
No “Reino Livre
da Cruz Quebrada”
	 	 													
Catalina Pestana mudou-se de Algés para 
a Cruz Quebrada no início da década de 
‘70, onde criou “o comunitário”, inspirado 
no modelo escandinavo de vida em co-
munidade, e ainda reside na mesma casa. 
Das recordações do café ‘Candeeiro’ e 
das tertúlias com gente como Francisco 
Fanhais e Zeca Afonso ao porquê do “rei- 
no livre da Cruz Quebrada”, localidade 
hoje “impossível” para jovens, para a qual 
tem um projecto. Sobre o Processo Casa 
Pia, muita informação em off e a certeza de 
que “já não vai ser feita Justiça”, porque 
“não há Justiça na espera”. A debelar um 
problema de saúde, quer dedicar o resto 
da vida aos idosos desfavorecidos. 
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O Boneco 
e amarelo
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Grupo de Alcoólicos Anónimos - Cruz Quebrada - Dafundo 
Reuniões na sala da biblioteca da igreja da Cruz Quebrada 
a segundas e quartas-feiras às 19h30 e domingos às 18horas.

R. Bento de Jesus Caraça • Tel. 961 589 855
E-mail: grupo.aa.cruzquebrada@gmail.com
www.aaportugal.org
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Black Eyed Peas 
dedicam concerto à Selecção 
Nacional no Jamor 

“Atentado ao património” 
será impugnado

Alunos	com	mais	de	70	anos	e	oriundos	de	quatro	
continentes	assistem	a	aulas	de	alfabetização	e	de	
Português	nas	instalações	da	Junta	local.	O	sucesso	
das	 iniciativas	poderá	 conduzir	 ao	alargamento	do	
projecto	no	curto	prazo. Pag.	8

A	 Quinta	 de	 Santa	 Sofia	 pode	 não	 ser	 recuperada	
mesmo	depois	da	construção	de	um	condomínio	no	
terreno	 dos	 jardins.	 O	 projecto	 está	 em	 vias	 de	 ser	
aprovado	 pela	 Câmara	 de	 Oeiras,	 mas	 o	 grupo	 de	
cidadãos	‘Amigos	da	Cruz	Quebrada’	vai	impugnar	o	
acto	judicialmente	com	base	em	“violações	do	previsto	
no	Plano	de	Salvaguarda”. Pag.	5

Nunca é tarde 
para o Português

Simecq sub-14 sonham 
com nacional de basket
Na	 fase	 final	 distrital,	 as	 sub-14	 femininas	
venceram	 todos	os	 jogos	e	nenhum	adver-
sário	saiu	derrotado	por	menos	de	30	pon-
tos.	A	equipa,	que	podia	receber	o	epíteto	de	
‘rolo	compressor’	da	freguesia,	já	conta	dois	
títulos	distritais	e	está	bem	posicionada	para	
discutir	 o	 campeonato	 nacional,	 que	 terá	
lugar	no	pavilhão	da	Simecq	entre	11	e	13	
de	Junho.	No	entanto,	“apesar	da	diferença	
competitiva	e	técnica	constatada	até	agora”,	
Alberto	Cabral,	presidente	da	Simecq,	alerta	
para	 a	 presença	 de	 “equipas	 muito	 fortes,	
sobretudo	do	Norte”.	
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Praia exemplar 
pela negativa
Um	 grupo	 de	 cidadãos	 criou	 o	
movimento	 “7	 Ex-maravilhas	 de	
Portugal”	com	o	objectivo	de	aler-
tar	para	o	que	 já	 foi	digno	de	or-
gulho	 e	 hoje	 está	 ao	 abandono.	
Outrora	 pouso	 de	 veraneio	 de	
reis	e	escritores,	a	praia	da	Cruz		
Quebrada	foi	o	local	perfeitamen-
te	imperfeito	para	a	apresentação	
do	movimento.
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A	destruição	das	barracas	da	
praia	da	Cruz	Quebrada	pelo	
mar	deu	um	empurrão	para	a	
resolução	mais	célere	de	um	
problema	que	se	arrastava,	
num	impasse	entre	Adminis-	
tração	do	Porto	de	Lisboa,	
Refer	e	CMO.
Pag. 4

Mar bravo 
resolve impasse
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Hugo Simões, Director

Sendo propriedade da Junta de Freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo, o jornal Ponto, 
que aqui enceta uma era de “freguesia em movimento”, sai à rua com o objectivo único 
de prestar serviço público, servindo os leitores de modo a ser-lhes útil na tomada de de-
cisões quotidianas e favorecendo o seu contacto com a freguesia, a região e respectivas 
entidades.
O poder do jornalismo só tem efectiva legitimidade se não se confunde com nenhum 
outro, sendo certo que o trabalho jornalístico, tal como o trabalho artístico ou científico, 
constitui um fim em si mesmo. O Ponto não é, pois, o mensageiro de uma verdade instru-
mental com objectivos políticos, sociais, económicos ou culturais. Trata-se de um jornal 
com convicções, no entanto independentes do poder autárquico que o suporta. Assim, 
maior será a sua credibilidade junto dos concidadãos que serve. É, antes de mais, com os 
leitores que o Ponto assume um compromisso.
“Quando a Imprensa não fala é o povo que não fala. Não se cala a Imprensa; cala-se o 
povo”, disse-nos William Blake. O povo (leia-se fregueses) está pois convocado para fazer, 
cada vez mais, deste o seu jornal. São essenciais as críticas, as sugestões, as colaborações 
de todos para que o Ponto cresça a ponto de ser uma marca de orgulho e comunhão da 
freguesia.
Em nenhum caso o rigor da informação será sacrificado em face de outros critérios, numa 
concepção editorial que corresponde a uma dupla exigência, de qualidade e de diversida-
de, com áreas de informação e tempos de leitura diferenciados que abrangem, em doze 
páginas, todos os géneros jornalísticos – da entrevista à reportagem; da notícia à crónica.
Ao correr da tinta privilegia-se a divulgação dos valores – históricos, artísticos, desportivos, 
literários e científicos – da freguesia e ainda, quando tal se justifique, do concelho de Oei-
ras, incentivando-se iniciativas que visem discutir e aprofundar problemas locais e conce-
lhios. No entanto, é incontornável a divulgação de actividades promovidas pelo executivo 
da Junta de Freguesia local, na óptica da utilidade e do interesse destas para o leitor.
Em virtude da periodicidade alargada do jornal, a componente noticiosa irá abordar in-
cidentes relevantes do passado recente, mas inevitavelmente colocar os olhos no futuro, 
mantendo a publicação o mais actual possível, pois “Homero é novo esta manhã e talvez 
nada seja tão velho como o jornal de hoje” (Charles Péguy).
O Ponto pretende implantar uma cultura editorial exigente e atenta à inovação, de forma 
a não desiludir os leitores mais críticos, sempre com um fortíssimo sentido de responsabili-
dade social, sobre o qual se erguem os princípios sagrados da liberdade de Imprensa. Uma 
palavra final para a crença, a visão e a perseverança do presidente da Junta Paulo Freitas 
do Amaral. Sem ele o Ponto não existiria.

editorial

“Não se cala 
a Imprensa; 

cala-se o povo”
No	 âmbito	 do	Ano	Europeu	 de	Com-
bate	 à	 Pobreza	 e	 à	 Exclusão	 Social	
(2010),	a	Junta	de	Freguesia	da	Cruz	
Quebrada-Dafundo	 apresentou,	 como	
promotora,	 uma	 candidatura	 ao	 Ins-
tituto	 de	 Segurança	 Social	 com	 vista	
a	 assumir,	 como	 imperativo	 colec-	
tivo,	a	erradicação	da	situação	de	po-
breza	e	exclusão	em	que	ainda	vivem	
muitas	 famílias.	O	executivo	da	Junta	
aguarda	pelo	resultado,	que	deverá	ser	
conhecido	em	breve.
O	projecto	apresentado	visa	intervir	di-
rectamente	sobre	algumas	das	causas	
de	pobreza,	considerando	o	incremen-
to	 de	 apetências	 pessoais	 e	 profissio-	
nais	 como	 factores-chave	 para	 a	 me-	
lhoria	da	situação	social	dos	cidadãos.	
Prevê-se	 também	 a	 intervenção	 con-
tinuada	 junto	 de	 grupos	 fragilizados	
através	de	campanhas	de	 recolha	de	

Freguesia combate pobreza 
e exclusão social

bens	e	sua	redistribuição.	“A	comunida-
de	local	-	fregueses	e	empresas	–	será	
envolvida	o	mais	possível	na	promoção	
de	medidas	de	combate	e	minimização	
de	situações	de	pobreza”,	afirma	o	pre-
sidente	da	Junta	Paulo	Freitas	do	Ama-
ral,	que	assinou	parcerias	com	todas	as	
instituições	da	freguesia	e	a	Câmara	de	
Oeiras.
O	 número	 de	 80	milhões	 de	 pobres	
na	 Europa	 demonstra	 que	 os	 com-
promissos	assumidos	nos	últimos	dez	
anos	falharam.	Um	em	cada	seis	eu-
ropeus	ainda	vive	abaixo	do	limiar	da	
pobreza.	

A	Junta	da	Cruz	Quebrada-Dafundo	foi	
a	 primeira	 a	 assinar,	 em	 Dezembro,	
um	 protocolo	 de	 cooperação	 com	 a	
Escola	Intercultural	das	Profissões	e	
do	Desporto	(EIPD),	a	Faculdade	de	
Motricidade	Humana,	o	Agrupamento	
de	Escolas	Zarco	e	o	Centro	Social	
Senhor	 Jesus	 dos	Aflitos	 no	 âmbito	
da	iniciativa	Novas	Oportunidades.
O	 protocolo	 permitirá	 o	 reconheci-	
mento,	 validação	 e	 certificação	 de	
competências	 dos	 níveis	 básico	 e	
secundário	 de	 escolaridade,	 com	 o	
propósito	 de	 qualificar	 e	 valorizar	 a	
população,	 criando	 condições	 favo-

Pioneiros das Novas 
Oportunidades

ráveis	à	progressão	social	e	profissio-
nal.	
O	 executivo	 da	 Junta	 regista	 um	 ele-	
vado	número	de	 inscrições,	 que	 já	 ul-
trapassou	as	50.	Ao	momento,	a	EIPD	
procede	 a	 entrevistas	 personalizadas	
com	vista	 à	 formação	das	 turmas	e	à	
planificação	das	aulas,	com	 início	pre-
visto	para	Setembro,	a	decorrerem	nas	
instalações	da	Junta	e	de	diversas	enti-
dades	signatárias	como	a	escola	básica	
João	 Gonçalves	 Zarco.	 As	 inscrições	
estão	abertas	até	final	do	presente	ano	
lectivo	(Junho)	e	podem	ser	efectuadas	
na	recepção	da	Junta	de	Freguesia.

Aprovado plano 
de acção para 2010
A	Comissão	Social	de	freguesia	da	Cruz	
Quebrada–Dafundo	 reiniciou	 trabalhos	
após	 uma	 primeira	 reunião	 de	 par-
ceiros	 onde	 foi	 aprovado	 o	 plano	 de	
acção	 para	 2010,	 que	 engloba	 nove	
acções	 com	vista	à	melhoria	 da	qua-
lidade	 de	 vida	 local	 através	 da	 rea-	
lização	 de	 actividades	 maioritaria-	
mente	dirigidas	a	idosos	e	pessoas	em	
situação	de	dependência.

Assembleia de Fregue-
sia valida orçamento
Realizou-se	 a	 30	 de	 Dezembro	 a	 pri-
meira	 Assembleia	 de	 Freguesia	 pós-
eleições	autárquicas	sob	a	presidência	
de	Ricardo	Pinto.	
Foi	 votado	e	aprovado	o	orçamento	e	
o	 plano	 de	 actividades	 para	 2010	 por	
10	votos	a	 favor	 (PS	e	 IOMAF)	e	 três	
abstenções	(CDU	e	PSD).

Banco Solidário 
com 350 fregueses
Por	 iniciativa	da	Junta	 foi	 realizada	no	fi-
nal	 de	 2009	 a	 acção	 Banco	 Solidário,	
para	 os	 mais	 carenciados.	 Foram	 anga-
riados	 bens	 de	 consumo	 e	 utilitários	 –	
alimentos,	 vestuário,	 brinquedos,	 livros,	
mobiliário	 e	 electrodomésticos	 -	 para	
redistribuição	 junto	 de	 famílias	 identifica-
das.	 Os	 bens	 alimentares	 foram	 já	 dis-
tribuídos	 no	 Natal.	 Os	 restantes	 estão	 a	
ser	 inventariados	 para	 entrega	 no	 início	
de	Maio	a	cerca	de	350	pessoas.	A	 ree-	
ditar	em	2010.

