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O “World Trade 
Center” de Oeiras

O ‘Porto Cruz’ esteve anos para avançar e foi pro-
posto ao Governo como Projecto de Interesse Na-
cional em 2007, mas a marina prevista tornou-se 
obsoleta quando Portugal não foi escolhido para re-
ceber a America’s Cup. Agora, Isaltino Morais e Gru-
po SIL procuram concretizá-lo na frente ribeirinha 
da Cruz Quebrada. O debate para discussão pública 
do tema aguarda agendamento para breve.
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Esteve em curso um movimento que pre-
tende que o Dafundo seja elevado a vila, 
requerendo ainda a alteração dos limites da 
freguesia no Alto de Sta. Catarina. Mas o 
executivo camarário não concorda, conside-
rando a petição apenas adequada se con-
templar também a Cruz Quebrada. O caso 
será debatido em assembleia de freguesia.
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A mais antiga colectividade do 
concelho celebra 130.º ani-
versário (Pág. 12) no ano da 
conquista do 

campeonato 
nacional de sub-

-14 femininas (Pág. 13). 
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Camané é, quase paradoxalmente, um fadista 
da velha guarda e da nova geração. Bebeu as 
histórias dos anciãos e veio “sempre contra 
a maré”, até fazer platina do disco anterior, 
‘Sempre de Mim’. Oeirense de gema no Alto 
do Dafundo, lançou recentemente ‘Do Amor e 
dos Dias’, um disco conceptual “todo sobre o 
amor” que daí vai ao ódio e à raiva, “sentimentos 
muitas vezes transmitidos através de uma certa 
ironia”. Curiosamente, um dos temas do álbum, 
chamado ‘A Casa’, é uma adaptação de um 
fado de Alain Oulman, que vivia precisamente 
no Dafundo, numa casa por baixo da sua, 
onde ainda mora o filho de primeiro, Nicholas 
Oulman, amigo do fadista. Quando quer mostrar 
a um céptico que o fado é “música de grande 
qualidade”, põe a tocar os discos que mudaram a 
sua vida: ‘Com que Voz’, de Amália; ‘Um Homem 
na Cidade’, de Carlos do Carmo, e a colectânea 
‘The Art of Marceneiro’, de Alfredo Marceneiro.  
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Com o fado dentro
entrevista

ESTE ESPAÇO PODE SER SEU
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Hugo Simões, Director

Não é preciso dizer que as coisas estão más; toda a gente o sabe. Portugal já tem a sociedade mais 
desigual da Europa, com 15% da população activa (804 mil pessoas) abrangida pelo salário míni-
mo (450 euros), e, em 2008, um pequeno grupo de cidadãos ricos (4051 agregados fiscais) tinha 
um rendimento semelhante ao de um vastíssimo número de cidadãos pobres (634.836 agregados 
fiscais).
É a depressão, a crise. Quase todos estão sem trabalho ou com medo de perdê-lo, e parece não 
haver fim para isto. Sentamo-nos em casa, em frente à televisão, e lentamente o mundo em que 
vivemos fica mais pequeno, enquanto tudo o que pedimos é para que nos deixem em paz com os 
nossos DVD’s, CD’s, televisores e microondas, que não chateamos ninguém. Mas como dizia o per-
sonagem Howard Beale no filme ‘Network’, de 1976, “eu quero que vocês se zanguem”. Também não 
sei exactamente o que fazer à inflação, ao crime, ao desemprego ou à crise. O que sei é que, antes 
de mais, temos de nos zangar. 
Mas somos um povo especialista em revoltar-se por conta alheia; nunca por conta própria. “O povo 
paga e reza. Paga para ter ministros que não governam, deputados que não legislam (…) e padres 
que rezam contra ele. Paga tudo, paga para tudo. E em recompensa dão-lhe uma farsa”, escreveu 
Eça de Queirós em 1872. Submisso este povo, deixando-se levar passivamente por mentirosos com-
pulsivos que rejubilam e escarnecem da populaça conformada que paga o que quiserem, quando e 
como definirem, sem um esgar de protesto, sem um acto violento de revolta, se necessário. 
O conde Alípio Severo, essa incrivelmente actual criação queirosiana, reflecte o segredo das demo-
cracias constitucionais: “Eu, que sou Governo, fraco mas hábil, dou aparentemente a soberania ao 
povo. Mas como a falta de educação o mantém na imbecilidade e o adormecimento da consciên-
cia o amolece na indiferença, faço-o exercer essa soberania em meu proveito...” Vivemos 40 anos de 
ditadura e vamos em 36 de democracia. Mas se a primeira eliminou o jogo democrático, destruiu 
liberdades e instaurou o fascismo político, a segunda manteve o jogo democrático mas reduziu 
ao mínimo as opções ideológicas; manteve as liberdades mas destruiu as possibilidades de serem 
efectivamente exercidas, instaurando um regime de democracia política combinado com fascismo 
social, segundo aponta, e bem, Boaventura Sousa Santos. 
Se assim não é, vejamos: recentemente foi constituído um movimento cívico nesta freguesia cha-
mado “Manifesto XXI”, pensado pelas pessoas para as pessoas e, na sua segunda reunião, a uma 
noite de sábado invernal, apenas 20 bravos compareceram, alguns dos quais residentes noutras 
freguesias. Enquanto isto, vemos a opinião pública ser intoxicada por comentaristas políticos e eco-
nómicos conservadores para quem o Estado social se reduz a impostos e deve ser abatido; para 
quem os portugueses empobrecidos vivem acima das suas posses, como se aspirar a uma vida de-
cente e comer duas refeições por dia fosse um luxo repreensível. 
Outro exemplo: o jornal Ponto pretende dar oportunidades a estudantes ou jovens jornalistas e fo-
tógrafos em busca de experiência e de constituir portefólio, mas, até hoje, não há registo de uma 
única candidatura espontânea oriunda da freguesia. Também o comércio e as empresas locais se 
abstiveram, até ao momento, no apoio ao projecto editorial que lhes está mais próximo. 
A freguesia de Cruz Quebrada-Dafundo parece estar dormente, mas é aqui e agora que tem de 
despertar. A “aldeia gaulesa” precisa de dizer basta, reaprendendo a defender a democracia e a so-
lidariedade nas ruas, nos locais de trabalho, nos parlamentos. O Rei D. Carlos definia-nos há mais 
de um século como “um País de bananas governado por sacanas”. Os estimados leitores revêem-se 
inteiramente nisto?

editorial

É tempo de nos 
zangarmos

brevíssimas

Pontão antigo. “Fim de uma tarde 
de Inverno na praia da Cruz Quebrada, 
onde uma tempestade destruiu 
o antigo pontão existente.”

Alice Graça, designer gráfica

Assembleias de freguesia
Nos dias 6 de Maio e 28 de Junho reali-
zaram-se duas assembleias de fregue-
sia. Em Maio, nas instalações da União 
Recreativa do Dafundo, deu-se conti-
nuidade à discussão das propostas de 
alteração da elevação da localidade do 
Dafundo a vila; dos limites da fregue-
sia e das Taxas de Serviço e Canídeos, 
além de outros assuntos de interesse. 
Em Junho, no Anfiteatro 1 da Facul-
dade de Motricidade Humana, foram 
aprovadas as actas da sessão anterior; 

ratificado o Protocolo de Delegação de 
Competências e apresentada, pelo te-
soureiro João Graça, a primeira revisão 
orçamental respeitante às actividades 
da Junta no primeiro trimestre. Recen-
temente, na assembleia de dia 30 de 
Setembro, no auditório das piscinas 
do Complexo Desportivo do Jamor, foi 
aprovado o orçamento rectificativo e as 
actas das reuniões anteriores, tendo- 
-se discutido o projecto urbanístico para 
a margem direita da ribeira do Jamor. 

