prontidão que isso implica,
o edifício deverá ser substituído
por outro, a construir em Cacilhas
de Oeiras.
O projeto de execução do novo
quartel, com três pisos, garante a
satisfação das necessidades espaciais, funcionais e programáticas
dos bombeiros, alinhadas com a
otimização de consumos energéticos.
A obra representa um investimento de cerca de 2.800.000,00€ e tem
conclusão prevista para 2020.
De assinalar que a transferência
do quartel se insere no plano de
reformulação do centro histórico
de Oeiras, com a criação de novas
centralidades, novos elementos
urbanos, praças e circulações.¬

VALOR DO
INVESTIMENTO

29.150,00€

OBRAS

Nova secção de
Ambiente Urbano
de Algés
Encontra-se em fase de conclusão a obra de construção do novo edifício da secção de Ambiente Urbano de Algés, no Largo Comandante
Augusto Madureira, em Algés.
A intervenção tem como propósito responder a uma necessidade já
antiga de proporcionar instalações dignas e funcionais aos serviços
municipais que asseguram as intervenções nos espaços verdes e na
limpeza e higiene urbana na área de Algés.
Representando um investimento global de cerca de 164.240,00€ a
obra tem conclusão prevista para o mês de julho.¬

URBANISMO

Memórias
de Nova Oeiras
em livro
14 - OEIRAS ATUAL -

‘Nova Oeiras – Memórias do Bairro’, título do livro
da autoria de Jorge Pinheiro apresentado no passado mês de maio.
Iniciativa da Associação de Moradores de Nova Oeiras, com o apoio da Câmara Municipal, para além de
uma pequena monografia sobre a evolução do bairro

VALOR DO
INVESTIMENTO

2.800.000,00€

HABITAÇÃO MUNICIPAL
VALOR DO
INVESTIMENTO

164.240,00€

desde a sua construção, devidamente integrada no
contexto da vila de Oeiras, a obra apresenta testemunhos de moradores de várias épocas, com relevo
para os que ocuparam Nova Oeiras nos primórdios
da sua fundação.¬

Novos equipamentos
no Páteo dos Cavaleiros
A reabilitação dos espaços públicos dos bairros municipais é uma preocupação do Município refletida nas
novas políticas de habitação municipal previstas tanto
no Plano Estratégico como no plano Habitar Oeiras.
Desde modo pretende-se proporcionar as melhores
condições de fruição e utilização do espaço público,
fundamentais para a coesão social e para o sentimento
de pertença das famílias relativamente aos bairros.
É neste âmbito que surge a obra de reabilitação do
parque infantil e zona envolvente ao campo de jogos
do Bairro Municipal do Páteo dos Cavaleiros, em Carnaxide.
Após a reabilitação do campo de jogos, esta intervenção prevê a melhoria dos acessos pedonais com

a criação de escadas de acesso e a requalificação do
parque infantil com colocação de novos brinquedos e
pavimento de borracha.
Para promover a intergeracionalidade do espaço vão
também ser instalados aparelhos de ginástica e criadas
zonas de estadia, requalificando-se a envolvente com
plantação de novas árvores e arbustos.
A obra tem início previsto para o último trimestre de
2018 e representa um investimento de cerca de 290 mil
euros, financiado pelo FEDER POR 2020 e integrada
no Contrato Local de Segurança de Oeiras.¬

VALOR DO
INVESTIMENTO

290 mil
euros
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Época balnear aberta com
boa qualidade de águas e areais

Portugal Eco Rally em Oeiras

O

eiras acolheu pela
primeira vez um
rali ecológico, uma
prova integrada no
calendário da Federação Internacional do Automóvel (FIA) e
destinada a veículos de turismo,
elétricos ou movidos por outras
energias alternativas.
A primeira edição do Portugal
Eco Rally realizou-se entre 9 e
10 de junho e integrou o campeonato para carros elétricos e
energias alternativas da federação internacional, o FIA Eletric
and New Energy Championship
2018.
Organizada pelo Classic Clube
de Portugal em parceria com a
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK),
a prova contou com o apoio do
Município de Oeiras.¬

