
No “Reino Livreda 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 comu-nidade, 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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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.
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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”.
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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 alertar para o que já foi digno de orgulho 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.
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Mar bravo resolve impasse
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