O Instituto da Água (INAG) 
reconstruiu em Maio o pas-
seio marítimo da Ribeira do 
Jamor, cumprindo o com-
promisso assumido em Abril 
durante um debate promovi-
do pela Antena 1 nas instala-
ções da Junta de Freguesia 
de Cruz Quebrada-Dafundo, 
onde estiveram presentes 
Paulo Freitas do Amaral, pre-
sidente da Junta; António Va-
lério, do INAG, e a residente 
Graça Prazeres. Foi notada a 
ausência de um representan-
te da Câmara Municipal de 
Oeiras.

Passeio marítimo reconstruído

Biblioteca 
dá primeiros passos 
A Junta está a desenvolver esforços para a 
criação de uma biblioteca na freguesia. 
A instituição já recebeu cerca de nove mil 
livros, que estão a ser catalogados e inde-
xados, mas mantém-se receptiva à doação 
de mais livros. Ao momento, os livros en-
contram-se dispostos na Junta de Fregue-
sia para consulta gratuita.

Praia é sexta 
ex-maravilha

Como noticiámos na anterior edição do 
Ponto, a praia da Cruz Quebrada esteve 
entre as 13 ex-maravilhas a votos pelo 
movimento “7 Ex-maravilhas de Portu-
gal”, cujo objectivo era alertar para a pre-
servação do nosso património natural. 
A votação fechou a 8 de Setembro, com 
a praia da Cruz Quebrada a posicionar- 
-se em sexto lugar, com 230 votos de um 
total de 32.508, tendo o Rio Sabor obtido 
a maior votação, com 8.251 votos. 

As cartas dos leitores não devem 
exceder mil caracteres (com es-
paços) e podem ser condensadas 
para publicação. Têm de vir identi-
ficadas com nome, idade, profissão, 
morada e número de telefone do 
autor. 
O mesmo se aplica ao envio da fo-
tolegenda, espaço nobre de foto-
grafia dos leitores. Os elementos 
devem ser remetidos para o e-mail 
hugofsimoes@gmail.com.
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notícias breves

A ‘Semana do Idoso’, que ao longo de uma 
semana proporciona actividades lúdicas, 
culturais e desportivas à população sé-
nior de Oeiras, decorreu em Abril. Com a 
colaboração da Junta de Cruz Quebrada- 
-Dafundo, no dia 12 o programa incluiu 
uma visita ao Aquário Vasco da Gama, 
contando com a presença de 26 idosos, 
e, no dia 13 de Abril, foi realizada nas ins-
talações da Junta uma acção de sensibili-
zação e esclarecimento sobre prevenção e 
segurança dinamizada pelo subcomissário 
da PSP Carlos Antunes, que abordou for-
mas de prevenir e evitar situações de risco. 
Ainda neste âmbito, o nosso conterrâneo 
e actor Guilherme Filipe ofereceu bilhetes 
à Junta para que 26 idosos pudessem as-
sistir à peça ‘História de Dois’, na qual Gui-
lherme contracena com Teresa Guilherme.

Foram 110 os fregueses que, no dia 30 
de Junho, lotaram dois autocarros rumo 
a Óbidos e à Nazaré, com animação 
assegurada em parte pelo próprio presi-
dente da Junta, Paulo Freitas do Amaral, 
que não perdeu a oportunidade de mos-
trar dotes artísticos. No entanto, não fo-
ram registadas queixas por esse facto. A 
29 de Maio houve passeio a Fátima e, já 
no dia 10 de Setembro, a Mafra.

‘Semana do Idoso’ 
em grande

Patrulheiros da ‘Linha da Frente’ detectam 
problemas na via pública

Desde finais de Maio que um grupo de seis cidadãos palmilha 
as ruas da freguesia em busca de problemas por resolver na via 
pública. Uns estão desempregrados, outros estão reformados. 
Em comum têm a vontade de contribuir civicamente para a 
freguesia, num espírito de voluntariado e de serviço público. 

Formam-se em grupos de dois e, de 
mapas e cadernos em riste, saem à rua, 
atentos. Depois, produzem  relatórios do 
que encontraram com as observações 
que julgaram pertinentes e reúnem-se 
com o presidente da Junta, de quem 
partiu a ideia, para análise e procura 
de soluções. Até hoje, o trabalho des-
tes voluntários valeu o solucionamento 
de vários casos, redundando em diver-
sas obras realizadas pela Junta, como 
a pintura das passadeiras, o melhora-
mento dos passeios, a recolocação de 
tampas de esgotos ou a rectificação de 
iluminação pública como, por exemplo, 
na zona do xafariz da Estrada da Costa.
“Para nós, este trabalho é excelente 
porque nos alerta para situações que 

podem escapar-nos ou que, sendo co-
nhecidas, podem agravar-se sem que 
nos apercebamos”, refere Paulo Freitas 
do Amaral, para quem “este grupo tem 
uma acção premente no ordenamento 
do espaço público”. Em declarações à 
Imprensa local aquando do lançamento 
da iniciativa, o “guardião” José Augusto 
apontava no mapa o traçado laranja da 
sua zona de acção, em redor da zona 
alta da freguesia, junto a apartamen-
tos e moradias de luxo, com satisfa-
ção: “Tivemos sorte, coube-nos a parte 
mais rica da freguesia.” Por seu turno, o 
companheiro de patrulha João Baptista, 
reformado de 60 anos, reportou de ime-
diato resultados: “Encontrámos, sobre-
tudo, problemas com pilaretes nos pas-

seios e tampas no pavimento colocadas 
sem que arranjem o chão à volta.” Para 
João, “as obrigações cívicas das pesso-
as devem começar pelas suas juntas de 
freguesia”, disse, justificando a adesão 
ao projecto. Com a identificação pre-
sa ao pescoço por fitas azuis, a dupla 
Hélder Resende e Manuel Lopes foi da 
praia ao alto da Cruz Quebrada, encon-
trando pelo caminho terrenos baldios 
por tratar – “um perigo pelos ratos e pe-
los fogos” – ou “a mais estúpida rotun-
da do mundo”. Júlio Rocha fez par com 
Luís Martins, cabendo-lhes o percurso 
da ponte do Jamor ao Aquário Vasco da 
Gama. Indignados, reportaram o caso 
de uma munícipe vista a deitar um saco 
de plástico para o rio. “Tinha um balde 
de lixo a cinco metros! Estávamos do 
outro lado e ainda gritámos, mas ela 
pirou-se.”
A iniciativa tem um encargo meramen-
te simbólico: seis euros por semana a 
cada pessoa, sendo que há quem parti-
cipe e não queira receber qualquer con-
tribuição.

No âmbito das Comemorações do Cen-
tenário da República, a Junta realizou, 
no dia 5 de Outubro, pelas 17 horas, 
uma cerimónia de homenagem ao povo 
timorense na Faculdade de Motricidade 
Humana (FMH). 
O evento prestou reconhecimento aos 
timorenses pelo contributo dado à fre-
guesia e, simultaneamente, comemorou 
a independência de Timor. A comunida-
de timorense foi representada pela em-
baixadora de Timor-Leste Maria Natália 
Carrascalão. 

Homenagem e comemoração da independência de Timor

Cartão da Freguesia 
em crescendo
O Cartão da Freguesia, que, por um lado, 
permite aos munícipes obter descontos no 
comércio local e, por outro, aos comercian-
tes captar clientes às grandes superfícies, 
soma já 522 utilizadores e 43 estabeleci-
mentos comerciais aderentes. 