Torre distinguida como
praia com Qualidade
de Ouro pela Quercus

N

adadores-salvadores, equipamentos
de apoio, águas e areais com qualidade marcaram o arranque da época
balnear nas quatro praias do concelho de Oeiras.
Até ao dia 23 de setembro, a segurança nas
praias da Torre, Santo Amaro de Oeiras, Paço
de Arcos e Caxias será, assim, assegurada por
nadadores-salvadores.
Em Santo Amaro, as crianças vão poder usufruir de um parque infantil em forma de barco
pirata instalado na zona central da praia. Chuveiros, passadiços, lava-pés, ecopontos de praia
e eco cinzeiros estarão disponíveis, tanto nesta
como nas outras três praias do concelho.
No que respeita à limpeza das praias, é garantida tanto durante a noite (limpeza mecânica)

como durante o dia (limpeza manual, pelos
grupos de Jovens em Movimento).
Também a qualidade das águas balneares
está assegurada, com os dados a serem disponibilizados com regularidade tanto no site do
Sistema Nacional de Informação de Recursos
Hídricos como no site oficial do Município.
Recorda-se, ainda, que as praias de Oeiras têm
disponível rede WI-FI gratuita.
Motivos mais do que suficientes para escolher
as praias do concelho para momentos de lazer.
Na dúvida sobre o estado do tempo ou do mar,
as quatro praias do concelho estão disponíveis
no site do BeachCam, onde pode visualizar, em
tempo real, e assim saber se as condições são
favoráveis – ou não – para fazer praia.¬

A praia da Torre, em Oeiras, volta a ser
distinguida este ano como praia com
Qualidade de Ouro pela Quercus.
Com esta iniciativa, a Associação Nacional
de Conservação da Natureza realça as
praias que ao longo de vários anos –
cinco, neste caso – apresentam sistematicamente águas balneares de qualidade
excelente (tendo em conta a classificação
da legislação em vigor), e que, nesse sentido, oferecem uma maior fiabilidade no
que respeita à qualidade da água.
A Torre é, assim, uma das 390 praias com
Qualidade de Ouro em Portugal – menos
seis do quem 2017 – num total de 640
praias. Das praias identificadas, 342 são
praias costeiras, 39 são praias interiores e
9 são de transição.
De assinalar que esta distinção tem por
base critérios estabelecidos pela Quercus,
com base na informação pública oficial
disponibilizada pela Agência Portuguesa
do Ambiente e tendo apenas em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações
Regionais Hidrográficas.
Para receber a classificação de praia com
Qualidade de Ouro, a água balnear tem,
obrigatoriamente, de apresentar qualidade
da água excelente nas cinco últimas épocas balneares (de 2012 a 2017).¬

OBRAS

Inverno rigoroso
obrigou a obras
no Passeio Marítimo
A Câmara Municipal de Oeiras realizou obras
de reparação dos danos provocados pelas
intempéries ocorridas no último inverno no
Passeio Marítimo, no troço compreendido entre Paço de Arcos e Santo Amaro de Oeiras.
Face à natureza da intervenção a realizar e
de modo a garantir a segurança de pessoas e
bens, pontualmente surgiu a necessidade de
restrição de passagem, sempre com acessos
alternativos.
O Município agradece a compreensão para o
eventual incómodo que os trabalhos possam
ter causado, salientando tratar-se de uma obra
inadiável, face à garantia da segurança dos
utilizadores do Passeio Marítimo.¬
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EVENTOS

Feira Náutica na Oeiras Marina
A Oeiras Marina acolheu, de 11 a 13 de maio, a quarta edição da Feira Náutica Mar & Vento. Este evento de demonstração de atividades, compra e venda
de material, promoção e divulgação de produtos náuticos juntou entidades,
empresas e associações ligadas à náutica e ao bem-estar.
Na Piscina Oceânica decorreram batismos de mergulho, yoga, kayak polo e
um workshop de salvamento marítimo. No Porto de Recreio foi possível experimentar vela, canoagem, passeios numa canoa tradicional à vela e limpeza
subaquática.¬
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PROJETOS