Rastreios de saúde 
gratuitos
Em	parceria	com	a	empresa	Acústica	
Médica,	 foi	 realizado	 em	 Dezembro	
um	 rastreio	 auditivo	 gratuito	 na	 sede	
da	Junta	de	Freguesia.	
Destinada	 aos	 fregueses,	 a	 iniciativa	
é	apenas	a	primeira	de	várias	promo-
vidas	 pela	 Junta,	 que	 pretende	 reali-
zar	 rastreios	 semestrais	 em	 diversas	
áreas	da	saúde	como	oftalmologia	ou	
podologia.	A	próxima	iniciativa	decorre	
em	Abril.

brevíssimas

“A	cada	regresso	a	casa,	
a	reconfortável	lembrança	de	que	cada	
fim	será	apenas	e	sempre	um	início.”
Hugo	José,	cruz-quebradense	de	29	anos,	
assistente	de	fotografia

As cartas dos leitores não devem exceder mil caracteres 
(com espaços) e podem ser condensadas para publicação. 
Têm de vir identificadas com nome, idade, profissão, morada 
e número de telefone do autor. O mesmo se aplica ao envio 
da fotolegenda, espaço nobre de fotografia dos leitores. Os 
elementos devem ser remetidos para o e-mail hugofsimoes@
gmail.com.



Ida gratuita a Fáti-
ma para eucaristia

No	próximo	dia	29	de	Maio,	pelas	
sete	 da	 manhã,	 partirão	 da	 Junta	
de	Freguesia	dois	autocarros	de	50	
lugares	cada	com	destino	a	Fátima.	
“Após	inúmeras	solicitações	de	fre-
gueses	que	querem		ali	celebrar	a	
eucaristia,	resolvemos	disponibilizar	
o	transporte	gratuitamente”,	refere	o	
presidente	da	 Junta,	Paulo	Freitas	
do	Amaral,	 que	 atentamente	 reco-
menda	 o	 uso	 de	 chapéu-de-sol.	A	
alimentação	fica	a	cargo	dos	parti-
cipantes	e	o	regresso	prevê-se	para	
as	18	horas.	

Melhores 
acessibilidades

Foram	 realizadas	 diversas	 inter-
venções	 nos	 passeios	 da	 fregue-
sia:	 anti-derrapantes	 nas	 passa-	
gens	de	peões	(Ruas	Sacadura	Ca-
bral,	Direita	do	Dafundo	e	Travessa	
Pinto	Correia);	reparação	de	calça-
da	 (Rua	Henrique	 Lopes	 de	Men-
donça,	 Avenida	 Ivens);	 colocação	
de	projectores	(Travessa	José	Ma-
ria	da	Costa,	Largos	de	S.	João	e	
Capitão	Salgueiro	Maia,	Rua	Direita	
do	 Dafundo);	 colocação	 de	 pinos	
(Ruas	João	Chagas,	Joseph	Bleck	
e	 Quirino	 da	 Fonseca);	 reparação	
de	sinalização	 (Calçada	Conde	de	
Tomar)	e	colocação	de	pinos	e	bar-
ras	de	protecção	junto	à	Estrada	da	
Costa,	 dando	 cobertura	 aos	 estu-
dantes	do	Externato	de	Sta.	Cata-
rina	e	da	FMH,	permitindo	usufruir	
do	passeio	e	evitando	o	estaciona-
mento	indevido	de	veículos.	Alguns	
dos	casos	 foram	sinalizados	pelos	
próprios	moradores.

Juntas alargam 
competências
	
As	dez	juntas	de	freguesia	do	con-
celho	vão	ter,	ao	longo	deste	man-
dato,	mais	 verba	e	áreas	de	actu-
ação	 no	 âmbito	 da	 delegação	 de	
competências	 da	 Câmara	 Munici-
pal.	O	protocolo	foi	assinado	recen-
temente	e	representa	um	aumento	
de	 1,5	 milhões	 de	 euros	 para	 as	
juntas	 efectuarem	 “pequenas	 mas	
grandes	obras”.	“Em	2005,	a	verba	
afecta	a	este	protocolo	era	de	um	
milhão	de	euros	e	hoje	é	de	cerca	
de	2,5	milhões,	ou	seja,	aumentá-
mos	quase	150	por	cento”,	disse	o	
presidente	Isaltino	Morais	à	Impren-
sa	local.
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notícias

Como	 incentivo	à	di-
nâmica	do	 comércio	
tradicional,	 a	 Junta	
da	Cruz	Quebrada-
Dafundo	 lançou	 no	
dia	 2	 de	 Março	 o	
Cartão	 da	 Fregue-
sia,	que	oferece	descontos.	Depois	
de	 feito	um	 levantamento	do	comér-
cio	 local,	 o	 executivo	 da	 Junta	 con-
tactou	os	comerciantes	e	conseguiu,	
numa	primeira	 fase,	a	adesão	de	37	
estabelecimentos.	“Para	uma	fregue-	
sia	 com	 2,5	 quilómetros	 quadrados	
de	área	e	cerca	de	sete	mil	habitantes	
é	um	número	muito	bom”,	considera	o	
presidente	da	Junta,	Paulo	Freitas	do	
Amaral,	convicto	de	que	os	estabele-
cimentos	aderentes	sejam	mais	de	50	
até	final	do	ano.	
“Planificando	uma	interacção	integra-
da	 da	 freguesia,	 tanto	 a	 nível	 social	
como	 económico,	 podemos	 mediar	
e,	 assim,	 promover	 alguma	 qualida-
de	de	vida.	Os	custos	são,	para	nós,	
muito	 reduzidos,	 uma	 vez	 que	 nos	
limitamos	 a	 emitir	 o	 cartão.	 Para	 os	
fregueses,	 a	 adesão	 é	 gratuita”,	 su-
blinha	o	presidente.	O	cartão	destina-
se	 a	 residentes	 e	 trabalhadores	 na	
freguesia.	 O	 acto	 da	 inscrição	 só	 é	
possível	 nas	 instalações	 da	 Junta,	
devendo	os	interessados	fazer	prova	
do	seu	 local	de	 residência	ou	 traba-	
lho.	
Simbolicamente,	 o	 autarca	 local	 en-
tregou	o	primeiro	cartão	à	eleitora	nú-
mero	um	da	freguesia	no	decorrer	da	

Cartão garante descontos
Iniciativa com benefícios para clientes e comerciantes. 
Se uns obtêm produtos e serviços a preços mais baixos, 
outros vêem aumentada a clientela.

cerimónia	de	apre-
sentação,	 na	 sede	
da	 Junta.	 Dionísia	
Miranda,	 residente	
há	36	anos,	é	clien-	
te	habitual	do	comér-
cio	local	e	por	isso	vê	
“muitos	 benefícios”	

no	cartão.	Por	seu	turno,	Rosário	Al-
meida,	 proprietária	 do	 Cabeleireiro	
Rosário,	na	Cruz	Quebrada,	crê	que	
a	 iniciativa	 “ajuda	 a	 revitalizar	 o	 co-
mércio	tradicional,	trazendo	mais	mo-
vimento	à	freguesia	e	aumentando	o	
número	de	clientes”.
Na	lista	de	lojas	aderentes,	a	que	os	
portadores	do	cartão	têm	acesso,	há	
uma	 variedade	 de	 descontos.	 Por		
exemplo,	 10%	 de	 desconto	 na	
compra	 de	 frango	 assado	 na	 Chu-	
rrasqueira	do	Dafundo;	5%	em	todos	
os	 produtos	 na	 Cafetaria	 D.	 Carlos;	
10%	sobre	o	total	da	factura	numa	re-
feição	no	Restaurante	Caçador	ou	5%	
em	produtos	de	farmácia	na	Farmácia	
Santa	Sofia,	bem	como	descontos	em	
papelarias	ou	cabeleireiros,	são	ape-	
nas	algumas	das	possibilidades.	
“Os	descontos,	dos	5	aos	15%,	são	re-
cuperáveis	com	o	incremento	da	clien-																
tela.	No	contexto	da	crise	económica	
que	 vivemos,	 isto	 é	 da	maior	 impor-
tância	 porque	 permitirá	 aos	 muníci-
pes	obter	descontos	em	pelo	menos	
70%	do	comércio	local	e,	por	sua	vez,	
os	comerciantes	podem	captar	clien-
tes	 às	 grandes	 superfícies”,	 observa		
Paulo	Freitas	do	Amaral.

‘Freguesia Aberta’ 
porta a porta

Desde	 Abril	 que	 a	 Junta	 promo-
ve	 a	 iniciativa	 “Freguesia	 Aberta”.	
Segundo	 o	 presidente,	 é	 intenção	
do	 executivo	 fazer	 um	 trabalho	
de	 divulgação	 porta	 a	 porta,	 “uma	
vez	 que	 grande	 parte	 dos	 fregue-
ses	 são	 idosos,	 com	 dificuldade	
de	 deslocação	 e	 sem	 acesso	 fácil	
a	 informação	 relativa	 a	 esta	 e	 ou-	
tras	 iniciativas,	 como	as	 inscrições	
para	 o	 programa	 Novas	 Oportuni-
dades,	o	Cartão	do	Cidadão	ou	as	
acções	de	 voluntariado,	 que	 serão	
explicadas	olhos	nos	olhos	dos	fre-
gueses”.	 Paulo	 Freitas	 do	 Amaral	
afirma	 que	 “a	 actividade	 Fregue-
sia	Aberta	 tem	 ainda	 por	 objectivo	
identificar	 casos	de	 isolamento,	de	
dependência	e	de	carência	social	e	
económica”.	
A	 iniciativa	visa	ainda	a	recolha	de	
assinaturas	 em	 abaixo-assinado	
para	a	elevação	da	freguesia	a	vila,	
até	 aprovação	 da	 Assembleia	 da	
República.	 Com	 isto,	 Paulo	 Frei-
tas	 do	 Amaral	 pretende	 também	
“alterar	os	limites	territoriais	para	o	
traçado	original,	até	porque	os	 re-
quisitos	legais	já	são	preenchidos”,	
e	 “fazer	 regressar	 à	 freguesia	 a	
sede	dos	Bombeiros	Voluntários	do	
Dafundo,	que	 lamentavelmente	se	
mantêm	em	Linda-a-Velha”,	conclui	
o	autarca.

breves

Inscrições abertas 
para apoio alimentar

Numa	 iniciativa	 promovi-
da	 pela	 Junta	 em	 parceria	
com	 a	 Segurança	 Social	 e	
com	 o	 Banco	 Alimentar,	
foi	 dado	 apoio	 a	 37	 famí-
lias	 carenciadas	 (83	 pe-	
ssoas)	 de	Cruz	Quebrada	
e	 Dafundo,	 cuja	 situação	

de	 carência	 foi	 aferida.	 Para	 novas	
inscrições,	 os	 interessados	 devem	
dirigir-se	ao	Gabinete	de	Acção	Social	
da	Junta	na	posse	dos	seguintes	docu-
mentos,	 referentes	 aos	 elementos	 do	
agregado	 familiar:	 identificação	 (bilhe-
te	de	 identidade	ou	outro);	cartões	de	
beneficiário	 da	 Segurança	 Social,	 de	
contribuinte	e	de	eleitor;	comprovativos	
de	rendimentos	e	de	despesas;	even-
tuais	declarações	médicas;	declaração	
de	despesas	mensais	em	medicação	e,	
por	 fim,	 comprovativo	 de	 inscrição	 no	
Centro	de	Emprego,	para	aqueles	que	
se	encontram	desempregados.

A	 grande	 festa	 de	 carnaval	 organi-
zada	 pela	 Junta,	 no	 dia	 12	 de	 Feve-	
reiro,	 para	 cerca	 de	 60	 crianças	 das	
escolas	dos	jardins	infantis	Bambi	e	Ro-
berto	 Ivens	 decorreu	 em	 ambiente	 de	
grande	 alegria,	 apesar	 da	 chuva,	 que	
impediu	a	realização	do	desfile	previsto	
pelas	ruas	da	freguesia,	com	a	participa-
ção	da	banda	da	Simecq.		

A	festa	não	se	fez	esperar	no	Salão	Nobre	
da	 colectividade,	 onde,	 após	 demons-	
tração	de	karaté	por	elementos	da	Fe-
deração	 Portuguesa	 de	 Karaté,	 se	
seguiu	 o	 concurso	 de	 máscaras,	 que	
distinguiu	 com	 diplomas	 e	 prémios	 os	
melhores	mascarados.	A	festa	não	aca-	
bou	 sem	antes	 ser	 oferecido	 lanche	 a	
crianças	e	familiares.	

Carnaval na Simecq 



reportagem crónica

Mar bravo desfaz impasse 
das barracas na praia

A destruição das barracas da praia da Cruz Quebrada pelo mar, no início de Janeiro, 
deu um empurrão para a resolução mais célere de um problema que se arrastava, 
num impasse entre Administração do Porto de Lisboa, Refer e Câmara de Oeiras. 
Sem vítimas, há males que vêm por bem.  