Excursões 
a Óbidos, Nazaré, 
Fátima e Mafra



A Junta de Freguesia de Cruz Quebrada-
Dafundo lançou nas suas instalações, dia 
23 de Outubro, um projecto inovador e 
inédito no âmbito da acção das autarquias 
locais. O projecto, denominado “Telemedi-
cina – uma nova forma de proximidade em 
Oeiras”, pretende estreitar ligações por via 
informática especialmente considerando 
que 55% da população local é idosa.
A iniciativa dará apoio médico aos idosos 
através da internet (MSN Messenger) por 
meio de consultas on-line com a duração 
de 15 minutos. Inês Gonçalves (na foto), 
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Num protocolo entre a Junta e a Igreja 
Evangélica foi criada em Junho a ‘Li-
nha Medicamento Em Sua Casa’, que 
garante a entrega atempada de medi-
camentos a munícipes com dificulda-
des de mobilidade, especialmente ao 
fim-de-semana, tendo em conta que as 
duas farmácias da freguesia se encon-
tram fechadas aos sábados à tarde e 
todo o domingo. Fazendo face ao iso-
lamento em que muitos idosos se en-
contram, um grupo técnico de cerca de 

O programa Banco Solidário foi inicia-
do pela Junta no final de 2009, quando 
se procedeu à angariação de bens de 
consumo e utilitários – alimentos, ves-
tuário, brinquedos, livros, mobiliário e 
electrodomésticos – para redistribuição 
junto de cerca de 40 famílias carencia-
das. 
Os beneficiários passam por um pro-
cesso de triagem no gabinete de ac-
ção social da Junta, onde os casos são 
analisados com base nos rendimentos 
do agregado. 
Após uma fase inicial de distribuição 
que já deu apoio gratuito a 120 pesso-
as, “mantém-se o objectivo de alargar 
a iniciativa ao maior número de pesso-
as possível”, afirma Paulo Freitas do 

Primeira Junta do País 
com telemedicina

enfermeira no Hospital Garcia da Horta, 
todas as sextas-feiras, entre as 16 e as 
17 horas, atende os idosos num trabalho 
voluntário monitorizado por Cátia Guerrei-
ro, coordenadora do Gabinete de Saúde e 
Acção Social, também licenciada em en-
fermagem.
Os fregueses podem obter conselhos 
acerca do seu estado de saúde e, simul-
taneamente, fornecer informações ao ga-
binete de acção social, que assim pode 
identificar mais eficaz e rapidamente ca-
sos de emergência social. 

Banco Solidário 
e Loja Solidária

Amaral, presidente da Junta. Para isso, 
será criada a Loja Solidária, que abriu 
portas no dia 16 de Outubro, pelas 
16h30, no Centro Intergeracional, onde 
estarão à venda diversos artigos a pre-
ços simbólicos, “porque, por vezes, as 
pessoas sentem alguma vergonha em 
recorrer a estes apoios – é a chama-
da pobreza escondida -, e, assim, essa 
tendência acaba por não se sentir tan-
to”, refere o autarca. 
Por um preço simbólico, podem adqui-
rir-se bens de primeira necessidade ou 
simplesmente algo de que se gosta, 
contribuindo-se ainda para o fortale-
cimento dos serviços prestados pela 
Junta. Esta iniciativa é realizada em 
parceria com o Clube Lions de Belém.

‘Linha Medicamento 
em Sua Casa’

Protocolo entre Junta 
e Igreja Evangélica

A Junta e a Igreja Evangélica assina-
ram em Maio um protocolo que estabe-
lece termos de cooperação e intercâm-
bio para a realização de actividades 
conjuntas a nível social, cultural e de 
apoio domiciliário. Foi criado um grupo 
de voluntários que permite a articula-
ção entre entidades na identificação 
de problemas existentes na freguesia 
e consequente promoção de soluções 
adequadas. 
Na assinatura estiveram presentes o 
presidente da Junta, Paulo Freitas do 
Amaral, e Maria José Figueiredo, da 
Igreja Evangélica. Segundo o presiden-

Berta Almeida e Dionísia Miranda, reformadas, são voluntárias na Loja Solidária e dão apoio na 
recolha, triagem e venda de roupa

te, “pretende-se fomentar a proximida-
de junto de pessoas que vivem sós, 
com especial atenção a quem neces-
sita de medicamentos, uma vez que 
aos fins-de-semana as farmácias estão 
normalmente fechadas, exigindo-se a 
deslocação das pessoas”. 

dez voluntários organizados por dois 
subgrupos rotativos garante o funcio-
namento do serviço até à meia-noite. 
O contacto telefónico é feito através do 
número 216073631. Paralelamente, a 
Junta reforçou outro serviço: a ‘Carri-
nha Solidária’, uma viatura cedida pela 
SIMECQ com a qual elementos da Jun-
ta acompanham idosos ao posto de 
saúde ou ao hospital – a mesma que 
transporta, durante o ano lectivo, crian-
ças à escola.
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Freguesia em festa com orçamento mais 
baixo do concelho

A freguesia de Cruz Quebrada-Dafun-
do assinalou, a 11 de Junho, o seu 17.º 
aniversário. Pela primeira vez, a Junta 
desenvolveu um programa de iniciati-
vas para o efeito, com um conjunto de 
celebrações que decorreram ao longo 
de três dias (11, 12 e 14 de Junho), 
num programa “da comunidade para a 
comunidade”. Destaque para a sessão 
solene, que teve lugar no Salão Nobre 
da Faculdade de Motricidade Humana 
(FMH) e contou com a actuação, nas 
escadarias da faculdade, da banda da 
SIMECQ e do Grupo de Serenatas da 
FMH. A Sessão Solene contou com a 
presença da vereadora da Câmara de 
Oeiras Madalena Castro, tendo sido 
homenageadas personalidades da fre-
guesia, antigos autarcas e atletas. 
No dia 12, além de uma exposição de 
pintura no Aquário Vasco da Gama, re-
alizaram-se duas festas: uma à tarde, 
com animação infantil, jogos tradicio-
nais e música com o grupo gospel da 

Igreja Evangélica, e outra à noite, na 
SIMECQ, com a Milonga de Santo An-
tónio, fundindo Buenos Aires e Lisboa, 
numa noite em que o tango e a milonga 
se associaram à noite de Santo Antó-
nio - um espectáculo de tango argenti-
no pelo par profissional Juan Capriotti 
e Graciana Romeo, música ao vivo, 
fados, tangos, milonga, sardinhas, cal-
do verde e chouriço assado. A fechar o 
programa, no dia 14, a Junta promoveu 
uma visita dos seniores da freguesia ao 
Aquário Vasco da Gama. 
O presidente da Junta, Paulo Freitas 
do Amaral, fez notar que, para a re-
alização das festas, o seu executivo 
apresentou o orçamento mais baixo 
do concelho. “Outras freguesias tive-
ram apoio dado às suas instituições, 
mas, no nosso caso, não houve qual-
quer tipo de apoio”, garantiu o autarca, 
concluindo que “quem perdeu foram os 
munícipes da freguesia, que são iguais 
aos outros”.

Por iniciativa da Junta esteve 
em curso um movimento que 
pretende que o Dafundo seja 
elevado a vila. Em marcha estão 
dois abaixo-assinados, um dos 
quais requer ainda a alteração 
dos limites da freguesia no 
Alto de Santa Catarina. Mas o 
presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, disse no dia 7 
de Junho que não concorda 
com a primeira petição, sendo 
esta adequada apenas se 
contemplar toda a freguesia 
– Cruz Quebrada incluída. O 
caso será novamente debatido 
em assembleia de freguesia, 
sendo certo que é necessária 
a aprovação em assembleia 
municipal até final do ano.

Dafundo a vila em busca do território perdido

Em Abril começou a circular pela fre-
guesia um abaixo-assinado com o 
propósito de elevar o Dafundo a vila. 
Actualmente com 506 subscritores, a 
iniciativa, levada a cabo por um con-
junto de residentes, contou desde logo 
com o apoio do presidente da Junta lo-
cal, que levou o assunto à assembleia 
de freguesia. “O documento pretende 
ser um reconhecimento da História do 
Dafundo, já referida na obra de Eça 
de Queirós”, justificou Paulo Freitas 
do Amaral, para quem a pretensão em 
causa é uma forma de alcançar mais 
reconhecimento e apoio por parte do 
poder central. 