AçÃO SOCIAL

Avançam trabalhos para
conclusão do Parque dos Poetas

A

determinação do
novo Executivo camarário foi, para
além de iniciar um
novo ciclo de desenvolvimento para Oeiras, o de completar todos os projetos e obras
interrompidos.
O Parque dos Poetas é um
dos projetos mais emblemáticos de Oeiras, que se encontra incompleto, o que faz
com que o seu usufruto pelos
utentes esteja amputado em
múltiplos aspetos.
No que respeita à construção, ainda este ano serão
lançados os concursos das
duas passagens pedonais de
ligação entre as várias fases
do Parque.
A ligação sul, atravessando a
Rua Carlos Ramos e ligando
a 2ª fase A à 2ª fase B, será
a primeira a ser lançada em
concurso de obra. A ligação
norte, atravessando a Rua S.
Salvador da Baía e ligando a
1ª fase à 2ª fase B, que se encontra em revisão do projeto
de execução, será lançada em
obra imediatamente a seguir.
Também a representação
escultórica em falta será
completada, tendo sido
objeto de consulta e apresentadas propostas de execução
por artistas plásticos competentes.
Para a alusão à poetisa Alda
Lara, representante de Angola, foi escolhido o artista
plástico de origem angolana
Júlio Quaresma. A referência
à poetisa Alda do Espírito
Santo, de S. Tomé e Príncipe,
foi entregue ao escultor santomense Zémé (José Manuel
Gracias). O conjunto escultórico alusivo ao poeta José
Craveirinha, representante
de Moçambique, será da
autoria do escultor moçambicano Lívio de Morais.¬

Oeiras no Encontro
Portugal Economia Social

A

s ações desenvolvidas no âmbito da ação social no
território de Oeiras, com destaque para a proximidade/parceria com as instituições de economia
social do concelho, estiveram em destaque no stand
da Câmara Municipal de Oeiras no Encontro Portugal Economia Social, realizado nos dias 23 e 24 de maio no Centro de
Congressos de Lisboa/FIL.
Este evento serviu de palco para as instituições de economia
social locais que ali tiveram oportunidade de dar a conhecer
os seus projetos, alargando assim a sua rede de contactos e
angariando potenciais financiadores/investidores.
No stand municipal estiveram, em representação de Oeiras, a
BIPP (com o projeto SEMEAR), a Pet B Havior (projeto Cão
Bom Cidadão), a Campintegra (projeto Centro de Capacitação e Bem-Estar), a Companhia de Atores (Projeto Madura
>55), a Batoto Yetu Portugal (Fado Dançado), o Centro Social
Paroquial São Romão de Carnaxide (Escola de Cuidadores), o
Centro Sagrada Família (Famílias com Alma) e o Centro Nuno
Belmar da Costa (Festival Cativ’arte).¬

A vereadora Teresa Bacelar representou o Município no Encontro Portugal
Economia Social

COOPERAÇÃO

Oeiras apoia
desenvolvimento do Príncipe

Entrega de fogos municipais

Realizou-se no Salão Nobre do Palácio do Marquês de
Pombal a cerimónia de entrega de fogos municipais a
18 famílias do concelho. Estiveram presentes o vereador
Pedro Patacho, o vice-presidente Francisco da Rocha
Gonçalves e o presidente da Câmara, Isaltino Morais.¬
COOPERAÇÃO

Delegação moldava
recebida em Oeiras

No âmbito da geminação entre o Município de Oeiras e a Região Autónoma do Príncipe, foi assinado um protocolo com vista à construção de um
parque infantil na cidade de Santo António do Príncipe.
De assinalar que este será o primeiro equipamento desta natureza a ser
construído naquela ilha depois da independência do País, em 1975.¬
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HABITAÇÃO

Uma delegação da Câmara Municipal de Straseni, município moldavo geminado com Oeiras, foi recebida em
Oeiras no passado mês de maio.¬
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SAÚDE

IMIGRAÇÃO

Rede de Municípios
Saudáveis reunida em Oeiras
Oeiras acolheu a reunião do grupo técnico da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, onde estiveram
representados os 50 municípios que a integram. Para além da manhã de trabalho, foi proporcionada ao grupo
uma visita guiada ao Palácio do Marquês de Pombal e almoço na sala da Adega do Palácio, com uma prova
de vinho de Carcavelos.
Entre os diversos temas debatidos, destaque para a apresentação do seminário ‘Cidades na via rápida para
acabar com a epidemia do VIH’ pela Associação Abraço e para a preparação conjunta do
VII Fórum da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis e das Jornadas Técnicas.¬