No	 início	 de	 Janeiro,	 a	 chuva,	 o	 vento	 e	 a	
forte	ondulação	destruíram	um	conjunto	de	
habitações	precárias	e	barracas	na	praia	da	

Cruz	Quebrada,	deixando	seis	pessoas	sem	casa.	A	
forte	precipitação	originou	marés	vivas	e	ondas	de	
quatro	metros	que	arrastaram	habitações	e	haveres.
“A	sorte	foi	que,	tendo	em	conta	as	previsões	mete-
orológicas,	as	pessoas	já	tinham	sido	realojadas	em	
lares	e	casas	de	 familiares,	 já	não	se	encontrando	
no	local,	senão	tinha	sido	uma	catástrofe”,	disse	na	
manhã	seguinte	ao	vendaval,	dia	5,	o	presidente	da	
Junta	Paulo	Freitas	do	Amaral	à	Imprensa.	
Desde	logo,	o	autarca	afirmou	ser	necessário	encon-
trar	uma	 “solução	urgente”	e	 “realojamento	definiti-
vo”,	 apelando	 à	Administração	 do	Porto	 de	 Lisboa	
(APL),	 à	 Refer	 (as	 habitações	 clandestinas	 foram	
construídas	junto	à	linha	férrea)	e	à	Câmara	de	Oei-
ras	(CMO)	por	uma	“acção	conjunta”	que	resolvesse	
o	problema	dos	desalojados.	 “A	APL	e	a	Refer	de-
viam	encontrar	forma	de	não	deixar	que	lá	se	cons-
truam	barracas	e	autorizar	a	Polícia	Municipal	a	dei-
tar	abaixo	aquelas	casas.	A	Câmara	tem	de	realojar	
as	 pessoas”,	 avançou	 o	 presidente,	 apontando	 os	
perigos	ali	existentes:	“Desde	a	destruição	das	mu-
ralhas	de	protecção	do	leito	da	ribeira	do	Jamor,	em	
1983,	que	o	mar	vai	avançando,	perante	cada	vez	
menos	areia	na	praia.”	
No	imediato,	a	Refer	comunicou	que	a	zona	não	está	
sob	a	sua	jurisdição	e	Isaltino	Morais,	presidente	da	
CMO,	 lamentou	 o	 incidente	 adiantando	 tratar-se	
de	“uma	situação	que	se	arrasta	há	anos”:	“Não	co-
nheço	nenhuma	construção	legal	naquele	espaço.	A	
APL	terá	dado,	no	passado,	licenças	de	pesca	e	nada	
mais.	 Inclusive,	há	vários	anos,	realojámos	algumas	
famílias”,	recordou	o	edil,	apontando	o	dedo	à	APL	e	à	
Refer	por	“nunca	se	ter	chegado	a	entendimento”.	Se-
gundo	Isaltino	Morais,	a	CMO	aguardava	que	a	APL	
procedesse	à	demolição	das	barracas	ou,	na	impossi-
bilidade	disso,	que	desse	o	aval	à	CMO	para	fazê-lo.	
Três	 dos	 desalojados	 passaram	a	 noite	 num	 lar	 da	
Segurança	Social	e	os	restantes	pernoitaram	em	ca-
sas	de	familiares	e	amigos.	Anália	Oliveira,	natural	de	
Cabo	Verde,	viu	o	mar	levar	tudo	o	que	tinha.	Deso-
rientada,	a	mulher	de	69	anos	estava	apostada	em	
continuar	a	dormir	no	que	restava	da	habitação,	mas	
Paulo	Freitas	do	Amaral	demoveu-a	perante	a	previ-
são	de	ondas	de	cinco	metros.	 “A	senhora	vai	con-
tinuar	a	dormir	na	casa	de	uma	amiga,	em	Belém”,	
rematou.
	

Solução definitiva para desalojados 
e habitações ilegais
	
A	21	de	Janeiro,	responsáveis	de	APL,	Refer,	CMO	
e	 Junta	 de	Freguesia	 da	Cruz	Quebrada-Dafundo	
reuniram	para	se	apurarem	responsabilidades	e	deli-
near-se	a	acção	conjunta	preconizada	por	Paulo	Frei-
tas	do	Amaral,	com	vista	a	solucionar	o	problema	dos	
seis	desalojados	e	a	demolição	das	estruturas.	
Do	documento	assinado	pelas	partes,	resultaram	com-
promissos	para	demolição	e	limpeza	da	zona.	A	APL	
anunciou	aos	ocupantes	“a	extinção	do	direito	de	uso	
privativo	por	razões	imperativas	de	segurança”,	confe-
rindo	30	dias	para	a	desocupação.
Quanto	às	construções	ilegais	no	domínio	ferroviário,	a	
Refer	articulou	operações	com	a	APL	e	avançou	com	o	
processo	de	demolição	no	dia	16	de	Março.	No	entan-
to,	a	Refer	refuta	“qualquer	responsabilidade	pelos	rea-
lojamentos”	e	não	comparticipará	quaisquer	despesas.	
Por	fim,	a	CMO	conduziu,	em	colaboração	com	a	Jun-
ta,	acções	relativas	à	resolução	das	questões	sociais	
resultantes	das	demolições.	No	entanto,	concluiu-se	
que	apenas	um	homem	e	uma	mulher	necessitariam	
de	acolhimento	–	Dolores	Ruivo,	desempregada	de	
47	 anos,	 realojada	 na	Outurela	 pelo	Departamen-
to	de	Habitação	da	CMO,	e	José	Cadilha	Gonçal-
ves,	 pensionista	 de	 63	 anos,	 de	momento	 a	 viver	
em	casa	do	filho	enquanto	aguarda	integração	num	
lar.	Ambos	se	encontravam	na	manhã	de	dia	16	de	
Março	perto	das	suas	casas	destruídas,	num	último	
adeus	que,	espera-se,	tenha	vindo	por	bem.	

A Refer articulou operações concertadas com a 
APL e avançou com o processo de demolição das 
construções ilegais no passado dia 16 de Março

O	 senso	 comum	 aprecia	 curiosamente	
o	 quotidiano,	 aceitando	 a	 integração	 da	
desgraça	 num	 devir	 a	 que	 chama	 Vida.	
Ouve-se,	 à	 mesa	 de	 café,	 que	 fulano	
partiu	um	braço,	e	logo	alguém	acrescenta	
que	 “podia	 ter	 partido	os	dois!”,	 e	 ainda	
bem	que	não	 foram	as	pernas.	Se	ficou	
estropiado,	 podia	 ter	 morrido,	 e	 se	
tal	 aconteceu,	 “está	 descansado	 e	 já	
não	 sofre”.	 O	 senso	 comum	 consegue	
justificar	 a	 desgraça,	 desculpando	 a	
catástrofe.	Para	não	sofrer,	agradecemos	
à	providência	a	mísera	felicidade	que	nos	
é	dada	viver.
A	 intempérie	destruiu	o	que	 restava	das	
habitações	abarracadas	na	praia	da	Cruz	
Quebrada,	mas	não	houve	vítimas.	“Que	
bom”,	 comentei.	 “Há	 males	 que	 vêm	
por	 bem!”,	 retorquiram.	A	natureza,	 sem	
apelo	 nem	 agravo,	 resolveu	 aquilo	 que	
as	 instituições	 legais	 foram	 protelando.	
Eis	 a	 parte	 intrigante	 do	 raciocínio	
que	 se	 expôs	 acima.	 Esperamos	 que	
os	 problemas	 se	 resolvam	 por	 si,	 ou	
arranjamos	 justificações,	 porque	 somos	
incapazes	de	encontrar	soluções?
A	administração	pública	gere	a	qualidade	
de	vida	dos	cidadãos	que	dela	dependem.	
Parece-me	 óbvio!	 Dos	 respectivos	
dirigentes	 esperamos	 conjugação	 de	
esforços	para	que	os	serviços	funcionem.	
Continua	a	parecer	óbvio!	E	num	mundo	
global,	 funcionando	 em	 rede,	 numa	
interligação	 de	 sinergias,	 pergunta	 o	
meu	 senso	 comum:	 porque	 se	 deixam	
os	problemas	ao	sabor	da	corrente?	Por	
incapacidade	 dos	 timoneiros	 na	 gestão	
conjunta	do	barco?
A	vida	corre	estonteante	a	cada	segundo	
e	 nós,	 surfistas	 do	 quotidiano,	 em	
equilíbrio	 instável	 da	 sobrevivência.	 O	
mar	 bate	 na	 rocha,	 voz	 do	povo	 já	 sem	
convicção,	quem	se	trama	é	o	mexilhão.	
Eis	 o	 que	 somos,	 de	 Herodes	 para	
Pilatos,	 temendo	 um	 dilúvio	 que	 não	
chega,	porque	agora	 tudo	 tarda…	e	nós	
à	espera,	 continuamente,	da	 ‘maré	viva’	
que	nos	tirará	do	marasmo	e	nos	trará	um	
ideal.	Ai	Sebastião,	pode	ser	pequenino,	
que	eu	já	estou	por	tudo!

Quando o mar 
bate na rocha, 

quem se trama?

Guilherme Filipe, actor, 
residente no Dafundo
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património

Cidadãos vão impugnar 
“atentado ao património”

Onde	agora	está	um	palacete	do	sé-
culo	 XIX	 pode	 nascer	 em	 breve	 um	
condomínio	 de	 vivendas.	 O	 chama-
do	 “pedido	de	 informação	prévia”	do	
projecto	de	construção	na	Quinta	de	
Santa	Sofia	já	foi	aprovado	pela	CMO	
em	 Fevereiro,	 mas	 o	 previsto	 pelo	
Plano	de	Salvaguarda	do	Património	
Construído	e	Ambiental	do	Concelho	
identifica	o	palacete	como	“edifício	re-
presentativo	da	tecnologia	construtiva	
da	época,	com	um	raio	de	protecção	
de	50	metros”.
Segundo	 consta	 no	 site	 dos	 arqui-
tectos	 responsáveis	 pelo	 projecto	
(Castello-Branco	Arquitectos),	“a	pro-
posta	 irá	 envolver	 a	 reconversão	 na	
totalidade	da	Quinta	de	Santa	Sofia”,	
sendo	“fundamental	a	recuperação	do	
palacete”	para	que	o	jardim	veja	nas-
cer	sete	moradias.	
No	 entanto,	 segundo	 Paulo	 Vascon-
celos,	 engenheiro	 mecânico	 de	 40	
anos	 que	 iniciou	 o	 abaixo-assinado	
dos	‘Amigos’	dirigido	ao	presidente	de	
Câmara	 Isaltino	 Morais,	 “o	 projecto	
promovido	pela	CB	Richard	Ellis	Por-
tugal	pouco	ou	nada	diz	sobre	a	recu-
peração	e	viola	o	raio	de	protecção”.
Os	 ‘Amigos’	 têm	 procurado	 impedir	
o	avanço	da	empreitada	que,	a	con-
cretizar-se,	 será	 “um	grave	 atentado	
ao	património”,	dizem.	“A	construção	
nos	jardins	reais	da	quinta	resume-se	
a	prédios	de	quatro	pisos	a	que	cha-
mam	moradias,	 com	 um	 ‘enterrado’,	
ou	 seja,	 três	 pisos	 acima	 da	 quota	
soleira,	 sendo	 que	 a	 quota	 máxima	
das	 supostas	 moradias	 foi	 nivelada	
pelo	telhado	do	palacete.	Isto	pressu-

põe	a	destruição	dos	jardins	e	a	total	
descaracterização	 do	 palacete	 e	 da	
zona”,	 sustenta	 Paulo	 Vasconcelos,	
que	já	foi	recebido	por	Isaltino	Morais,	
embora	 “de	 forma	 um	 pouco	 hostil”:	
“O	 presidente	 da	CMO	defende	 que	
aquela	é	a	única	solução	para	a	recu-
peração,	mas	 todo	 o	 projecto	 nasce	
ao	 contrário.	 Primeiro	 pensa-se	 em	
construir	ao	máximo	e	depois	logo	se	
vê	o	que	fazer	com	o	palacete.	Como	
a	CMO	é	 juiz	em	causa	própria,	não	
é	 isenta	 na	 avaliação.	 As	 moradias	
implicam	 a	 destruição	 dos	 jardins,	
que	 albergam	 árvores	 centenárias.	
Temos	 aqui	 uma	 ilegalidade.	 Esta	 é	
uma	freguesia	com	pouco	património	
histórico	identificado	-	precisa	de	tudo	
menos	disto.”	
Outro	 problema	 que	 se	 levanta	 com	
as	 construções	 é	 a	 aglomeração	 de	
trânsito	 na	 zona,	 nomeadamente	 na	
Rua	 Sacadura	 Cabral,	 que	 poderá	
ficar	 congestionada	 quando	 forem	
construídos	os	acessos	ao	empreen-
dimento.
Além	 do	 abaixo-assinado,	 os	 ‘Ami-
gos	da	Cruz	Quebrada’	estão	a	reunir	
todos	os	elementos	para	avançarem	
judicialmente	no	início	de	Maio	e	têm	
também	o	processo	em	avaliação	no	
IGESPAR,	 de	modo	 a	 que	 o	 imóvel	
seja	 classificado	 como	 de	 interesse	
nacional.	
Ao	que	apurámos,	a	proprietária	Luí-
sa	Vaz	Pinto	pretende	vendê-lo,	cren-
do	 ser	 essa	 a	melhor	 forma	 de	 pre-
servá-lo.	Ao	 fecho	 desta	 edição	 não	
foi	possível	contactar	os	responsáveis	
da	CMO.