A candidatura cumpre os requisitos 
exigidos, tais como a existência de um 
posto dos CTT, um centro de saúde, 
escolaridade mínima obrigatória, co-
lectividades, estabelecimentos comer-
ciais ou uma referência histórica e cul-
tural como o Aquário Vasco da Gama, 
além de dois terços da população da 
freguesia. Ainda segundo o presidente 
da Junta, “a causa justifica-se ainda 
pelo passado histórico da localidade, 
que tem algumas das referências mais 
antigas do concelho, remontando à re-
conquista cristã”.
Em assembleia de freguesia decorrida 
nos dias 29 de Abril e 6 de Maio, a ele-

vação do Dafundo a vila foi aprovada, 
mas com a oposição da bancada do 
IOMAF. Em comunicado à Imprensa, 
a mesma bancada justificou a posição 
por considerar que, a ser proposta, a 
elevação deverá abranger a Cruz Que-
brada e o Dafundo, e não apenas o 
Dafundo, crendo-se que os argumen-
tos avançados de que o Dafundo tem 
história, património e infra-estruturas 
também se aplicam à Cruz Quebrada. 
Por outro lado, os mesmos responsá-
veis não acreditam que a proposta tra-
ga benefícios, podendo ainda fomentar 
divisões entre a população.
Mas houve outro abaixo-assinado 

apresentado e aprovado em assem-
bleia de freguesia, com a abstenção da 
CDU, desta feita para a alteração dos 
limites da freguesia na área do Alto de 
Santa Catarina. ”A divisão administra-
tiva foi mal feita. Quando aquela zona 
era constituída por barracas fazia parte 
do Dafundo. Agora que ali está o Ho-
tel Solplay e uma zona habitacional da 
alta, já pertence a Linda-a-Velha. Não 
faz sentido, por exemplo, que o quartel 
dos Bombeiros do Dafundo esteja no 
território da freguesia vizinha de Linda- 
-a-Velha”, sustenta o presidente da Jun-
ta. Recorde-se que o Dafundo soma 
3406 eleitores e a Cruz Quebrada 2029.

Ricardo Pinto, presidente da mesa de assembleia de freguesia, discursa no decorrer de sessão  solene



Alto da 
Boa Viagem

Complexo Desportivo 
do Jamor Cruz Quebrada-

-Dafundo

O projecto ‘Porto Cruz’, como é designado nos documentos oficiais, estava há anos para avançar e chegou 
a ser proposto ao Governo como Projecto de Interesse Nacional (PIN) em 2007. Inicialmente, a nova marina 
foi um projecto equacionado por altura do America’s Cup, mas ficou na gaveta depois de Portugal não ter 
sido o país escolhido para a realização do evento. Agora, o presidente de Câmara Isaltino Morais está a 
criar condições para a sua concretização, juntamente com o Grupo SIL, que levará a cabo a obra na frente 
ribeirinha da Cruz Quebrada, numa área de 27,6 hectares. Por duas vezes esteve agendado um debate para 
discussão do tema, mas em ambas as ocasiões tanto responsáveis do Grupo SIL como da Universidade Nova, 
que elaborou o estudo, cancelaram a presença. Nova data será divulgada em breve.

reportagem

O Plano de Pormenor da margem direita 
da foz do rio Jamor, que foi apresentado 
no dia 18 de Maio, prevê a construção de 
um mega-empreendimento que deverá in-
cluir duas torres de 30 andares com 400 
apartamentos, já conhecidas no concelho 
como “World Trade Center” de Oeiras, além 
de “objectivos estratégicos” que incluem a 
construção de uma marina com capacida-
de para 200 embarcações e de uma piscina 
a integrar no passeio ribeirinho com área 
bruta de 5900 m2; a criação de dois centros 
comerciais e de equipamento hoteleiro com 

O “World Trade Center” de Oeiras

área bruta construída de 139 mil m2; a refor-
mulação de acessibilidades (construção de 
uma ligação viária entre a CRIL e a CREL) 
e a requalificação da estação de comboios. 
Na mesma zona - terrenos onde actual-
mente estão as fábricas Lusalite e Gist 
Brocades -, Isaltino Morais já anunciou que 
também será construído um parque de es-
tacionamento de 450 lugares, prevendo-se 
“uma nova área urbana atractiva para a po-
pulação activa, jovem e qualificada”. Não 
deixa de ser curioso que, no “estudo social” 
do projecto se destaquem, como “debilida-

des da localidade”, “o profundo envelheci-
mento da população, um índice elevado de 
dependência dos idosos”, ou “o facto de os 
níveis de instrução mais reduzidos do con-
celho estarem na Cruz Quebrada”.
A 18 de Maio, na sede da SIMECQ, em 
sessão pública de informação e esclareci-
mento aos fregueses, Isaltino Morais fez-
se acompanhar de peritos da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa (UNL), que apresentaram 
as ideias para a elaboração do plano de 
pormenor e auscultaram as opiniões da po-
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As perguntas do Ponto a que a CMO não deu resposta:

Praia histórica em 
risco de desaparecer

“A praia desaparece, não está lá”. 
É assim que o presidente da Junta 
de Cruz Quebrada-Dafundo mani-
festa a sua preocupação perante 
o projecto ‘Porto Cruz’. “A constru-
ção da nova marina está prevista 
precisamente para a zona onde 
é hoje a praia”, lamenta Paulo 
Freitas do Amaral, que conseguiu 
recentemente que o Instituto da 
Água, a Refer e a Administração 
do Porto de Lisboa (APL) inicias-
sem um plano de limpeza e recu-
peração da praia. 
O presidente declara-se perplexo 
e preocupado com a possibilidade 
de que a praia desapareça depois 
do investimento feito.

Estando prevista a construção 

de outra marina na Doca de 

Pedrouços, serão ambos os 

investimentos viáveis financei-

ramente? Verifica-se a procura 

necessária para que a taxa de 

ocupação de ambas as marinas 

seja rentável?

Quando se constrói um espaço comercial desta dimensão, normalmente prejudica-se o pequeno comércio. Foi considerado algum tipo de incentivo ao comércio tradicional como contrapartida?

A criação do viaduto de ligação rodoviária está ainda em estudo pela UNL?

Tal como no caso das marinas, 

que benefícios traz a construção 

de uma nova piscina a escassos 

50 metros da já existente? Quem 

é o público-alvo desta infra-es-

trutura? Trata-se de uma piscina 

pública ou privada? Os residentes 

terão algum tipo de benefício para 

usufruírem da piscina?

Se, para residentes, já é 

difícil estacionar na freguesia, 

certamente será pior quando 

aumentar o trânsito na zona. 

Irão os residentes ter mais lu-

gares para estacionar? Com 

que características? 

E os custos associados? 
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crónica

A sanduíche do Senhor 
Presidente

Por Catalina Pestana

pulação, entre a qual o ‘Porto Cruz’ gerou 
algum mal-estar. As preocupações dos mo-
radores prendem-se com a volumetria das 
habitações a edificar, as localizações de 
marina, piscina municipal e hotel, e também 
a manutenção da praia. 
Na sessão pública, o autarca de Oeiras foi 
questionado sobre a volumetria da constru-
ção prevista para a zona e comentou que 
“90 por cento das preocupações dos mo-
radores também foram tidas pela câmara”, 
garantindo ainda que “a piscina não tomará 
nem um grão de areia da praia” e que fo-
ram dadas orientações à UNL para que os 
moradores da Cruz Quebrada não fiquem 
sem vista para o mar. Entre muitas outras 
questões levantadas, o presidente de Junta 
Paulo Freitas do Amaral apresentou dúvi-
das sobre a intenção, manifestada por Isal-
tino, de o empreendimento incluir urna pis-
cina municipal para servir a população da 
freguesia - investimento público que o so-
cialista considera desnecessário, uma vez 
que a nova piscina ficaria a poucos metros 
da piscina olímpica do Estádio Nacional. 
Ficou claro que todas estas questões estão 
ainda a ser estudadas pela equipa da UNL, 
que apresentará resultados em breve. O 
debate sobre o plano de pormenor esteve 
inicialmente agendado para 13 de Novem-
bro, na União Recreativa do Dafundo; foi 
adiado pelo promotor Grupo SIL e pela UNL 
para dia 20, e, no dia 12 do mesmo mês, 
ambas as entidades comunicaram à Junta 
a impossibilidade de comparência também 
à segunda data. Entretanto, o grupo de ci-
dadãos ‘Amigos do Jamor’ já considerara 
desadequado o dia 20 por coincidir com a 
Cimeira da NATO, a decorrer em Oeiras.
Contactámos a Câmara e apresentámos 
oito questões que vão nas cabeças de mui-
tos fregueses. Resposta: “A CMO entende 
que nada há a acrescentar ao que já foi dito 
em sessão pública.” 