Oeiras aposta na
multiculturalidade

AMBIENTE

Dia da Terra
celebrado com
as crianças
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Terra
– 22 de abril – o Município de Oeiras, em colaboração com a
Liga para a Proteção da Natureza, promoveu, no Parque dos
Poetas, um peddy paper sobre a temática da biodiversidade.
Cerca de 100 alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas
Luciana Seruca e Joaquim de Barros tiveram assim oportunidade de conhecer factos sobre aquele parque e a sua
biodiversidade, espécies e curiosidades que passam despercebidas aos olhos dos menos atentos.¬

O

Município de Oeiras aderiu à
Rede Portuguesa de Cidades Interculturais, uma rede dinâmica
e inovadora que tem na integração dos imigrantes, na promoção da interculturalidade e na valorização da diversidade
os seus principais objetivos.
Ao promover a troca de experiências e práticas entre cidades com realidades interculturais distintas e diferentes metodologias de
integração de imigrantes, a rede trabalha o
método de aprendizagem através da partilha
de conhecimento e experiências.

Por outro lado, a adesão a esta rede vai permitir a Oeiras receber peritos internacionais
no campo da interculturalidade e gestão da
diversidade que possam apoiar a tomada de
decisão tanto ao nível técnico como político.
As migrações internas e externas têm sido
fatores de enriquecimento e desenvolvimento das sociedades modernas e Oeiras não é
exceção. O Município integra quase 7% de
pessoas estrangeiras com estatuto legal de
residente (dados INE | SEF/MAI - População
Estrangeira com Estatuto Legal de Residente, 2016).

CIDADANIA

Oeiras assinalou
Dia da Diversidade Cultural
AMBIENTE

Duas mil crianças
na Festa da Reciclagem
Para assinalar o Dia Mundial do Ambiente, duas mil
crianças com idades entre os seis e os 11 anos juntaram-se, no dia 5 de junho, no Parque Municipal Marechal
Carmona, em Cascais.
A Festa da Reciclagem reuniu crianças dos concelhos de
Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra em atividades de sensibilização ambiental que procuraram despertar a consciência
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dos mais jovens para a importância de comportamentos ambientalmente responsáveis.
Organizada pela European Recycling Platform Portugal e a Novo
Verde, entidades gestoras de resíduos, em parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa – Programa Eco-Escolas e a Sailors
for the Sea (associação de promoção da sustentabilidade dos mares e oceanos), a iniciativa contou com o apoio dos Municípios de
Cascais, Mafra, Oeiras e Sintra.
Recorde-se que a European Recycling Platform assegura a recolha
e valorização de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, enquanto a Novo Verde garante a recolha, valorização e/ou
reciclagem de embalagens e resíduos de embalagens.¬

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Diversidade Cultural para
o Diálogo e o Desenvolvimento, dia 21 de maio, decorreu em Oeiras o
encontro Diversidade e Cidadania – O Direito à Não Discriminação.
Tendo em conta que o respeito pelos direitos humanos passa pela não discriminação, é fundamental conhecer os recursos e os mecanismos legais
existentes para a prevenção, denúncia e, em caso de necessidade, atuação
perante eventuais casos de discriminação.
Vasco Malta, adjunto do Alto-comissário para as Migrações e especialista
na área da discriminação, foi o orador deste encontro destinado a profissionais das mais diversas áreas, de entidades públicas e privadas, governamentais e não-governamentais, com interesse nesta matéria.¬

Neste quadro, Oeiras tem trabalhado em
prol da melhor integração das pessoas
migrantes, implementando respostas que
vão deste a rede de Centros Locais de Apoio
à Integração de Migrantes (três centros
especializados nas questões associadas ao
acolhimento e integração de migrantes,
localizados em Paço de Arcos, na Outurela-Carnaxide e em Porto Salvo), passando pelo
Plano Municipal de Oeiras para a Integração
de Imigrantes e o acolhimento de pessoas
refugiadas.
A par destas respostas, Oeiras distingue-se
pelo pioneirismo no trabalho desenvolvido
em prol de melhores condições de habitação
para as pessoas migrantes, em linha com o
garante do direito à habitação, um direito
humano inviolável, indivisível e universal.
O desafio que a Rede Portuguesa de Cidades Interculturais coloca é o de ir além da
integração e promover a interação entre as
diferentes comunidades de modo a construir
um Município que mais do que multicultural
se quer afirmar como intercultural.
A Rede Portuguesa de Cidades Interculturais
é composta por 13 municípios: Albufeira,
Amadora, Beja, Braga, Cascais, Coimbra,
Lisboa, Loures, Oeiras, Portimão, Santa Maria
da Feira, Setúbal e Viseu. Esta rede decorre
do Programa das Cidades Interculturais do
Conselho da Europa, do qual fazem parte 126
cidades europeias e cinco redes nacionais.¬