A Quinta de Santa Sofia, antigo Palacete dos Condes de 
Tomar, pode não ser recuperada mesmo depois da construção 
de um condomínio no terreno dos jardins que replicam a cerca 
do Convento de Cristo, em Tomar. O projecto está em vias de 
ser aprovado pela Câmara de Oeiras (CMO), mas um grupo de 
cidadãos, os ‘Amigos da Cruz Quebrada’, vai impugnar o acto 
judicialmente com base em “violações do previsto no Plano de 
Salvaguarda”. 

Portugal, País de muitas belezas naturais, ostenta também 
algumas “aberrações”. Daí que um grupo de cidadãos tenha 
criado o movimento “7 Ex-maravilhas de Portugal” com o 
objectivo de alertar para o que já foi digno de orgulho e hoje 
está ao abandono. A praia da Cruz Quebrada, outrora pouso 
de veraneio de reis e escritores, foi o local escolhido para a 
apresentação do movimento. 

Praia exemplar 
pelas piores razões

A	 escolha	 da	 praia	 da	Cruz	Quebrada	
tem	que	se	lhe	diga,	servindo	de	exem-
plo	para	a	iniciativa.	Em	tempos	primeira	
opção	da	aristocracia	para	 	banhos	de	
Verão,	está	hoje	votada	a	um	abandono	
tenebroso,	ornamentada	com	entulho	e	
lixo.	
O	 presidente	 da	 Junta	 Paulo	 Freitas	
do	Amaral	marcou	presença	na	praia	
aquando	 do	 lançamento	 da	 iniciativa	
e	explicou	aos	membros	do	comissa-
riado	do	movimento	o	plano	articulado	
entre	Refer	e	Administração	do	Porto	
de	Lisboa	(APL)	para	a	remoção	dos	
destroços	 da	 praia,	 crendo	 que	 “o	
evento	poderá	sensibilizar	os	respon-
sáveis	para	a	recuperação	do	 territó-
rio	partilhado	por	Refer,	APL,	INAG	e	
CMO”.	
O	autarca	mencionou	ainda	“a	utilida-
de	 da	 reconstrução	 dos	 pontões	 da	
praia,	que	fará	com	que	o	areal	volte	
a	 acumular-se,	 permitindo	 recuperar	
a	extensão	de	outros	tempos”.	“Entre	
os	séculos	XVIII	e	XX	esta	era	a	praia	
de	veraneio	da	classe	média-alta	 lis-
boeta.	Personalidades	como	Aquilino	
Ribeiro	ou	Bernardino	Machado	eram	
banhistas	frequentes”,	adianta	o	presi-
dente,	licenciado	em	História.
Um	 dos	 membros	 do	 comissariado,	
Pedro	Quartin	Graça,	explicou	à	Lusa	
que	 “esta	é	uma	 iniciativa	cívica,	um	
movimento	que	nasceu	da	preocupa-
ção	de	algumas	pessoas	com	o	esta-

vox pop
Como vê a possibilidade de reabilitação da praia da Cruz Quebrada?

João Campos,
50 anos, propri-
etário do Café  

Lobito  
“A reabilitação da 

praia seria uma óptima ideia. 
Vejo-o com bons olhos, pois 
pode trazer o movimento de 
outros tempos. Seria bom 
para todos, social e economi-
camente.” 

António Ribeiro, 
75 anos, reformado
“Tenho muitas recorda-
ções da praia. Lembro-

me da ponte em madeira e 
do senhor Leopoldo, que alugava as 
barraquinhas. Bons momentos es-
ses, até porque aqui não havia mais 
nenhuma diversão. Trazer isso de 
volta seria óptimo e podíamos partil-
har a alegria com os netos.”

do	do	património	natural	português”.	
O	 objectivo	 passa	 por	 descobrir	 lo-
cais	 naturalmente	 belos	 que	 foram	
manchados	 pela	 intervenção	 huma-
na,	 mobilizando	 os	 cidadãos	 e	 des-
pertando	o	 tema	da	preservação,	na	
senda	 de	 soluções	 para	 a	 reabilita-
ção	 do	 património	 natural.	 “Vamos	
começar	 por	 palmilhar	 Portugal	 de	
lés-a-lés,	 fotografar	 todos	 os	 pontos	
que	mantenham	ainda	alguma	beleza	
degradada	e	tentar	captar	a	alma	mo-
ribunda	 dos	 sítios”,	 explicou	 Gastão	
Brito	e	Silva,	 fotógrafo	e	membro	do	
comissariado.	Já	Rui	Cunha,	o	tercei-
ro	membro	 do	 grupo,	 considera	 que	
“Portugal	é	um	País	de	monos	onde	
se	constrói	sem	necessidade”	e	ques-
tiona:	“Por	que	razão	não	reabilitamos	
em	vez	de	ocuparmos	mais	 território	
com	 novas	 construções	 deixando	 o	
resto	como	monos	ao	abandono?”
Mas	a	praia	da	Cruz	Quebrada	não	é	
exemplo	único,	havendo	mais	de	uma	
mão	cheia	de	exemplos	assinalados	no	
site	 da	 iniciativa	 (http://7exmaravilhas.
net),	 sujeitos	 à	 votação	 dos	 portugue-
ses.	 “São	 locais	 onde	devemos	 tomar	
acção”,	defendeu	Quartin	Graça,	subli-
nhando	a	situação	grave	do	rio	Trancão,	
de	Sines	ou	Quarteira.
A	acção	decorre	até	13	de	Junho,	quan-
do	 serão	 apresentadas	 as	 13	 ex--ma-
ravilhas	finalistas.	As	vencedoras	serão	
anunciadas	a	7	de	Setembro.

Os	comissários	da	ini-
ciativa,	Pedro	Quartin	
Graça,	Gastão	Brito	
e	Silva	e	Rui	Cunha,	
com	o	presidente	da	
Junta,	Paulo	Freitas	
do	Amaral,	na	apre-
sentação	das	7	Ex-
Maravilhas	Naturais	
de	Portugal

Abril/Maio’10 ponto Cruz Quebrada - Dafundo • 5



Herdou uma cultura operária em 
pleno fascismo. O seu pai, curio-
samente aluno da Casa Pia de 
Beja, era sindicalista e anticleri-
cal. Em criança recitava poesia 
em comités clandestinos do PCP, 
que assim ajudava a camuflar. 
Onde se posiciona hoje a Catali-
na católica progressista que ou- 
trora foi militante do Movimento de 
Esquerda Socialista (MES)?
Continuo	 a	 ser	 católica	 progressista	
e	vacinei-me	completamente	em	rela-
ção	a	partidos.	Além	do	MES,	que	era	
um	movimento,	 nunca	 fui	 filiada	 em	
qualquer	partido	político	e,	hoje,	cola-
boro	com	quem	faz	propostas	com	as	
quais	 concordo,	 mas	 não	 por	 siglas	
ou	 ideologias.	 As	 ideologias	 foram	
atraiçoadas	e	eu,	para	esse	peditório,	
já	dei.

Afinal, catolicismo e comunismo 
são compatíveis?
Nunca	 fui	 comunista,	 mas	 antes	 do	
25	 de	 Abril	 não	 havia	 em	 Portugal	
nada	 organizado	 além	 do	 PCP,	 que	
tinha	 dois	 tipos	 de	 colaboradores:	
camaradas	e	amigos	–	estes	últimos	
sem	 filiação	 partidária,	 entre	 eles	 o	
meu	pai.	Ele	não	participava	em	reu-	
niões,	mas	criava	condições	para	que	
se	pudessem	realizar.	Eu,	miúda,	fa-
zia	papel	de	parva	e	desconhecia	to-
talmente	que,	debaixo	do	palco	onde	
recitava	pomposamente	poesias	cujo	
sentido	 não	 entendia	muito	 bem,	 se	
reunia	um	comité	qualquer	muito	 im-
portante	do	PCP.

Na década de 60, a família Pestana 
teve uma “bomba de estimação” 

guardada no vaso de um cacto e, 
durante três dias, albergou elemen-
tos hostis da PIDE em casa, vascu-
lhada por estes últimos. Como é 
que isto a transformou?
Não	 me	 transformou;	 fez	 parte	 do	
meu	crescimento.	A	bomba	veio	para	
a	 família	 em	 1961,	 quando	 se	 deu	
o	 golpe	 de	 Beja,	 e	 alguém	 tinha	 de	
guardá-la.	Não	se	pode	enjeitar	uma	
bomba	e	muito	menos	dá-la	ao	inimi-
go!	Admito	 que	 tenha	 tido	 uma	ma-
turidade	 prematura	 porque	 sempre	
gostei	 de	 ouvir	 as	 conversas…	
Mais	tarde,	já	era	jovem	adul-
ta,	 tinha	 um	 filho,	 sabia	 o	
que	 queria	 e	 não	 queria	
um	 regime	 que	 transfor-
masse	 em	 crime	 qual-
quer	 hipótese	 de	 pen-
samento	 discordante.	 A	
faculdade	 foi	 muito	 im-
portante	nessa	altura	por-
que	 eu	 vivi	 a	 crise	 de	 68,	
em	 Lisboa,	 quando	 estuda-
va	 Filosofia.	 Foi	 aí	 que	 vi,	 por	
exemplo,	 a	 primeira	 manifestação	
com	 mulheres	 grávidas	 à	 cabeça.	
Já	estávamos	no	período	marcelista,	
quando	 acontecia	 o	Maio	 de	 68	 em	
França	 e,	 nos	 EUA,	 os hippies di-
ziam	não	à	guerra	no	Vietname.	Isso	
ajudou-me	 a	 crescer	 e	 a	 conhecer	
pessoas	notáveis	que	me	transforma-
ram	muito	mais	do	que	a	bomba.

Depois de casar, em 1970, foi vi- 
ver em comunidade na Cruz Que-
brada?
No	prédio	onde	ainda	hoje	vivo.	Éra-
mos	13	distribuídos	por	quatro	pisos.	
Chamava-se	 ‘o	 comunitário’.	Era	um	

bocado	 ‘à	 frente’,	 mas	 a	 comunida-
de	 -	 quer	 dizer,	 as	 pessoas	 da	 Rua	
Bento	 de	 Jesus	 Caraça	 -	 aceitou	
muito	 bem.	Depois	 fizemos	 um	 café	
no	Largo	de	São	João	que	se	chama-
va	 ‘Candeeiro’	 –	 actual	 cabeleireiro	
‘Rosário’	 -,	 onde	 gente	 como	 o	 Fa-	
nhais	 e	 o	 Zeca	 Afonso	 cantavam.	
Faziam-se	 tertúlias,	 vendiam-se	 li-	
vros	 proibidos	 e	 artesanato	 feito	 por	
perseguidos	pela	PIDE…	Às	vezes	a	
PIDE	 aparecia	 e	 os	 miúdos	 corriam	
até	lá	abaixo	para	avisar-nos	e	termos	

tempo	de	esconder	o	que	
tínhamos	em	casa.

E porquê a Cruz 
Quebrada?
Os	 meus	 pais	
moravam	 em	
Algés	 e	 eu	 não	
queria	 ficar	 a	
morar	 perto	 deles	
nem	 ir	 para	 mui-

to	 longe.	 Aqui	 havia	
esta	construção	recente	

a	um	preço	de	arrendamen-
to	 acessível	 e,	 entretanto,	 um	grupo	
de	amigos	começou	a	ler	uns	artigos	
publicados	na	Escandinávia	sobre	vi-
ver	e	criar	os	filhos	em	comunidade.	
Alguns	de	nós	estavam	a	casar,	 ou-
tros	eram	solteiros	e	levámos	um	ano	
a	 prepararmo-nos	 para	 essa	 vivên-
cia.	 Jantávamos	 todas	 as	 semanas,	
dividíamos	 tarefas	 e	 discutíamos	 a	
organização.	 Um	 casal	 geria	 a	 casa	
durante	 um	 mês	 com	 muito	 pouco	
dinheiro	 e	 vivíamos	 ao	 despique	 de	
quem	conseguia	fazer	melhor	gestão	
com	melhor	alimentação	e	convívios.	
Éramos	todos	católicos,	mas	‘da	mar-

gem’,	 todos	 de	 esquerda.	 Nenhum	
era	 comunista,	 mas	 tínhamos	 posi-
ções	 claras	 sobre	 a	 guerra	 colonial,	
por	exemplo.

A Cruz Quebrada foi um núcleo 
com muita actividade política no 
período do 25 de Abril. Recente-
mente referiu-se à Cruz Quebrada 
como ‘reino livre’. Porquê?
Porque	 muita	 gente	 amiga	 que	 não	
vivia	 no	 comunitário	 vinha	 para	 aqui	
produzir	 coisas	 como	 música	 e	 tex-
tos,	dado	que	esta	era	uma	zona	de	
pacatez	total.	O	boletim	da	Comissão	
Nacional	de	Socorro	aos	Presos	Po-
líticos	era	fabricado	no	nosso	prédio.