Choque de marinas

O ‘Porto Cruz’ não é o único projecto na 
zona. Numa extensão de quase dois quiló-
metros - desde a Docapesca de Pedrouços 
até ao Alto da Boa Viagem -, a zona ribeiri-
nha vai ser alvo de profunda intervenção 
nos próximos anos. A Administração do 
Porto de Lisboa (APL) vai investir dez 
milhões de euros na requalificação da 

Nov/Dez’10 PONTO Cruz Quebrada - Dafundo • 7

Teve lugar há uns meses, na SIMECQ, 
uma sessão de esclarecimento sobre o 
futuro dos terrenos da Cruz Quebrada- 
-Dafundo, que se situam à beira-rio e 
que foram em tempos a zona industrial. 
Eu não estive. Sou, portanto, apenas 
testemunha de ouvir dizer. Mas de tanto 
ouvir dizer, tenho já uma imagem, que 
não resisto partilhar convosco. 
Caso venham a realizar-se os empreen-
dimentos previstos, os munícipes resi-
dentes na Cruz Quebrada-Dafundo se-
rão transformados em sanduíche. Uma 
sanduíche muito peculiar: fatia de pão de 
seis cereais por baixo, correspondendo 
às ‘Torres Gémeas’ - a construir perto da 
estação -, à piscina e à marina; uma fatia 
de mortadela ressequida, sem paladar e 
sem graça, que somos nós, os habitan-
tes comuns que aqui nasceram ou que 
aqui vivem há mais de 40 anos; coberta 
por uma outra suculenta fatia de pão in-
tegral, com nozes e passas, correspon-
dente ao Alto de Santa Catarina.
É esta a imagem que construí nos me-
ses que nos separam da referida sessão 
de esclarecimento, à medida que vou 
ouvindo os que nela participaram, ou 
lendo uma ou outra informação que es-
capa para a comunicação social.
A Unidade de Saúde Familiar que nos 
mantém vivos - demasiado tempo para 
o gosto dos especuladores imobiliários - 
é a mesma. Esta unidade é também a 
melhor do País e de referência na Eu-
ropa. É lá que velhos e novos, doutores 
e iletrados, são pessoas de pleno direito 
tratadas num serviço público, melhor do 
que na maioria dos hospitais/hotéis fre-
quentados pelos habitantes do Alto de 
Santa Catarina. 
Que pena que não nos conheça, Senhor 
Presidente! Garanto-lhe que talvez ainda 
viesse a gostar de nós. O senhor, como 
os seus antecessores, raramente tive-
ram maioria política neste reino livre e 
não souberam ou não quiseram lutar por 
ela. As autarquias, como sabe melhor do 
que eu, não se deixam reger pela lógica 
partidária. Quanto mais próxima é a ac-
ção política, mais os seus protagonistas 
são responsabilizados por ela. 
São os grãos da pimenta que, quando 
frescos, dão alguma graça à mortadela. 

Deixemos a metáfora da sanduíche na 
qual o Senhor Presidente nos quer enta-
lar e passemos aos factos.
É verdade que muitos de nós vieram ha-
bitar prédios recém-construídos no es-
paço que fora a grande quinta dos Costa 
Macedo, nos anos ‘70. É verdade que 
alguns de nós estão quase fora de prazo 
e que a maioria dos nossos filhos teve 
de ir construir lar noutro lado, porque o 
Alto de Santa Catarina foi classificado de 
território de cinco estrelas incomportável 
à classe média. É verdade que os que 
ficaram constituem a população menos 
escolarizada do concelho. É verdade 
que isto acontece sobretudo porque 
nunca nada foi feito para inverter tal rea- 
lidade. 
Porém, é também verdade que está aqui 
a única faculdade pública do concelho – 
a Faculdade de Motricidade Humana - e 
que, onze meses por ano, aqui se encon-
tra a maior concentração de estudantes 
e professores universitários do burgo 
que dirige. É o mal das estatísticas. 
Há um provérbio que diz “um homem 
pode tanto em sua casa que, mesmo de-
pois de morto, são precisos quatro para 
o tirar de lá”. É o caso. Embora venda 
saúde, não está provado que, se no seu 
concelho existir aquilo que hoje faz falta 
a outros, não venha por direito próprio a 
usufruir das suas capacidades. Como 
todos sabemos, a única doença para a 
qual não existe vacina nem antibiótico 
eficaz é a vida. É sábio pensarmos hoje 
no futuro. 
Precisamos ainda que intervenha com 
a sua indiscutível capacidade de fazer 
no casco velho da Cruz Quebrada-Da-
fundo, onde ainda vivem pessoas sem 
as condições mínimas - coisa que, se é 
tolerada noutros sítios, aqui é causa de 
escândalo. 
Realojados os que lá vivem, espero ar-
dentemente que o espaço se torne pro-
priedade da autarquia para nele se cons-
truírem recursos de intervenção cultural 
e comunitária. Cuidado com as “Torres 
Gémeas”. Cada vez são presos mais ter-
roristas e mafiosos em Portugal, e ima-
gine que eles se enganam em relação 
às coordenadas que receberam para o 
objecto alvo.

Na sessão pública de apresentação 

do projecto, Isaltino Morais foi questio-

nado acerca da volumetria da cons-

trução, mas não avançou informação 

concreta a esse respeito. Os cidadãos 

manifestaram preocupações quanto 

à eventual construção em altura, que 

impediria a vista aos moradores. 

Qual a situação efectiva disto?

É verdade que a construção vai 

ocupar parcial ou totalmente a 

praia? Isaltino Morais garantiu, em 

sessão pública, que o projecto está 

aberto a alterações que respeitem 

o interesse e as preocupações dos 

habitantes. Que alterações estão 

em cima da mesa?

doca de Pedrouços, em Algés. A inter-
venção, que terá de estar pronta em 
2012, permitirá que uma nova marina re-
ceba em Pedrouços a regata Volvo Oce-
an Race (VOR), em Maio desse ano. O 
avultado investimento em duas marinas 
que ficarão a cerca de mil metros uma 
da outra é um factor de preocupação e 
perplexidade para muitos. 
Liderado por João Lagos, o projecto de 
Pedrouços, que se desenvolve entre a 
Docapesca e a sede da Fundação Cham-
palimaud, junto ao Forte do Bom Sucesso, 
conta com o apoio do Turismo de Portugal, 
da APL e dos municípios de Lisboa e Oei-
ras. Mas o problema do choque de marinas 
complica-se com a perspectiva de constru-
ção de um viaduto de ligação da CRIL à 
CREL (de Algés ao Jamor) ao nível de um 
primeiro andar, sobre a marginal, podendo, 
por isso, comprometer os acessos para a 
nova marina de Pedrouços, que também 
vão ser redesenhados e construídos. 