IGUALDADE DE GÉNERO

Oeiras tem novos
conselheiros para a Igualdade
O Município de Oeiras tem procurado integrar as
preocupações de igualdade de género, de forma
transversal, nas políticas municipais e nas medidas
implementadas, tendo presentes as orientações
europeias e nacionais nesta matéria.
Neste âmbito, aprovou o Plano Municipal para a
Igualdade de Género e nomeou, recentemente,
Carla Martingo e Francisco Carrera como
Conselheiros Locais para a Igualdade.
Refira-se que as conselheiras e os conselheiros locais
para a igualdade têm por atribuição acompanhar e
dinamizar a implementação de políticas locais para a
cidadania e a igualdade de género, sendo nomeados
pelo Executivo camarário e dependendo diretamente do
presidente de Câmara.¬
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segurança

SEGURANÇA

Semana da
Proteção Civil de Oeiras

Projeto Oeiras
sem Barreiras

O

O

projeto Oeiras Sem Barreiras resulta de um protocolo celebrado entre
o Município e a Fundação Manuel
António da Mota, do Grupo Mota-Engil, no
âmbito da sua Responsabilidade Social.
Este projeto tem com o objetivo a realização
de obras de adaptação em habitações particulares de famílias de baixos rendimentos e
cujos agregados familiares integrem pessoas
com mobilidade condicionada.
Estas obras de adaptação, quer as que comportem alterações estruturais às habitações,
quer as que envolvam a introdução de ajudas
técnicas de apoio às atividades da vida diá-

ria de pessoas com mobilidade condicionada,
permitem a eliminação das barreiras arquitetónicas no interior das habitações, conferindo desta forma maior conforto e qualidade
de vida aos seus beneficiários.
As intervenções efetuadas têm um impacto
muito positivo na vida destas famílias, representam uma melhoria inegável nas condições
de mobilidade, promovendo desta forma o
bem-estar e a melhoria acentuada das condições de vidas dos seus beneficiários diretos e
respetivos familiares.
Esta parceria é um exemplo de uma boa
prática, que na situação clínica de Dinis

Alfaia, de sete anos, com uma incapacidade
permanente global de 99%, em sequência de
infeção aguda a Enterovirus 71, da qual resultaram sequelas neurológicas muito graves
e permanentes, realizou a obra de adaptação
de WC e de colocação de uma plataforma
elevatória para facilitar o acesso ao exterior
da sua habitação.
A introdução destas ajudas técnicas foi fundamental para a melhoria de qualidade de
vida deste menino e para a melhoria das suas
atividades diárias de higiene e bem-estar.¬

APOIO SOCIAL

Três décadas de
serviço social da APOIO

A vereadora Teresa Bacelar com o presidente da APOIO

objetivo desta iniciativa é dar a conhecer à população
os meios e recursos existentes no concelho, exercitar e
testar a capacidade de resposta e coordenação face a
acidentes graves e catástrofes, bem como sensibilizar
para a área da proteção
civil, contribuindo, desta
forma, para uma cultura de
segurança.
De 21 a 26 de maio decorreram, em vários locais do
concelho, diversas atividades neste âmbito, com destaque para uma exposição
estática na qual estiveram
representadas todas as forças e serviços de segurança
e agentes de proteção civil
do concelho.¬

SEGURANÇA

Agentes infantis em
operação stop especial

ANIMAIS

Polícia em Oeiras já tem
leitores de chips de animais

A APOIO – Associação de Solidariedade Social celebrou,
no passado mês de maio, o seu 30.º aniversário. Fundada em
1988, a APOIO tem providenciado uma resposta fundamental
para a comunidade oeirense ao longo de três décadas.
Com instalações localizadas nos territórios de Carnaxide e
de Algés e com serviços dirigidos aos idosos, às crianças e às
pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, a APOIO
contribui, diariamente, para a melhoria das condições de vida
dos munícipes.¬