Quais as vantagens profissio- 
nais e pessoais de residir na Cruz 
Quebrada?
Para	as	pessoas	mais	novas	é	quase	
impossível	 viver	 na	 Cruz	 Quebrada	
e	é	uma	pena	porque	 tem	uma	rede	
de	 transportes	única.	Os	preços	das	
casas	 são	 exorbitantes.	 Quando	 ca-
sei	 e	 vim	 morar	 para	 aqui	 pagava	
2500	escudos	pela	minha	 casa,	 que	
tem	 cinco	 assoalhadas,	 duas	 casas	
de	banho	e	duas	varandas.	Comprei-
a	por	750	mil	 escudos.	Hoje,	muitos	
dos	 filhos	 da	 minha	 geração	 não	
podem	ficar	a	viver	aqui	porque	não	
têm	 dinheiro	 para	 comprar	 um	 te-	
rreno	e	uma	vivenda	no	Alto	de	San-
ta	 de	 Catarina.	 Mas,	 além	 das	 ace-	
ssibilidades,	há	mais	coisas	positivas	
na	 freguesia.	 Por	 exemplo,	 o	 meu	
filho	 e	 os	 dos	 meus	 amigos	 foram	
criados	no	Estádio	Nacional,	que	era	
o	 jardim	deles.	Cresceram	com	este	
ar.	 De	 facto,	 poucos	 tinham	 o	 pri-	

entrevista

A “Dama de Ferro” do “Reino Livre”
No início da década de ’70 mudou-se 
para a Cruz Quebrada, onde criou “o 
comunitário” com mais 12 pessoas, 
inspirado no modelo escandinavo de vida 
em comunidade. Ainda reside na mesma 
casa e recusa-se seguir ideologias. Das 
recordações do café ‘Candeeiro’ e das 
tertúlias com gente como Fanhais e 
Zeca Afonso ao porquê do “reino livre 
da Cruz Quebrada”, localidade hoje 
“impossível” para jovens, onde pretende 
implantar uma unidade de cuidados de 
saúde continuados para idosos. Sobre 
o Processo Casa Pia, muita informação 
em off e a certeza de que “já não vai ser 
feita Justiça”, porque “não há Justiça 
na espera”. A debelar uma doença 
cancerígena, a já apelidada “Dama de 
Ferro”quer dedicar o resto da vida “aos 
mais fragilizados, que são os velhos 
pobres”.

por Hugo Simões
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vilégio	de	ter	este	pulmão	só	para	si.	
Agora	muita	gente	 frui	deste	espaço	
mas,	 naquele	 tempo,	 era	 da	 “Cruz	
Quebrada	livre”.	

Pela sua experiência quotidiana, 
o que considera ser prioritário 
para a freguesia? O que há a me- 
lhorar?
Tenho	 um	 projecto	 para	 o	 qual	 es-
tou	 completamente	 disponível	 para	
oferecer	 o	 resto	 do	 meu	 tempo	 útil	
em	 regime	 de	 voluntariado.	 Quero	
criar	 nesta	 ou	 noutra	 freguesia	 vizi-	
nha	 do	 concelho	 uma	 unidade	 de	
cuidados	 de	 saúde	 continuados.	
São	 necessárias	 soluções	 para	 pro-	
blemas	 sociais	 graves	 que	 existem	
concretamente	 nesta	 freguesia,	 que	
é	 envelhecida,	 onde	 há	 muitas	 pe-	
ssoas	 sós.	 Quando	 adoecem,	 não	
têm	outra	solução	senão	recorrer	ao	
centro	 social	 da	 paróquia,	 que	 não	
funciona	 aos	 fins-de-semana.	 An-
tes	das	eleições	entabulei	contactos	
com	Isaltino	Morais,	com	a	Fundação	
EDP	e	com	o	anterior	presidente	da	
Junta.	 O	 projecto	 consiste	 em	 arti-
cular	 a	 FMH,	 que	 tem	um	 curso	 de	
Educação	 Especial	 e	 Reabilitação,	
invadir	a	casa	que	está	junto	às	pis-
cinas,	pertencente	à	 fundação	EDP,	
e	dar	o	espaço	a	doentes	em	cuida-
dos	de	saúde	continuados,	que	não	
precisam	de	um	hospital,	mas	de	um	
sítio	 bonito	 como	 este	 e	 de	 gente	
nova	 sob	orientação	de	 um	ou	dois	
profissionais	 seniores	 a	 trabalhar	
movimentos	 e	 a	 rir	 com	 eles,	 com	
cumplicidade.	Depois	vieram	as	elei-
ções	 e	 fiquei	 doente,	mas	 não	meti	
o	projecto	no	bolso.	 Isto	exigiria	um	
protocolo	 com	 o	 Ministério	 da	 Saú-
de,	 que	 comparticipava.	 A	 Câmara,	
através	da	Junta,	dá	a	estrutura	e	eu	
responsabilizo-me	 por	 organizar	 a	
formação	dos	voluntários,	que	serão	
todos	daqui.

Retrocedendo, a 11 de Março de 
1974 bloqueou, com um amigo e 
um Honda 600, a ponte 25 de Abril 
no sentido Norte-Sul. Parafrasean-
do Baptista Bastos, onde estava 
no 25 de Abril?
Estava	 na	 Cruz	 Quebrada.	 Não	 fui	
a	 Lisboa	 ver	 a	 festa	 porque	 recebi	
uma	 mensagem	 de	 Caxias	 a	 dizer:	
“Tragam	o	máximo	possível	de	gente	
porque	a	PIDE	pode	fazer	de	nós	re-
féns	e	os	militares	ainda	não	chega-
ram”.	Caxias	só	 foi	 tomada	na	noite	
de	27.	Portanto,	a	25,	26	e	27	estive	
à	porta	da	prisão.	Soube	de	madru-
gada	 da	 revolução	 porque	 a	 minha	
irmã	recebeu	um	telefonema	de	João	
Mota,	director	do	Teatro	da	Comuna,	
a	 dizer	 que	 havia	 tanques	 na	 rua	 e	
que	o	Rádio	Clube	Português	estava	
a	 passar	 música	 proibida.	 Acordá-
mos	o	pessoal	todo	da	casa	e	os	pa-
tetas	 dos	mais	 novos	 disseram	que	
eram	soldados	na	 reserva	e	que	se	
iam	apresentar	ao	MFA.	Nós,	as	mu-
lheres,	respondemos	que	se	eles	sa-
íssem	 já	não	entravam,	porque	não	

íamos	 ficar	 ali,	 com	 os	 putos,	 quie-
tos.	Deixar	as	mulheres	em	casa	e	ir	
para	o	festanço?	Era	o	vais!	Depois	
de	 recebermos	o	 recado	de	Caxias,	
telefonámos	a	toda	a	gente	e	fomos	
para	as	portas	da	prisão.	No	dia	26	
de	 manhã,	 alguém	 teve	 a	 ideia	 de	
que	era	bom	ir	para	a	Marginal	des-
viar	 os	 carros	 para	 todos	 terem	 de	
passar	 por	 dentro	 e	 verem	 aquele	
maralhal.	 Para	 mim,	 o	 mais	 emo-
cionante	foi	chegar	a	Caxias	e	ouvir	
cantar	 o	 “Avante	Camarada”,	 alto	 e	
bom	 som.	 Isso	 arrepiou-me,	 bem	
como	a	muita	gente,	até	que	se	for-
mou	uma	multidão.	Mas	nunca	mais	
saíam	 os	 presos	 políticos	 porque	
houve	um	senhor	general	que	disse	
que	 só	 saíam	 os	 presos	 por	 delitos	
de	opinião.	Isto	durou	um	dia	de	ne-
gociações.	Lembro-me	muito	bem	da	
Sophia	de	Mello	Breyner,	com	aquele	
seu	ar	etéreo,	andar	para	trás	e	para	
a	frente	num	carro	preto	muito	gran-
de	com	o	general	Galvão	de	Melo	a	
negociar	a	libertação	dos	presos	po-
líticos	entre	a	Cova	da	Moura,	onde	
estava	 a	 Comissão	 de	 Salvação	
Nacional,	e	Caxias.	Quando	o	carro	
se	aproximava,	nós,	a	arraia-miúda,	
aproximávamo-nos	para	saber	como	
estavam	as	coisas.	Lembro-me	de	a	
Sophia	dizer	que	o	general	 lhe	dera	

orquídeas	num	dia	em	que	todos	lan-
çavam	cravos.

Nas presidenciais de 1976 apoiou 
Otelo Saraiva de Carvalho, “o he-
rói”. Hoje está ao lado de Fernan-
do Nobre. Ainda temos heróis?
Precisamos	de	mais.	Temos	falta	de	
grandes	referências.	O	Fernando	No-
bre	e	eu	não	temos	qualquer	relação	
pessoal,	mas	a	candidatura	dele	é	o	
meu	sonho	político.	Acho	que	os	parti-
dos	políticos	ou	se	reformam	por	den-
tro	ou	se	esgotam,	a	ver	se	percebem	
que	poder	é	serviço	e	que	um	partido	
não	serve	para	organizar	a	forma	de	
os	seus	se	servirem	do	poder.

Mostra-se também descrente da 
Justiça e já afirmou que, se um 
dos seus netos fosse abusado, 
aconselharia os seus filhos a não 
apresentarem queixa. Acredita que 
ainda será feita Justiça no caso 
Casa Pia, ou será apenas escrita a 
História, como a lei manda, daqui 
por 25 anos, com base 
em documentos que 
deixou escritos?
Já	não	vai	ser	fei-
ta	Justiça	-	será	
exercida	 a	 jus-
tiça	 formal.	 Os	

Cabeleireiro 
Rosário

Largo de S. João, 2

PUB

julgados	 vão	 ser	 ilibados	 ou	 conde-
nados	segundo	a	convicção	do	colec-
tivo	de	juízes.	Isso	é	a	justiça	formal,	
porque	não	há	Justiça	na	espera.	Os	
miúdos	que	 foram	abusados	há	dez	
anos	têm	hoje	filhos.	Não	se	imagina	
o	que	é	para	eles	 terem	de	explicar	
aos	 filhos	 a	 sua	 história	 de	 abusos	
exposta	 na	 televisão.	 Tudo	 isto	 po-
dia	 ter	 sido	 feito	 com	 declarações	
para	memória	 futura.	Estava	 tudo	 a	
funcionar	 quando	 suas	 excelências	
os	 ilustres	 causídicos	 dos	 arguidos	
impediram	que	 tal	 acontecesse	me-		
tendo	o	 incidente	de	 recusa	do	 juiz.	
Não	 consigo	perdoar	 o	 que	 foi	 feito	
àqueles	miúdos.

Há quem a acuse de querer prota-
gonismo, por exemplo quando re-
centemente apontou a continuida-
de dos abusos na Casa Pia. Como 
é que, debaixo do foco, isto ainda 
acontece?
Uma	semana	depois	de	o	ter	dito,	os	
jornais	avançaram	que	a	Procurado-

ria	Geral	da	República	tinha	se-
guido	a	minha	última	denúncia	
e	 detectado	 uma	 rede	 de	
abusadores	 e	 traficantes	
de	pornografia	infantil	em	
Portugal.	Os	abusadores	
dividem-se	em	dois	gru-
pos:	 os	 pedófilos	 e	 os	
depravados.	 Os	 primei-
ros	são	doentes	compul-
sivos	 e	 não	 conseguem	
evitá-lo.	Nisto,	a	nossa	lei	é	

vergonhosa,	porque	dizia	que	
o	 caso	 de	 um	 miúdo	 abusado	

tinha	prescrito	quando	este	atingisse	
16	anos	e	seis	meses…
	
Portanto, há casos de vêm de há 
40, 50 e 60 anos que não podem 
ser julgados…
É	tudo	isso	que	tenho	escrito,	com	os	
nomes	dos	adultos	que	estão	vivos	e	
que	me	falam	das	mesmas	pessoas	
20	anos	antes.

O processo desgastou-a?
Obviamente…

Apesar da doença, por onde vai 
agora Catalina Pestana?
Por	um	trabalho	voluntário	que	não	te-
nha	exposição	pública.	Fiquei	 cansa-
da	de	não	ter	vida	privada.	O	resto	da	
minha	vida	activa	quero	dedicá-la	aos	
mais	 fragilizados	 dos	 meus	 concida-
dãos,	que	são	os	velhos	pobres.

Catalina Pestana já entregou a pessoas não identificadas documentos que 
comprovam o envolvimento de muitos indivíduos em actos de pedofilia que 
ocorreram nos últimos 50 a 60 anos. Para divulgação daqui por cerca de um quarto 
de século, como a lei exige
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Há alunos com mais 
de 70 anos e oriundos 
de quatro continentes. 
Desde Outubro do ano passado 
que decorrem nas instalações 
da Junta da Cruz Quebrada- 
-Dafundo aulas de alfabetização 
para adultos e aulas de 
Português para a população 
imigrante do concelho. 
O sucesso das iniciativas, 
que somam cerca de 40 alunos, 
poderá conduzir ao alargamento 
do projecto no curto prazo. 