Passeio Marítimo quase 
a chegar

A piscina municipal do ‘Porto Cruz’ deverá 
estar integrada na marina e no passeio ma-
rítimo, que, segundo Isaltino, verá a obra 
da terceira fase adjudicada em 2011. Ao 
momento, são quase quatro quilómetros 
de distância que é possível percorrer a pé, 
junto à linha de costa, entre o Forte de 
S. Julião da Barra, em Oeiras, e a praia 
de Paço de Arcos. Antevê-se já novo 
prolongamento do Passeio Marítimo, 
que, quando estiver concluído e ligar 
Oeiras a Algés, terá uma extensão de 
dez quilómetros, correspondendo a um 
investimento total de 30 milhões de eu-
ros. Na frente de Caxias, junto à curva 
do restaurante Mónaco, já está concluí-
da a recuperação do Forte de S. Bruno 
e espaço envolvente. A obra correspon-
dente ao troço entre o Forte da Giribita e 
Cruz Quebrada-Dafundo tem conclusão 
prevista para 2012. O Passeio ficará to-
talmente concluído em toda a extensão 
da frente ribeirinha de Oeiras com a in-
tervenção na frente de Algés e Dafundo, 
contemplando o reordenamento de trá-
fego nos acessos ao Estádio Nacional e 
a duplicação da Marginal, a sul da via-
férrea.



Oeirense de gema no Dafundo

entrevista

Camané, “o primeiro”
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Com 43 anos, Camané é, quase 
paradoxalmente, um fadista da velha 
guarda e da nova geração. Tem a juventude 
de um tempo novo, mas amadureceu nas 
casas de fado. Bebeu as histórias dos 
anciãos e veio “sempre contra a maré”, 
até fazer platina do disco anterior, ‘Sempre 
de Mim’. O oeirense residente no Dafundo 
elenca Frank Sinatra ou Chet Baker como 
melhores cantores de todos os tempos 
e, quando quer mostrar a um céptico que 
o fado é “música de grande qualidade”, 
põe a tocar os discos que mudaram a 
sua vida: ‘Com que Voz’, de Amália; ‘Um 
Homem na Cidade’, de Carlos do Carmo, 
e a colectânea ‘The Art of Marceneiro’, de 
Alfredo Marceneiro. “Vendia pouco quando 
os discos vendiam muito. Agora que os 
discos vendem pouco, eu vendo muito”, 
afirma, com boas perspectivas para o seu 
recente álbum, ‘Do Amor e dos Dias’. 

por Hugo Simões

O Camané é um fadista novo mas com 
os galões da antiguidade, tendo sido 
já apelidado de “Príncipe do Fado” ou 
mesmo de “nova Amália”, seu “descen-
dente”, “o autêntico”, “a alma e a voz”. 
Como é que o Camané humilde e algo 
envergonhado convive com o estatuto?
O fado tem características próprias, que se 
têm ou não se têm, e eu, graças a Deus, 
tenho-as. Cresci a ouvir fado - o meu avô 
e o meu bisavô cantavam fado. Quando 
canto fado soa a verdade e essa verdade 
passa, mas não me considero nenhuma 
dessas coisas. Sou o Camané, fadista, e 
dou continuidade ao fado, mas não sou se-
gundo nada. Sou é o primeiro Camané.

O primeiro contacto com o fado ocor-
reu quando, durante a recuperação de 
uma hepatite A, se embrenhou na col-
ecção de discos dos pais e descobriu os 
grandes nomes do fado. Daí até à vitória, 
em 1979, na Grande Noite do Fado foi 
um passo. Consegue apontar o momen-
to em que soube que ia ser fadista? 
Quando comecei a ouvir esses discos nem 
achava que ia ser cantor, porque a minha 
sensação era a de que não tinha jeito ne-
nhum. Aconteceu tudo quando tinha mais 
ou menos seis anos. O meu padrinho to-

cava baixo em conjuntos e lembro-me de 
passar no baile dos Carecas [colectividade 
de Oeiras] e espreitar, fascinado pelo can-
tor com o cachecol, a tapar a garganta. O 
Festival da Canção mantinha-me acordado 
para ver o Paulo de Carvalho ou a Simone. 
Adorava a voz do Paulo de Carvalho, era 
fascinado por ele. Mas eu achava que nunca 
ia ser cantor até que fiquei doente. Descobri 
discos do Aznavour e do Sinatra em casa 
do meu padrinho; a minha tia tinha discos 
importados dos Beatles e, em casa, havia 
discos de fado. Ouvi isso tudo enquanto es-
tive doente, mas depois fartei-me porque 
estava sempre a ouvir a mesma coisa, até 
que comecei a ouvir os discos de fado, e aí 
é que percebi que podia ser cantor. Decora-
va as melodias, as letras e, acima de tudo, 
assimilei o fado tradicional pelo facto de es-
tar a cantar palavras em português. Mais à 
frente, quando tinha nove ou dez anos, o 
meu pai dava-me a primeira frase musical 
de um fado tradicional e eu dizia para ele 
se calar porque já sabia o resto. Com dez 
anos sabia os fados tradicionais todos, con-
hecia a lógica e construía os meus próprios 
fados, adaptando as letras de poetas popu-
lares aos fados tradicionais. Mas isso é o 
que todos os fadistas fizeram. Por exemplo, 
a Amália cantava no Fado Bailado a ‘Estra-

nha Forma de Vida’ e o Marceneiro cantava 
antes “à mercê de um vento brando bailam 
rosas nos vergéis e as Marias vão bailando 
enquanto vários Manéis nos harmónios vão 
tocando”. É uma coisa que se fez ao longo 
da história do fado - adapta-se e reconstrói- 
-se, revisitando-se aquele ambiente mu-
sical com novas poesias, construindo-se 
canções dentro das canções. 

É um conhecedor da História do fado, 
com ligações familiares profundas 
nesse sentido… 
Não sou profundo conhecedor da História 
do fado, mas conhecedor do fado como 
música e forma de expressão. Quanto à 
História, sou até mesmo muito ignorante. 

Mas há genética nestas coisas ou trata-
se apenas de algo culturalmente trans-
missível? 
É possível que haja alguma genética, mas 
o sucesso deve-se a determinadas coisas 
muito boas que só acontecem uma vez na 
vida. O meu bisavô cantava fado, mas não 
sei como cantava porque não há grava-
ções. Chamava-se José Júlio Paiva e era 
de Lisboa. Na minha família, os fadistas são 
todos da parte do meu pai, mas o primeiro 
a cantar profissionalmente fui eu. Vai sair 

agora um livro do fado que se chama ‘Os 
Ídolos do Fado’ no qual o terceiro fadista é 
o meu bisavô, que cantou, num jantar de 
homenagem a Gago Coutinho e Sacadura 
Cabral, um fado com imensas sextilhas a 
contar a história da sua viagem transatlân-
tica, mas não há registo sonoro. Há tradição 
oral, mas não foi registado nada do que 
essa geração fez. Antigamente os fadistas 
tinham uma outra profissão: Marceneiro era 
marceneiro e o meu bisavô era mestre de 
construção naval no Arsenal do Alfeite. 

Já procurou outros caminhos musicais, 
que aliás voltou a trilhar recentemente, 
como no projecto Humanos. Cantou 
com Sérgio Godinho ou Xutos & Pon-
tapés; percorreu universos musicais 
como a bossa nova, a canção francesa 
e o teatro musical de La Féria. Se não 
fosse fadista cantaria o quê? 
São casos pontuais. É um dado adquirido: 
sou um fadista e só sou cantor porque sou 
fadista. Contrariamente ao que acontece 
com a maior parte da nova geração, eu 
cresci num meio hostil ao fado, que era 
uma música mal vista por todos os meus 
amigos na escola, pelos professores, por 
toda a gente. Lembro-me de, aos 12 ou 13 
anos, nunca assumir perante ninguém que 

Camané nasceu em Oeiras, na Maternidade 
das Freiras, a 20 de Dezembro de 1966. 
Viveu na vila até aos seis anos, quando 
se mudou para o Bairro Augusto Castro, na 
Figueirinha. Depois morou na Lapa, em Lis-
boa, enquanto foi casado com a fadista Aldina 
Duarte. Regressou a Oeiras, mudou-se para a 
Parede, voltou a Oeiras e agora reside no Alto 
do Dafundo, numa casa antiga que recuperou, 
transformando-a em duplex. 