EFEMÉRIDES

O Intendente Domingos Antunes com os vereadores
Joana Baptista e Nuno Neto

Homenagem aos militares
mortos no Ultramar
No Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 10 de junho, a Câmara Municipal de Oeiras prestou homenagem aos militares
do concelho mortos na Guerra do Ultramar. A
cerimónia decorreu na Praça do Ultramar, no
Bairro da Figueirinha, em Oeiras, e contou com
a presença dos presidentes da Câmara Municipal de Oeiras e da Liga dos Combatentes
(Núcleo de Oeiras).¬
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A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o
presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, foram mandados
parar numa operação stop da Polícia de Segurança Pública conduzida por um
conjunto de agentes muito especiais: crianças, devidamente fardadas.
Sensibilizar para as questões da segurança e da cidadania rodoviárias foi o principal objetivo desta iniciativa realizada no âmbito dos Contratos Locais de Segurança pelo Ministério da Administração Interna, o Município de Oeiras e a PSP.¬

A Polícia de Segurança Pública em Oeiras já
dispõe de meios para identificar os animais
encontrados perdidos na via pública. O Município de Oeiras providenciou leitores de chips,
dotando aquela força de segurança de meios
que permitem verificar de forma imediata se
os animais estão identificados e o contacto do
proprietário.¬
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INICIATIVAS

Dia e Noite dos
Museus na Fábrica
da Pólvora

CRIAR

EXPOSIÇÃO

CRIANÇAS

Mitos urbanos
no Palácio do Egipto

Festa da Criança
na Fábrica da
Pólvora

N

o Centro Cultural Palácio do Egipto esteve patente, em
maio e junho, a exposição Mitos urbanos, dois mortos e
três árvores, de Gideon Nel.
Um mito urbano é uma história ou afirmação que não sendo
verdadeira é repetidamente contada e reconhecida como tal.
As nossas vidas estão repletas destes mitos. Mitos criados propositadamente para nos levarem a fazer ou a comprar aquilo
que normalmente não faríamos nem compraríamos.
Nesta mostra o autor pretendeu denunciar essas mensagens
subjacentes e seletivamente entrelaçadas, que passam despercebidas no quotidiano.
Essencialmente conceptual, com influências da picture generation e resquícios da pop, Gideon Nel não teme recorrer à palavra para reforçar a mensagem. Às vezes subtilmente, outras
de forma brutal, mas sempre com a ironia e com o cinismo que
vêm do saber manter a distância, sem se importar com o que
outros possam dizer.¬

C
O Museu da Pólvora Negra associou-se mais uma vez à Noite Europeia dos Museus, criada pelo Ministério Francês da Cultura e da Comunicação, promovendo um programa
dedicado às famílias nos dias 19 e 20 de maio, na Fábrica da Pólvora de Barcarena.
Visitas às Centrais Diesel, Hidroelétrica e Edifício das Galgas, aula de tai-chi, oficina
História e Tradições da Fábrica, visita orientada pela Fábrica da Pólvora, oficina Dançar a História da Fábrica, Uma Noite no Museu - O Mistério da Fábrica da Pólvora e um
recital de violoncelo orientado pela Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras fizeram
parte do programa.¬

erca de 900 alunos de escolas de Oeiras
marcaram presença na Festa da Criança organizada pela Câmara Municipal
de Oeiras para comemorar o Dia Mundial da
Criança, 1 de junho, na Fábrica da Pólvora de
Barcarena. A festa contou com um Concerto
Animado pela Orquestra de Câmara de Cascais
e Oeiras e Cantiga D’Alba Associação Cultural,
no Pátio do Enxugo.
Durante o dia houve ainda tempo para brincar
ao ar livre desfrutando do espaço exterior e
assistir à exibição do filme
Paddington 2.¬

CRIANÇAS

Oeiras Kids Festival
no Parque dos Poetas
O Dia Mundial da Criança foi celebrado em
Oeiras com a realização do Oeiras Kids Festival nos dias 1, 2 e 3 de junho, no Parque
dos Poetas. O evento juntou um conjunto
de atividades lúdico-pedagógicas dirigidas às famílias e escolas: workshops (de
alimentação saudável, pintura e dança),
atividades físicas e de lazer, jogos tradicionais, rapel, insufláveis e cinema ao ar livre.
O Oeiras Kids Festival foi organizado pela
Câmara Municipal de Oeiras em parceria
com a DBX – Digital Agency.¬
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música