Os	projectos	 ‘Nunca	é	Tarde’	e	 ‘Falar	em	Português’,	
promovidos	pela	Junta	em	parceria	com	o	Agrupa-
mento	de	Escolas	Gonçalves	Zarco,	decorrem	em	
horário	pós-laboral,	às	segundas,	quartas	e	sextas-
feiras.
A	professora	Clélia	Ferreira,	 cedida	pelas	Escolas	
Gonçalves	 Zarco,	 encarou	 o	 desafio	 de	 dar	 aulas	
a	 idosos	 e	 imigrantes	 “como	 uma	 oportunidade	
de	 partilha	 de	 aprendizagens	 entre	 professora	 e	
alunos”,	 admitindo	 “grande	 gratificação	 pesso-
al	por	poder	contribuir	para	o	alcance	dos	sonhos	
de	 uns	 e	 para	 a	 eliminação	 das	 barreiras	 de	 ou-	
tros”.	
Cada	turma	soma	cerca	de	vinte	alunos	inscritos	–	
número	 limite	 tendo	 em	 conta	 actuais	 condiciona-
lismos	de	espaço	na	sede	da	Junta	 -	e	ambos	os	
projectos	são	homologados	pelo	Ministério	da	Edu-
cação.

‘Nunca é Tarde’

O	projecto	de	alfabetização	para	adultos	 ‘Nunca	é	
Tarde’	permite	a	obtenção	da	escolaridade	mínima	
obrigatória.	Os	alunos,	muitos	com	idades	a	rondar	
os	70	anos,	têm	histórias	de	vida	semelhantes	nal-
guns	aspectos,	com	 famílias	numerosas,	 infâncias	
de	trabalho	e	subsequente	abandono	ou	não	inser-
ção	escolar.	Têm	também	em	comum	o	desejo	de	
aprender	e	de	se	valorizarem	pessoalmente.		
A	 professora	 Clélia	 Ferreira	 caracteriza-os	 como	
sendo	“muito	aplicados,	motivados	e	desejosos	de	
ler	e	escrever”,	mas	observa	que,	“no	grupo,	desta-
cam-se	diferentes	níveis	 de	desempenho	e	 ritmos	
de	trabalho”.	“É	necessário	fazer	um	trabalho	diver-
sificado,	de	modo	a	dar	resposta	aos	seus	diferen-
tes	interesses,	contribuir	para	o	seu	desenvolvimen-
to	e	proporcionar	momentos	de	 realização.	É	uma	

educação

turma	muito	especial,	com	vivências	e	experiências	
de	vida	extraordinárias”,	reflecte	Clélia.
O	 surgimento	 de	muitos	 potenciais	 alunos	 rapida-
mente	 esgotou	 a	 capacidade	 das	 instalações	 da	
Junta,	pelo	que	o	presidente	Paulo	Freitas	do	Ama-
ral	já	pondera	a	utilização	do	piso	superior	da	sede,	
que,	no	entanto,	ainda	não	se	encontra	totalmente	
recuperado.	As	aulas	decorrem	entre	as	16	horas	e	
as	17h30.

Falar Português

Para	a	comunidade	 imigrante,	o	projecto	 ‘Falar	em	
Português’	desenvolve	o	domínio	da	 língua	de	Ca-
mões	e	representa	mais	do	que	conhecimento,	con-
tribuindo	 para	 a	 sua	 integração	 social	 e	 inserção	
no	 mercado	 de	 trabalho.	 Com	 isto,	 Paulo	 Freitas	
do	Amaral	 diz	 promover-se	 “o	 combate	à	 exclusão	

Nunca é tarde para o Português

O	Agrupamento	 de	 Escolas	 Gonçalves	 Zarco	 tem	
condições	 renovadas	 para	 a	 prática	 desportiva.	
Numa	parceria	público-privada,	a	escola	cedeu	espa-
ço	para	a	construção	de	um	campo	de	futebol	de	sete	
e	de	cinco,	um	de	padel,	três	campos	de	ténis	e	de	
basquetebol,	e	uma	pista	de	atletismo,	num	investi-
mento	de	200	mil	euros	a	cargo	da	empresa	M’sport.	
Um	dos	objectivos	da	empresa	passa	por,	através	da	

social”,	uma	prioridade	que,	a	par	da	promessa	de	
erradicação	do	analfabetismo,	“está	também	a	ser	de-
batida”.		
A	turma	de	Português	para	Estrangeiros	é	formada	por	
alunos	oriundos	de	países	de	quatro	continentes:	Espa-
nha,	Polónia,	Tunísia,	Marrocos,	EUA,	Senegal,	Romé-
nia,	Índia,	Paquistão	e	China.	“Este	misto	de	culturas,	
costumes	e	tradições	enriquece	as	aulas	e	o	trabalho	
aqui	é	muito	diferente,	uma	vez	que	 todos	os	alunos	
estrangeiros	são	alfabetizados,	sendo	a	 língua	a	úni-
ca	barreira.	A	comunicação	nem	sempre	é	clara	entre	
todos,	contudo	o	espírito	de	entreajuda	que	se	estabe-
leceu	facilita	o	processo,	proporcionando	até	bons	mo-
mentos	na	sala	de	aula”,	recorda	a	professora.	
As	 aulas	 do	 projecto	 ‘Falar	 em	 Português’	 deco-	
rrem	entre	 as	 19h30	 e	 as	 21	 horas.	O	 jornal	Pon-
to	acompanhará	o	desenvolvimento	dos	alunos	nas	
próximas	edições.

Alguns	 dos	 alunos	 do	 curso	 de	 alfabetização	
‘Nunca	é	Tarde’	estiveram	no	dia	10	de	Março	no	
programa	‘Vida	Nova’,	da	SIC,	apresentado	por	Fá-
tima	Lopes,	para	darem	o	 testemunho	e	o	exem-
plo	de	quem	tem	 feito	da	vida	aprendizagem.	Os	
alunos	foram	acompanhados	pela	professora	Clélia	

Recém-alfabetizados na TV
Ferreira	e	pelo	presidente	da	Junta	Paulo	Freitas	do	
Amaral.	Os	alunos	imigrantes	não	se	fizeram	repre-
sentar	por	se	encontrarem	a	trabalhar.	Além	da	re-
portagem,	podem	ver-se	as	entrevistas	em	http://sic.
sapo.pt/online/video/programas/vida-nova/2010/3/
projecto-nunca-e-tarde10-03-2010-175916.htm.

comunidade	escolar,	captar	 jovens	para	academias	
de	ténis	e	de	futebol	a	criar	naquele	espaço.	A	partir	das	
20	horas	as	infra-estruturas	estão	abertas	à	população.	
Ainda	na	Escola	Gonçalves	Zarco,	 foram	colocadas	
redes	de	protecção	entre	esta	e	as	escolas	EB2+3	e	
Instituto	Espanhol,	evitando	a	repetição	de	actos	de	
agressão,	nomeadamente	pelo	arremesso	de	objec-
tos	contundentes	como	pedras.

Escola da Junça terá academias de ténis e futebol
PUB

Farmácia 
Sta. Sofia

Rua Bento de Jesus 
Caraça, 5-A
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Na	 fase	final	distrital,	a	Simecq	ven-
ceu	todos	os	jogos	e	nenhum	adver-
sário	saiu	derrotado	por	menos	de	30	
pontos.	“Foi	notória	a	diferença	abis-
sal	entre	a	Simecq	e	as	outras	equi-
pas.	 Mas,	 apesar	 dessa	 diferença	
competitiva	e	 técnica,	estamos	aten-
tos	ao	facto	de	que	agora	encontrare-
mos	equipas	muito	 fortes,	 sobretudo	
do	Norte”,	revela	Alberto	Cabral,	pre-
sidente	da	colectividade,	ao	Ponto.
O	 treinador	 Fernando	 Brás,	 um	 dos	
grandes	 responsáveis	 pelo	 sucesso	

desporto

Junta vs Simecq.	 Em	 homenagem	
à	 concretização	 dos	 130	 anos	 da	
Simecq,	 e	 de	 modo	 a	 alertar	 para	
a	 necessidade	 de	 apoiar	 o	 despor-
to	 nas	 camadas	 jovens,	 realizou-se	
no	 Pavilhão	 Carlos	 Alberto	 Carva-	
lho	um	jogo	de	basquetebol	que	colo-
cou	frente	a	frente	o	executivo	da	Jun-
ta	e	uma	equipa	da	Simecq.	O	resul-
tado	 permanece	 desconhecido,	 mas	
foi	largamente	favorável	à	Simecq.

No pódio.	O	Clube	de	Ténis	do	Jamor	
ficou	 mais	 uma	 vez	 entre	 as	 melho-
res	 equipas	 de	 sub-14	 ao	 arrecadar,	
em	Fevereiro,	o	3.º	 lugar	no	Campeo-	
nato	Regional	de	Equipas.	A	equipa	ca-
pitaneada	por	José	Tanqueiro	é	cons-
tituida	por	Tomás	Nunes,	Pedro	Rodri-
gues,	Gabriel	Cavalcanti,	Pedro	Freire,	
Miguel	 Melo,	 Diogo	 Pinho	 e	 Rodrigo	
Martins.

Festa em casa.	Reza	a	crónica	que	
estava	uma	grande	falange	de	apoio	
no	 Pavilhão	 Carlos	 Alberto	 Carva-
lho	 quando	 as	 sub-14	 levantaram	 o	
troféu	de	campeãs	distritais.	A	 jogar	
em	 casa,	 as	 simecqianas	 enfren-
taram,	 na	 jornada	 de	 abertura,	 as	
vizinhas	 do	 Sport	 Algés	 e	 Dafundo	
num	 dérbi	 ganho	 expressivamen-
te	 pela	 Simecq	 por	 65-28.	 Nas	 se-
gunda	 e	 terceira	 jornadas,	 as	 cruz-	
-quebradenses	derrotaram	por	76-35	
a	ADE	Sintra	 (3.º	 lugar)	e	o	Benfica	
(2.º	lugar).	O	Sport	Algés	e	Dafundo,	
a	 outra	 equipa	 de	 Oeiras	 presente,	
terminou	a	prova	em	quarto	lugar.

consecutivo	 e	 pela	 garantia	 de	 qua-
lidade	 da	 escola	 de	 valores	 da	 Si-
mecq,	acredita	que	“esta	equipa	tem	
uma	palavra	a	dizer	na	luta	pelo	título	
nacional”.	Logo	após	a	vitória	sobre	o	
Benfica	por	76-35,	que	deu	à	Simecq	
o	título	de	campeã	distrital,	Fernando	
Brás	afirmava	não	ter	dúvidas	quanto	
ao	 título,	 mas	 “não	 esperava	 tantas	
facilidades”.
Convicto	na	evolução	do	trabalho	das	
suas	 pupilas,	 o	 técnico	 assegurou	
que	 “a	 estrutura	 vai	 manter-se	 por	

Na	 época	
1914/15	
o	 Cruz	
Quebra-
da	 infli-
giu	a	14.ª	derrota	da	his-
tória	do	Sport	Lisboa	e	Benfica,	por	
2-1,	no	campo	dos	de	Lisboa.	Esta	
foi	 a	 primeira	 perdida	 do	 Benfica	
depois	 de	 três	 épocas	 de	 tricam-
peonato	sem	derrotas,	ao	terceiro	
encontro	de	sempre	com	os	cruz-
-quebradenses.	 Nos	 primeiros	
dois	jogos	entre	os	dois	clubes,	o	
Benfica	cilindrou	os	locais	por	9-0	
e	 0-6.	 Na	 transição	 das	 épocas	
de	 1913/14	 para	 1914/15,	 o	 pac-
to	de	não	agressão	entre	Benfica	
e	 Sporting	 havia	 sido	 violado	 por	
dois	 jogadores	 que	 trocaram	 os	
encarnados	pelos	de	Alvalade.	Em	
1914,	com	30	anos	de	idade	e	12	
épocas	nas	pernas,	o	fundador	do	
Benfica,	 Cosme	 Damião,	 despe-
de-se	como	jogador.	Neste	ano,	o	
Sporting	sagrou-se	campeão.	

sabia que...

Depois de sagrar-se folgada bicampeã distrital de basquetebol 
sub-14, a equipa feminina da Simecq está bem posicionada 
para disputar o campeonato nacional, que terá lugar no 
pavilhão Carlos Alberto Carvalho entre 11 e 13 de Junho. 

Candidatas ao título nacional

As	bicampeãs:
Catarina Cardoso, 

Catarina Ventura, Mafalda 
Marques, Constança Neto, 
Marta Fernandes, Raquel 
Albino, Mariana Vilhena, 

Matilde Nascimento, Maria Kos-
tourkova, Beatriz Leitão, Nicole 

Clavier, Daniela Santos, Rita 
Bento, Vânia Almeida, 
Carina Lopes, Rafaela 

e Bia.

A	 associação	 Liga	 dos	 Amigos	 do	
Jamor	 (Amigos	do	Estádio	Nacional)	
nasceu	 em	 reacção	 ao	 projecto	 de	
construção	de	um	campo	de	golfe	nos	
terrenos	do	Estádio	Nacional.	“Baseá-
mo-nos	na	ilegalidade	das	obras	e	no	
fundamento	de	que	a	população	não	

mais	um	ano,	o	 terceiro”,	 lembrando	
que	“apenas	duas	destas	jovens	não	
estiveram	 na	 conquista	 do	 título	 de	
2008,	 o	que	dá	motivos	para	 se	en-
carar	 com	 confiança	 a	 conquista	 do	
nacional,	que	seria	um	prémio	para	o	
trabalho	que	o	clube	tem	desenvolvi-
do	em	prol	da	modalidade,	especial-
mente	no	ano	em	que	completa	130	
anos	de	vida”.