Curiosamente, um dos seus temas, chamado 
‘A Casa’, é uma adaptação de um fado de 
Alain Oulman, que vivia precisamente no Da-
fundo, numa casa por baixo da sua, onde ain- 
da mora o filho de Alain, Nicholas Oulman. Ca-
mané recorda-se de que Nicholas, admirando 
o seu trabalho, lhe ofereceu dois temas inédi-
tos do pai – ‘Sei de Um Rio’ e ‘Te Juro’ - que 
Amália nunca quis gravar. “Só posteriormente 
vim a saber que Nicholas era meu vizinho no 

Dafundo. A minha varanda fica por cima do 
jardim dele”, observa. Foi, aliás, no Dafundo que 
ouviram os fados inéditos de Alain, em cassete. 
“Escolhi dali dois, mas existem mais, que penso 
gravar no futuro”, adianta. 
Gosta especialmente da baía de Oeiras, “de 
chegar na marginal e ver o mar espelhado 
nas noites de luar”, mas também do centro da 
vila. Hoje, admira na freguesia de Cruz Que-
brada-Dafundo a vista sobre o Tejo a partir do 

recente jardim do Alto de Santa Catarina, 
onde passeia o seu cão. Sempre gostou 
de casas com vista, daí a escolha da actual, 
além de ter verificado algumas vantagens em 
residir no Dafundo: “Uma casa antiga relativa-
mente barata e bem localizada que deu para 
recuperar e ficar ao meu gosto.” Mas o fadista 
não deixa de fazer um reparo ao facto de que 
“na zona do Bairro de S. Mateus nota-se que 
algumas ruas não são limpas frequentemente”. 
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cantava fado. Sempre que o fiz fui gozado. 
Houve até uma familiar que me disse: “Mas 
porque é que não canta ópera?” O fado 
era considerado música de segunda. Só 
no novo milénio é que as coisas mudaram, 
e eu contribuí para isso. Quando gravei o 
meu primeiro disco, pôr a música na rádio e 
na televisão com os músicos que eu queria 
e da forma que queria era muito complica-
do. Aliás, comecei por fazer mais tournées 
no estrangeiro do que em Portugal, há mais 
de 15 anos. Depois houve todo um proces-
so longo de mudança. O fado é hoje uma 
música indiscutivelmente cheia de quali-
dade, mas na altura ninguém acreditava 
em mim. 

Hoje enche auditórios, já levou o fado a 
plateias de dezenas de milhares de pes-
soas e, para um fadista, os discos de 
ouro e platina tornaram-se costumeiros. 
Tudo isto acontece fora das tradiciona-
is casas de fado, a sua “oficina”, onde 
aprendeu, e debaixo das saias da poder-
osa indústria discográfica. A quem cabe 
a responsabilidade de fazer ressurgir as 
casas de fado? 
Isso não sei. Era preciso existirem também 
as pessoas de antes, e esse espírito. Eu 
comecei a cantar profissionalmente com 
17 anos e sabia que ia fazer um percurso; 
sabia que estava longe de tornar-me co- 
nhecido ou autónomo sem a casa de fados; 
fazer concertos e viver bem do fado. Para 
mim, isso ia demorar muito tempo, tinha 
de crescer artisticamente. Acreditava que o 
fado era uma música para a vida, pelo que 
era preciso um trabalho de honestidade 
e dignidade, um caminho… Lembro-me 
de cantar três e quatro fados tradicionais 
seguidos em casas de fado e as pessoas 
nem batiam palmas. Colocava poemas no-
vos em vez de cantar o que toda a gente 
canta. Fazia um caminho novo e tudo isso 
demora tempo. Fiz sempre esse caminho 
mais difícil e longo, o que nunca me afli- 
giu. Hoje os fadistas aparecem e não lhes 
chega estar numa casa de fado a aprender; 
não têm capacidade de espera, e esta é 
uma música que não vive de modas, mas 
de uma verdade que se constrói.

É importante fazer o estágio na casa de 
fado…
É importante e ajuda a que outros façam 
esse estágio também. No tempo em que eu 
cantava nas casas de fado, ficava a ouvir os 
velhotes até às seis da manhã. Isso ainda 
existe em escala menor, em algumas casas 
de fado vadio em Alfama, como a Mesa de 
Frades, mas há mais. O meu irmão Pedro 
tem um barzinho no Largo 31 da Armada 
com fado… Há tempos fui ao Sr. Vinho, 
da Maria da Fé, e gostei imenso, com um 
elenco fantástico. Fui ao Clube do Fado, 
do Mário Pacheco, e achei fascinante, mas 
são casos raros. Também existe o Bacal-
hau de Molho, em Alfama, onde canta por 
vezes a Ana Moura… Eu cantava no Faia, 
no Bairro Alto, no Sr. Vinho, no Fado Menor, 
no Embuçado, na Parreirinha de Alfama, 
no Forcado… Mas os fadistas eram todos 
muito mais velhos do que eu, que ficava a 
ouvir as conversas. Tirava aquilo que era 
interessante para mim e aprendia mesmo 
com aqueles de quem menos gostava. 

Acredita que o fado nasceu para can-
tar os poetas portugueses. O Camané 
já cantou Antero de Quental, António 
Botto, David Mourão-Ferreira, Pedro 
Homem de Mello… 

Mas o fado nasceu para cantar tudo. Para 
cantar os poetas antigos, mas também 
para divulgar os novos. Houve uma altura 
em que os poetas clássicos tinham algum 
receio de ser cantados no fado, que é a 
música onde as palavras em português 
melhor descansam e fluem; que se presta 
à poesia porque apela à reflexão e aos sen-
timentos. Vim a descobrir que os melhores 
intérpretes portugueses são fadistas, e hoje 
há muitos poetas que não seriam conheci-
dos se não tivessem sido cantados no fado. 
O Alexandre O’Neill, por exemplo, não que-
ria ser cantado em fado mas foi admitindo 
aos poucos que aquele era um veículo 
forte para a sua poesia. Tenho um fascínio 
enorme por ele, de quem gravei um tema 
neste disco. 

O que procura na poesia, o que o leva a 
escolher um poema e porquê esta rela-
ção tão estreita entre o fado e a poesia?
Comecei a ler poesia quando precisei de 
poemas para os meus fados. Aos poucos 
comecei a gostar, mas a escolha tem a 
ver com uma identificação. Existem vários 
fados tradicionais e conheço as melodias. 
Muitas vezes abro um livro de poesia e 
procuro poemas; outras vezes enviam-me 
letras e poemas por e-mail. A Manuela de 
Freitas, a Aldina Duarte e o João Monge 
costumam escrever para mim. Por exemplo, 
à noite estou a ler David Mourão-Ferreira, 
olho para um poema estruturado e, como 
me lembro de todos os fados tradicionais, 
consigo colocar aquilo em música. Quando 
estou a pensar num disco leio mais poesia. 
Normalmente, o que dá para cantar são 
quintilhas, sextilhas, decassílabos, oitavos, 
alexandrinos… e basta abrir o livro e ver se 
os textos têm essas estruturas. Às vezes 
as letras são tão bonitas, ou até rimam de 
outra maneira, que eu peço a compositores 
para escreverem música nova para esses 
textos. Neste último disco aconteceu que 
uma série de poetas – pessoas que vão as-
sistir aos concertos - me mandaram e-mails 
com poemas e, de repente, fiz uma recolha 
e descobri que tinha ali fados lindíssimos. 