Oeiras celebrou Dia Mundial da Dança

TEATRO

Mostra de Teatro
Amador do
Concelho de Oeiras
Vinte grupos de teatro amador apresentaram 26 peças na edição deste ano da
Mostra de Teatro Amador do Concelho,
que decorreu de 27 de março a 27 de maio.
Uma dessas peças foi ‘Sim! Porque sim’ do
grupo de teatro Quarto Crescente que se
apresentou no Auditório Municipal Eunice
Muñoz, em Oeiras.¬

O Município de Oeiras assinalou o
Dia Mundial da Dança (29 de abril)
com a apresentação do espetáculo
‘A Cidade Verde e a Cidade Azul’,
pelo Quorum Ballet, e a realização do
workshop ‘Sevilha vem a Oeiras’, organizado pela Oeiras Dance Academy.
No âmbito das comemorações do Dia
Mundial da Dança realizaram-se ainda outros três eventos apoiados pela
Câmara Municipal: uma mostra de
talentos e gala de dança, organizada
pelo CCCD Carnaxide; um espetáculo
com o Grupo Nós, Os Rancheiros de
Vila Fria, o Grupo de Danças de Salão
das SIMPS e a Escola Flamenca na
sede do Grupo Cultural de Vila Fria e
o evento História da Dança, integrado na Mostra de Teatro Amador do
Concelho de Oeiras, promovido pelo
Estúdio de Dança de Carnaxide.¬

MÚSICA

Oeiras comemorou
Dia Internacional do Jazz
O Município de Oeiras festejou o Dia Internacional do
Jazz com dois espetáculos: Brightbird Trio no Auditório
Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, e João Barradas
Trio no Auditório Municipal Ruy de Carvalho,
em Carnaxide.¬
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FESTAS
Marginal à Noite

DESPORTO

Triatlo de Oeiras

O

eiras acolheu, no passado dia 27 de
maio, a 31.ª edição do Triatlo de Oeiras, entre a Oeiras Marina, a praia da
Torre e Algés, ao longo da Avenida Marginal.
Cerca de 900 atletas participaram neste evento desportivo constituído por duas distâncias
– Super-Sprint e Sprint – contemplou, este
ano, o Campeonato Nacional Individual de
Triatlo Sprint, em Elites, Escalões e Grupos

de Idade, e duas provas abertas a populares
e a escalões jovens da modalidade, participando individualmente ou em equipas de
estafetas (dois ou três elementos).
Recorde-se que a organização deste evento
tem a sua origem nas comemorações do Dia
Mundial do Ambiente. O Triatlo de Oeiras –
designação que assumiu desde a edição de
2015 – constitui um dos eventos nobres de

triatlo no panorama nacional e desportivo de
âmbito municipal, sendo uma das provas de
triatlo mais antigas de Portugal.
A prova resulta de uma organização conjunta
do Município de Oeiras e da Federação de
Triatlo de Portugal, com o apoio da Oeiras
Marina e Hotéis Real (Oeiras).¬

Concertos

DESPORTO

Travessia
António Bessone Basto
Centenas de nadadores participaram, no dia 23 de junho, na Travessia António Bessone Basto, uma prova de natação de águas abertas,
em homenagem a um dos maiores desportistas portugueses de
sempre e ainda em atividade.
Este evento é organizado pelo Município de Oeiras e pela Oeiras
Viva EM, com o apoio da Associação de Natação de Lisboa, sob a
égide da Federação Portuguesa de Natação.
A prova contempla duas distâncias (1 km e 2,5 km), com partidas
em locais distintos (praia de Santo Amaro de Oeiras e praia de Paço
de Arcos) e chegada à Oeiras Marina, podendo o público acompanhar os atletas ao longo do Passeio Marítimo de Oeiras.¬

INICIATIVAS

Festa do Cavalo
de Porto Salvo

Arte equestre, música, dança e gastronomia animaram a XIX
festa do Cavalo de Porto Salvo, realizada nos dias 25, 26, 27 e
31 de maio e 1, 2 e 3 de junho. Provas de equitação, espetáculos de folclore, bailes, garraiadas, demonstrações de toureio,
gala equestre, noite de fados, desfiles de cavaleiros, amazonas
e atrelagens fizeram parte do programa.

Recorde-se que a Festa do Cavalo de Porto salvo é um evento
anual, organizado pela Associação Equestre de Porto Salvo
com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, que tem como
objetivo estimular a prática do desporto equestre e proporcionar um espaço de convívio e competição.¬

Mexa-se na Marginal
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