Amigos do Jamor não querem campo de golf
deve	 ser	 privada	 do	 espaço,	 a	 que	
acresce	 o	 terrível	 impacto	 ambiental	
decorrente	do	campo	de	golfe,	em	ter-
mos	de	flora,	fauna,	recursos	hídricos	
e	 qualidade	 de	 vida	 das	 populações	
das	 áreas	 envolventes”,	 disse	 fonte	
da	 Liga	 ao	 jornal	Ponto.	Em	2010	a	

Liga	dos	Amigos	do	Jamor	irá	promo-
ver	actividades	no	complexo	do	Jamor	
e	 continuar	 a	 defender	 em	 tribunal	
a	 acção	 interposta	 contra	 a	 cons-	
trução	do	campo	de	golfe,	 cuja	 sen-
tença	sobre	a	providência	cautelar	se	
aguarda	desde	Novembro	de	2009.
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Estão	abertas	as	inscrições	para	a	
primeira	edição	do	Concurso	Literá-
rio	Vale	do	Jamor,	promovido	pela	
Junta	 de	 Freguesia	 da	Cruz	Que-
brada-Dafundo,	 nas	 modalidades	
de	prosa	e	poesia.	O	tema,	apesar	
de	 livre,	 deverá	 ter	 relação	 com	a	
Cruz	Quebrada	ou	com	o	Dafundo.	
Podem	concorrer	residentes,	traba-
lhadores	e	estudantes	do	Concelho	
de	Oeiras	nas	subcategorias	de	2.º	
e	3.º	ciclos	do	ensino	básico,	ensino	
secundário	e	maiores	de	18	anos.	
O	prazo	de	inscrição	finda	a	21	de	
Maio	 de	 2010.	 Mais	 informações,	
incluindo	 acesso	 ao	 regulamento,	
no	 site	 da	 Junta	 (www.jf-cruzque-
brada-dafundo.pt).

Sempre	viveu	em	Queijas,	mas	
aos	 nove	 anos	 encetou	 uma	
“relação	 muito	 próxima”	 com	

a	Cruz	Quebrada	quando,	 em	1981,	
entrou	 para	 o	 Agrupamento	 77	 do	
Corpo	Nacional	de	Escutas.	 “Ali	per-
maneci	durante	quase	25	anos,	sen-
do	 esta	 freguesia	 uma	 espécie	 de	
segunda	casa,	cheia	de	amigos	e	de	
boas	memórias”,	diz	ao	Ponto	Rui	Al-
meida	(n.	1972,	Lisboa),	autor	do	livro	
de	poesia	 ‘Lábio	Cortado’,	 publicado	
em	2009	pela	editora	Livro	do	Dia	e	
vencedor,	 em	 2008	 e	 por	 unanimi-
dade,	 da	 primeira	 edição	 do	 Prémio	

LIVRO	RUI	ALMEIDA

XXXXXXXXXXXX

Manuel	Alegre	(Câmara	Municipal	de	
Águeda).	Depois	de	várias	apresenta-
ções	no	continente	e	 ilhas,	 incluindo	
Cabo	Verde,	pondera	a	possibilidade	
de	fazer	um	lançamento	na	freguesia,	
entre	velhos	amigos.
“A	poesia	é		um	acto	de	partilha,	tendo	
presente	a	amizade.	Por	isso	a	Cruz	
Quebrada	está	naquilo	que	escrevo”,	
diz	o	autor,	que	viu	o	júri	do	concurso	
caracterizar	a	sua	obra	como	estabe-
lecendo	“uma	subtil	conjugação	entre	
a	 palavra	 e	 o	 mundo,	 assumida	 na	
apresentação	do	poema	como	produ-
to	de	linguagem”.

Este	 corte	 leporino	
(“É	o	 lábio	cortado	
que	 molha	 o	 ven-
tre”)	 pode	 ler-se	 em	 senti-
dos	 vários	 –	 do	 corte	 de	 sangue	 ao	
corte	 entre	 duas	 poéticas.	 A	 melo-	
peia	e	a	reflexão	encontram	um	sulco	
que	conduz	dois	leitos:	o	do	corpo	e	o	
da	alma.	 “À	pequena	 raiz	do	poema	
/	 chega	 a	memória	 como	 um	 centro	
/	Algo	mais	do	que	o	ruído	metódico	
das	sílabas	/	e	desaba	paulatinamen-
te	na	mão	/	que	molda	a	frase,	pousa-
da	na	caligrafia.”
Possui	 uma	 cultura	 poética	 excep-

cional	e	sente-se	“mais	leitor	do	que	
escritor	 de	 poemas”.	 Começou	 a	
interessar-se	a	fundo	pela	poesia	du-
rante	a	adolescência	e	lembra-se	de	
ouvir	pela	voz	de	Zeca	Afonso	o	po-
ema	‘Epígrafe	para	a	Arte	de	Furtar’,	
de	Jorge	de	Sena,	que	o	marcou.	De-
pois	 de	 Sena	 vieram	 autores	 como	
Ruy	Cinatti	 e	 José	Gomes	Ferreira,	
que	nele	 semearam	 “a	necessidade	
de	também	escrever	coisas”.
Rui	Almeida	mantém,	desde	2003,	o	
blogue	 ‘Poesia	 Distribuída	 na	 Rua’,	
está	 incluído	em	 ‘Primeira	Antologia	
de	Microficção	Portuguesa’	(Exodus,	
2008),	 ‘Os	Dias	do	Amor	–	Um	poe-
ma	para	cada	dia	do	ano’	(Ministério	
dos	 Livros,	 2009)	 e	 ‘Divina	 Música’	
(Conservatório	 Regional	 de	 Música	
de	Viseu,	2009),	e	 tem	 textos	publi-

cados	nas	revistas	Sau-
dade,	Big	Ode,	Cal-
lema,	 Sítio	 e	 Inútil,	
além	 das	 revistas	
on-line	 Minguante	 e	
Diversos	Afins.	
O	 que	 escre-
ve,	 diz,	 “surge	 de	
uma	 proximidade	
de	 anos	 com	 os	 li-	
vros,	 reconhecendo	
autores	 e	 criando	 em-
patia	 com	 eles”,	 por-
que	 “a	 leitura	de	poesia	
abre	 novas	 perspectivas	

da	 língua,	 novas	 formas	 de	 dizer	
coisas	 que	 precisamos	 dizer,	 sen-
do,	 por	 si	 só,	 uma	 forma	 de	 cons-	
trução	poética”.
O	projecto,	também	literário,	é,	mui-
to	 simplesmente,	 “viver”,	 sabendo	
de	antemão	que	Rimbaud	se	tornou	
traficante	de	armas	e	que	“o	mal	de	
estar	 vivo	 é	 a	 incompreensão	 do	
mundo”	(p.	10).

cultura

“À pequena raiz do poema”

Rui Almeida venceu em 2008 a primeira edição do Prémio  
Manuel Alegre e publicou o seu primeiro livro de poesia em 2009. 
A Cruz Quebrada, onde pondera fazer em breve uma apresenta-
ção do livro ‘Lábio Cortado’, está naquilo que escreve.

Pintura no Aquário
No	dia	12	de	Junho	estarão	expostos	
no	jardim	do	Aquário	Vasco	da	Gama	
trabalhos	 de	 pintores,	 alguns	 dos	
quais	 oriundos	 da	 freguesia	 local.	O	
acesso	 é	 livre	 e	 a	 exposição	 estará	
patente	 durante	 o	 horário	 de	 funcio-
namento	do	Aquário.

Oeiras caça 
talentos
Oeiras	recebe	em	Maio	o	con-
curso	de	bandas	Oeiras	Band	
Sessions	 (OBS),	 um	projecto	
desenvolvido	 pela	 C.ª	 Cus-
tom	 Circus	 em	 colaboração	
com	 a	 autarquia.	A	 audição	
de	 maquetas	 decorre	 até	
30	de	Abril	 e	nos	dias	7,	8	
e	 14	 de	Maio	 são	 abertas	
as	 hostilidades	 na	 desco-
berta	do	 talento.	Segundo	
a	 organização,	 a	 iniciativa	 é	 alheia	
a	 tendências	 musicais	 e	 promete	
incentivar	 a	 criação	 artística	 for-
necendo	 aos	 vencedores	 todas	 as	
condições	para	 trabalharem,	nome-
adamente	 a	 utilização	 de	 salas	 de	
ensaios,	 valorizando	 os	 melhores	
projectos	 originais.	 Os	 novos	 va-
lores	 terão	a	oportunidade	de	estar	

incluídos	no	CD	OBS	e	de	se	apre-
sentarem	 ao	 vivo,	 a	 começar	 pelo	
teatro	 do	 Custom	 Circus,	 instalado	
no	 centro	 cultural	 alternativo	Nirva-
na	Studios.	A	final	do	concurso	e	a	
atribuição	de	prémios	 terá	 lugar	no	
dia	15	de	Maio.

I Concurso Literário 
Vale do Jamor
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‘Sobretudo Tango’

agenda

Atelier de Artes
O	Atelier	 de	Artes	 da	 Simecq	 convi-
da	 os	 leitores	 do	 Ponto	 a	 inscreve-	
rem-se	nas	aulas	de	iniciação	ao	de-
senho	 e	 à	 pintura;	 bordados	 de	 Ar-
raiolos	e	de	Castelo	Branco;	ponto	de	
cruz;	 técnicas	de	estanho	ou	pintura	
em	 tecido,	 seda	e	 cerâmica.	Sem	 li-
mitação	etária,	as	aulas	decorrem	de	
segunda-feira	a	sábado.	Desde	1997	
que	o	Atelier,	pela	mão	da	fundadora	
e	 coordenadora	 Francisca	 Carvalho,	
promove	 ainda	 expo-
sições	 para	 divul-
gação	 e	 mostra	
de	 trabalhos	
realizados	nas	
aulas,	 organi-
zando	 outras	
actividades	 re-
gulares	como	vi-
sitas	a	museus.

Agenda
27 de Abril	
Tertúlia	no	bar	da	Simecq

21, 22 e 23 de Maio
Exposição	do	Atelier	de	Artes	
no	Salão	Nobre	da	Simecq

29 e 30 de Maio
24	Horas	Basket	no	Pavilhão	
Carlos	Alberto	Carvalho

5 de Junho
Masterclass de fitness	e	aikido	no	
Pavilhão	Carlos	Alberto	Carvalho

11, 12 e 13 de Junho
Fase	final	do	campeonato		
nacional	de	Sub-14	Feminino	no	
Pavilhão	Carlos	Alberto	Carvalho

O	 Centro	 de	 Arte	 Manuel	 de	 Brito	
(CAMB)	apresenta,	até	ao	próximo	dia	
16	de	Maio,	um	bloco	expositivo	con-
sagrado	à	memória	do	artista	plástico	
Bartolomeu	 Cid	 dos	 Santos,	 falecido	
em	2008,	e	‘Going	South’,	um	projecto	
expositivo	autónomo	que	reúne	traba-
lhos	(fotografia	e	escultura)	desenvol-
vidos	por	cinco	artistas	contemporâne-
os	que	lhe	prestam	tributo:	John	Aiken,	
Miguel	 Martinho,	Ana	 João	 Romana,	
Samuel	Rama	e	Valter	Vinagre.

Depois	 de	 criada	 a	 escola	 de	 tan-
go	 argentino	 em	 2009	 por	 iniciativa	
dos	 professores	 Eliseu	 Beja	 e	 Ma-
ria	 João	 Branco,	 a	 Simecq	 tem	 em	
curso	 um	 modelo	 de	 aula	 de	 dan-
ça	 que	 dedica	 cerca	 de	 20	 minutos	
ao	 ensino	 de	 diversas	 danças	 -	 do	
chachachá	 à	 valsa;	 da	 kizomba	 à	

@Simecq

salsa	 -	 e	 cerca	 de	 hora	 e	 meia	 ao	
tango	 argentino.	 As	 aulas	 decorr-	
em	 às	 20h30,	 quintas-feiras,	 no	 Sa-
lão	 Nobre	 da	 Simecq,	 e	 as	 inscri-	
ções	 são	 feitas	 nas	 próprias	 aulas.		
Mais	 informação	 no	 blogue	 ‘Sobre-
tudo	 Tango’	 (http://sobretudotango-
eliseumjoao.blogspot.com).

Alive! regressa ao Passeio 
Marítimo de Algés
Começou	a	contagem	decrescente	para	
a	quarta	edição	do	Optimus	Alive!	Oei-
ras,	 agendada	 para	 os	 dias	 8,	 9	 e	 10	
de	Julho	no	Passeio	Marítimo	de	Algés.	
Depois	de	gigantes	como	Pearl	Jam,	a	
primeira	 banda	 anunciada	 para	 a	 edi-
ção	de	2010,	seguiram-se	confirmações	
de	nomes	 como	Alice	 in	Chains,	Faith	
No	More,	Skunk	Anansie,	Manic	Street	
Preachers,	 LCD	 Soundsystem,	 Gogol	
Bordello,	 Gomez,	 Gossip,	 Phoenix	 ou	
Peaches.
Um	cartaz	de	verdadeiro	 luxo	para	um	
festival	 que	mantém	o	 figurino	 -	 locali-
zação,	três	palcos	e	preços,	que	variam	
entre	os	50	(bilhete	diário)	e	os	90	eu-
ros	(passe	de	 três	dias).	O	 festival,	or-
ganizado	pela	Everything	is	New,	bateu	

Bartolomeu Cid 
dos Santos

Portugal Jazz 
Oeiras 2010

recordes	 de	 público	 no	 ano	 passado,	
somando	110	mil	pessoas	ao	longo	de	
três	dias.

Black Eyed Peas no Estádio Nacional 
para despedida oficial da Selecção 
Os	 Black	 Eyed	 Peas	 vão	 actuar	
no	Estádio	Nacional	a	30	de	Maio,	
juntando-se	 aos	 adeptos	 lusos	 no	
apoio	à	Selecção	Nacional	de	fute-

bol	no	Mundial,	confirmou	a	promoto-
ra	Música	no	Coração.	Na	bagagem,	
o	 grupo	 de	 Fergie	 traz	 ‘The	E.N.D.’,	
o	mais	recente	álbum	de	originais	da	
banda,	responsável	pelo	êxito	‘I	Gotta	
Feeling’,	adoptado	por	Carlos	Queiroz	
como	banda	sonora	da	classificação	
de	Portugal	para	o	Mundial	de	2010.
No	 espectáculo,	 que	 conta	 com	 o	
apoio	 do	 Banco	 Espírito	 Santo,	 par-
ticiparão	 também	Buraka	Som	Siste-
ma,	 TT,	 NuSoulFamily	 e	 Funkyou2.	
Os	bilhetes	para	o	espectáculo,	com	
início	previsto	para	as	15	horas,	cus-
tam	entre	35	e	50	euros.

Estoril Open 2010: Federer, 
Davydenko, Blake & C.a no Jamor
Roger	 Federer	 é	 a	 grande	 figura	 da	
21.ª	edição	do	Estoril	Open,	que	se	rea-	
liza	entre	1	e	9	de	Maio	no	 complexo	
desportivo	do	Jamor.	O	suíço,	actual	nú-
mero	um	do	mundo,	vai	lutar	pela	vitória	
com	o	russo	Nikolay	Davydenko,	segun-
do	cabeça-de-série,	e	a	quem	ganhou	a	
final	de	2008.
O	 croata	 Ivan	 Ljubicic	 e	 o	 norte-	
-americano	 James	 Blake	 são	 também	
candidatos	à	vitória	final,	numa	lista	de	
19	 cabeças-de-série.	Albert	Montañes,	
vencedor	da	última	edição,	estará	tam-
bém	 presente.	 O	 português	 Frederico	
Gil,	 que	 baixou	 dos	 100	 melhores	 do	
ranking	mundial,	vai	precisar	de	um wild 
card	para	chegar	ao	quadro	principal.
No	quadro	feminino,	a	figura	de	cartaz	é	
a	chinesa	Li	Na,	vice-campeã	em	2005	
(perante	 Lucie	 Safarova)	 e	 em	 2006	

(derrotada	por	Zheng	Jie),	que	recente-
mente	atingiu	as	meias-finais	do	Open	
da	Austrália	tornando-se	a	primeira	chi-
nesa	a	 integrar	o	 top 10.	As	húngaras	
Agnes	Szavay	e	Melinda	Czink,	as	 ro-
menas	Sorana	Cirstea	e	 Ioana	Raluca	
Olaru,	as	francesas	Alizé	Cornet	e	Julie	
Coin	e	as	austríacas	Sybille	Bammer	e	
Tamira	Paszek	são	outras	tenistas	con-
firmadas.

Música

Música / Futebol

Ténis

Música Exposição / Tributo

Auditório 
Municipal 
Ruy de 
Carvalho
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22 horas
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Elfo Pendular, por Álvaro

Propriedade: Junta de Freguesia 
da Cruz Quebrada-Dafundo

Periocidade: trimestral 
Distribuição: Gratuita  

DirecTor: HUGo SIMÕES 
coLUNiSTAS: GUILHERME FILIpE 

E CAtALInA pEStAnA 
DeSiGN De coMUNicAÇÃo: 

CÁtIA RICARDo
cArTUNiSTA: ÁLVARo SAntoS

SecreTAriADo: oLGA LoUREnÇo 
iMPreSSÃo: RBL Lda,  R. Conselheiro 
Lopo Vaz, 46, 2º esq, 1800-142 Lisboa 

Tiragem 5.000 exemplares 
Sede: R. policarpo Anjos 50, 1495-742,

 Cruz Quebrada-Dafundo 
telefone: 214 153 669

Farmácias:	Farmácia Santa Sofia, Tel.	214	198	3	41	•	Farmácia Nova do Dafundo, Tel.	213	881	947
Hospitais que servem a Freguesia:	Hospital de S. Francisco Xavier, Tel. 213	000	300 
Hospital Egas Moniz,	Tel.	213	650	000	•	Hospital de Santa Cruz, Tel.	214	163	400
Unidade de Saúde Familiar do Dafundo, Tel.	214	209	940
Segurança:	Bombeiros Voluntários do Dafundo, Tel.	214	146	417	•	Polícia de Segurança Pública - 
- Esquadra de Miraflores, Tel.	214	102	570
Serviços Existentes: CTT,	Tel.	214	147	380	/	214	147	386	•	Junta de Freguesia da Cruz Quebrada - 
- Dafundo, Tel.	214	408	300	•	Câmara Municipal de Oeiras, Tel.	214	408	300	

informações Úteis

Bazar 
Precinho

Rua Clemente 
Vicente, 17-A

PUB

É	com	grande	entusiasmo	que	es-
crevo	nesta	primeira	edição	do	jor-
nal	da	nossa	freguesia.	Após	uma	
ausência	 demasiado	 prolongada	
sem	 jornal	 na	 Cruz	 Quebrada-
Dafundo,	empenhei-me	no	apoio	a	
esta	iniciativa	porque	considero	que	
a	liberdade	de	expressão	e	a	liber-
dade	 de	 informar	 são	 condições	
primárias	para	vivermos	numa	so-
ciedade	justa	e	plena	de	direitos	e	
deveres.
São	 tempos	 conturbados	 estes,	
que	 ora	 deixam	entrever	 colisões;	
ora	 sugerem	 a	 intervenção	 de	 in-
teresses	 outros	 junto	 dos	 média.	
Uma	 coisa	 é	 certa:	 é	 premente	 a	
discussão	 e	 o	 aprofundamento,	
numa	 perspectiva	 democrática,	
dos	 problemas	 locais	 e	 conce-	
lhios,	e	há	que	corresponder	às	ex-
pectativas,	motivações	e	interesses	
de	 um	 público	 plural	 que	 se	 pre-
tende	 completamente	 identificado	
com	o	seu	projecto	editorial.
O	pontapé	de	saída	está	dado.	De-
sejo	ao	jornal	Ponto	o	início	de	uma	
caminhada	 que	 defenda	 causas	
como	a	defesa	das	liberdades	fun-
damentais	e	da	democracia;	de	um	
ambiente	 saudável	 que	 não	 colo-
que	em	risco	as	gerações	 futuras;	
da	língua	e	do	património	histórico;	
da	paz;	do	incitamento	à	participa-
ção	da	sociedade	civil,	sem	prejuízo	
do	pluralismo	de	opinião,	dando	voz	
a	todas	as	correntes,	nunca	renun-
ciando	à	capacidade	crítica.
Estou	certo	de	que	o	Ponto	contri-
buirá	para	uma	comunidade	melhor	
informada,	transparente	e	participa-
tiva,	com	vista	ao	desenvolvimento	
individual	e	colectivo;	económico	e	
social.

Paulo Freitas do Amaral
Presidente da Junta de Freguesia da 

Cruz Quebrada-Dafundo

Mensagem 
do presidente

Primeiro “Prémio Mérito” distingue atletas da Simecq
A cada edição, o jornal 
Ponto premiará o mérito 
de gente que desenvolve 
actividades colectivas ou 
individuais dignas de registo 
na freguesia. Neste número 
inaugural o “Prémio Mérito 
do Jornal Ponto” contemplou 
dois atletas – géneros mas-
culino e feminino - da Simecq 
pelo trabalho desenvolvido 
desde a época passada. 

É	 incontornável	 o	 reincidente	 su-
cesso	 desportivo	 das	 camadas	 jo-
vens	 do	 basquetebol	 simecquiano,	
e	 esse	 é	motivo	mais	 do	 que	 sufi-
ciente	para	justificar	a	escolha.
O	 processo	 de	 selecção	 dos	 atle-
tas	 foi	 democrático,	 com	 recurso	
ao	voto	das	equipas	técnicas	e	dos	
órgãos	directivos	da	Simecq.	O	re-
sultado	 foi	apresentado	pela	direc-
ção	da	colectividade,	 “cujo	espírito	
se	 consubstancia	 na	 colaboração	
do	 atleta	 na	 formação	 dos	 outros	
jovens”,	disse	ao	Ponto	o	presiden-
te	 da	 Simecq	 Alberto	 Cabral,	 que	
adiantou:	“Para	nós,	a	formação	do	
jovem	 tem	 tanto	 valor	 como	 a	 for-
mação	do	desportista.	A	nossa	de-
finição	de	mérito	que	deu	critério	à	
escolha	 assenta	 em	 valores	 como	
o	companheirismo,	a	entreajuda,	o	
aproveitamento	 escolar,	 o	 espírito	
de	equipa,	a	assiduidade	e,	claro,	a	
capacidade	 técnica	enquanto	 joga-
dores.”	Na	próxima	edição	daremos	
nota	 da	 entrega	 do	 galardão	 aos	
muito	honoráveis	Inês	Silva	e	João	
Moreno.

Nome: João Moreno

Nascido a: 3 de Janeiro de 1992

Início da prática da modalidade: 

Final de 2005, na Simecq

A	Simecq	tem	sido	a	sua	
segunda	casa.	É	 reco-
nhecido	por	ser	atento,	
esforçado	 e	 ávido	 de	
conhecimentos.	Em	Se-
tembro	de	2007	iniciou-se	
como	 monitor	 de	 minibasket	
e	hoje	é	o	treinador	da	equipa	de	Sub-	
-12	 da	 Simecq.	 Pelo	 seu	 empenho,	
foi	 sugerido	 a	 San	 Payo	 Araújo,	 di-
rector	 técnico	do	Comité	Nacional	de	
MiniBasket	da	FPB,	para	ser	monitor	
no	Jamboree,	o	maior	evento	de	mini-
basket	nacional,	o	qual	tem	integrado	
desde	então.	João	foi	ainda	responsá-
vel	pelos	Sub-13	masculinos	na	época	
2008/09	e	em	2009/10	desempenhou	
a	 função	 de	 treinador	 adjunto	 dos	
Sub-14	masculinos.	Em	Julho	de	2009	
frequentou	o	Curso	de	Treinadores	de	
Nível	I	na	Associação	de	Basquetebol	
de	Lisboa,	estando	agora	a	completar	
o	estágio	de	um	ano.	João	Moreno	fre-
quenta	o	12.º	Ano	do	Curso	Tecnológi-
co	de	Desporto.

Nome: Inês Silva

Nascida a: 14 de Julho de 1992

Início da prática da modalidade: 

2000, no Clube PT

No	 primeiro	 ano	
como	 iniciada	 co-
meçou	 a	 época	 no		
Ateneu,	mas	a	equi-	
pa	abandonou	a	com-
petição	a	meio	do	ano.	
Foi	então	convidada	pelo	
técnico	Rui	Marote,	 que	 treinou	 a	 sua	
mãe	no	passado,	para	 integrar	a	equi-	
pa	 de	 iniciadas	 da	 Simecq,	 tendo-
se	 adaptado	 muito	 rapidamente.	 Diz	
quem	 sabe	 que	 Inês	 se	 destaca	 pelo	
espírito	 de	 equipa;	 capacidade	 de	 tra-	
balho,	de	encaixe	de	críticas	e	de	lidar	
com	 a	 pressão;	 dedicação;	 disciplina;	
inconformismo;	fairplay	e	respeito.	O	tra-
balho	efectuado	valeu-lhe	a	convocató-
ria	para	a	Selecção	de	Sub-16	de	Lisboa	
no	 Inter-Selecções,	 onde	 foi	 campeã	
nacional.	Com	algum	sacrifício	pessoal,	
Inês	nunca	descurou	os	estudos,	deven-
do	ingressar	este	ano	na	universidade.	
Há	cerca	de	um	ano	tornou-se	monitora	
de	 minibasket,	 transmitindo	 aos	 mais	
pequenos	o	muito	que	já	aprendeu.

Cartão do Cidadão.	O	novo	documen-
to	de	cidadania	pode	agora	 requisitar-
se	na	Junta	pelo	mesmo	valor	que	em	
Lojas	do	Cidadão	e	Conservatórias	(12	
euros).	 Em	 proximidade	 e	 sem	 qual-
quer	encargo	acrescido	pelo	serviço.
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