Leva o fado aos quatro cantos do mun-
do. Como é que sente a reacção das 
diferentes culturas?
Há um disco duplo meu ao vivo, o ‘Como 
Sempre, Como Dantes’, que reflecte um 
bocado isso. Nesse disco fiz gravações ao 
vivo em várias salas, do CCB a Utrecht, e 

“É todo sobre o amor, mas não é um 
disco romântico”. É assim que Ca-
mané define um disco que do amor 
vai ao ódio e à raiva, “sentimentos 
muitas vezes transmitidos através 
de uma certa ironia”. ‘Do Amor e dos 
Dias’ é um disco conceptual, que 
o fadista considera mesmo o mais 
conceptual que gravou. O último tema, ‘A 
meu Favor’, com letra de Alexandre O’Neill, 
resume-o: “A meu favor tenho o verde se-
creto dos teus olhos; algumas palavras de 
ódio, algumas palavras de amor.”
Apresentado a 7 de Outubro, no Grande Au-
ditório do CCB, em Lisboa, ‘Do Amor e dos 
Dias’ tem data de edição de 27 de Setembro. 
O sucessor do platinado ‘Sempre de Mim’ 
contém 18 temas – três dos quais são sepa-
radores com frases de Alexandre O’Neill em 
momentos-chave - e foi também lançado em 
duplo vinil. O formato digital pode vir acom-
panhado por um DVD com gravação vídeo 
de oito temas ao vivo. 
Gravado ao longo de 15 dias entre os estú-
dios de Rui Veloso (instrumental), em Vale 
de Lobos, e da Valentim de Carvalho (voz), 
em Paço de Arcos, o álbum foi produzido por 
José Mário Branco, misturado por Tó Pin-
heiro e contou com a participação dos músi-

cos José Manuel 
Neto (guitarra 
portuguesa), Car-
los Manuel Proen-
ça (viola) e Carlos 
Bica (contrabaixo), 
que tocam com o 
fadista há mais de 
dez anos, além de 

um quarteto de cordas. 
Os temas têm autorias de grandes nomes 
como José Mário Branco, Sérgio Godinho, 
Fausto, Manuela Freitas, Alexandre O’Neill, 
David Mourão-Ferreira e de poetas do fado 
tradicional como Alfredo Marceneiro, inclu-
indo-se ainda letristas desconhecidos do 
grande público como Luís Viana, que enviou 
a Camané uma letra por e-mail. 
O álbum esteve disponível para pré-com-
pra no final de Agosto acompanhado por um 
EP com quatro temas intitulado ‘A Guerra 
das Rosas’, homónimo do primeiro single do 
álbum, que, além do single, contém outros 
três temas exclusivos gravados nas sessões 
de estúdio. Segundo Camané, estes temas 
são uma evocação a alguns dos nomes 
que mais admira, de Marceneiro a Amália, 
passando por Linhares Barbosa, Henrique 
Rego e Carlos do Carmo. 

percebe-se perfeitamente a forma como as 
pessoas escutam a música. Por exemplo, 
em Portugal começam a aplaudir logo no 
início, porque conhecem a música e estão 
identificadas com a poesia, mas numa sala 
na Holanda há um silêncio enorme quando 
o tema começa e quando acaba, e só pas-
sados segundos é que aplaudem, porque 
não têm noção do fim. A estranheza de 
quem ouve fado no estrangeiro é uma es-
tranheza de quem está muito curioso e quer 
ouvir. E quando gostam é uma estranheza 
muito boa. 

A produção de todos os seus álbuns 
foi assinada por José Mário Branco. 
Qual a importância deste ‘casamen-
to’?
Foi da maior importância e é cada vez 
mais. Permitiu-me encontrar a tal so-
noridade, e há uma evolução enorme 
em cada disco. Falámos numa noite no 
Teatro da Comuna, em 1994, e convidei-

-o para produzir um disco meu, se bem 
que já tivéssemos sido apresentados 
pelo Carlos do Carmo no Bairro Alto. O 
José Mário já tinha um conhecimento 
muito grande do fado e toda a vida pro-
duziu discos. Neste último, por exemplo, 
o José Mário começou a ganhar um co- 
nhecimento do fado tradicional e acabou 
por se tornar fadista e assimilar aquilo 
que lhe passei. Tínhamos um fado cuja 
letra não estava a funcionar muito bem, 
em sextilhas, e ele fez um fado tradicio-
nal uma hora antes de gravarmos que 
ficou a chamar-se ‘Fado Paço de Arcos’ 
porque foi gravado nos estúdios da Valen- 
tim de Carvalho em Paço de Arcos. O 
fado é uma coisa que vem do passado 
para o futuro e esse trazer das coisas 
precisava de uma pessoa como o José 
Mário. A ideia é revisitarmos o fado tradi-
cional, não lhe tirarmos nada mas dar-
mos o nosso cunho. O José Mário foi a 
pessoa mais importante na reconstrução 
que é o meu fado. A forma como ele vive 
a minha música é em função da palavra 
– o arranjo e a forma como ele veste o 
tradicional. É através da história que se 
está a cantar que ele faz o seu trabalho. 

Na sua perspectiva, há mais lugar 
para um novo fado e para novas abor-
dagens ou para novas composições 
de um fado ainda tradicional? Como 
lê estas vertentes e o que pensa fazer 
futuramente no fado?
Há espaço para tudo e nada é defini-
tivo. O fado renova-se de dentro para 
fora. É preciso tê-lo dentro. Essa ex-
pressão do novo fado é falsa para mim. 
Seria como agora começar tudo a ir à 
igreja adorar o novo Deus. É de den-
tro para fora e quem o tem dentro de 
si consegue fazê-lo evoluir. Quem não 
tem faz uma coisa diferente e, como 
trabalha de fora para dentro, chama-lhe 
novo fado. Essa expressão é uma de- 
fesa de quem não vem do fado e não o 
tem dentro de si. 

O lado mais 
irónico do amor



Presidente de Junta a tempo inteiro, Pau-
lo Freitas do Amaral acordou diariamente 
às sete horas da manhã durante todo o 
terceiro período do ano lectivo transac-
to para pegar numa carrinha de nove 
lugares e levar 24 crianças, do primeiro 
ao sexto ano de escolaridade, das suas 
casas à escola. Dada a lotação da carri-
nha, alugada à SIMECQ por 100 euros, 
o presidente-motorista tinha de fazer seis 
viagens diárias - três de manhã e três à 
tarde - para deixar e recolher as crianças. 
Foram transportadas 24, mas soubemos 
que, na realidade, a necessidade de 
transporte era superior ao dobro, já que 
foram 55 os alunos inscritos. “Infelizmen-
te, só conseguimos dar resposta a 24 pe-
didos, que seleccionámos com base na 
distância da residência à escola: quem 
mora mais longe beneficia deste servi-
ço”, disse Paulo Freitas do Amaral, que 
no início deste ano lectivo garantiu apoio 
a mais seis crianças, no total de 30. Para 
isso, o presidente tem agora o apoio de 
mais um motorista. Presidente e motoris-
ta revezam-se e fazem, diariamente, oito 
viagens alternadas. 

Isaltino apelida iniciativa 
de “pura demagogia”

Mas quando a iniciativa dava os primei-
ros passos, em Abril, foi alvo de críticas 
da parte do presidente da Câmara de 
Oeiras (CMO), Isaltino Morais, numa 
visita de trabalho a algumas freguesias 

Com o encerramento das escolas da freguesia Roberto Ivens e Pinheiro Chagas, muitas crianças foram colocadas na escola João Gonçalves 
Zarco, em Algés, longe da sua área de residência. Constatando dificuldades de deslocação geradas por esse facto, o presidente da Junta de 
Freguesia arregaçou mangas e decidiu ser… “polivalente”. Perante os escassos recursos económicos da Junta, tirou uma licença de condução 
em horário pós-laboral para levar as crianças à escola. Paulo Freitas do Amaral deu o exemplo, mas, ainda assim, foi alvo de críticas. Os pais 
não desarmaram pela continuidade do serviço, agora alargado a 30 crianças.

O presidente-motorista

do concelho, entre as quais à de Cruz 
Quebrada-Dafundo. Foi na paróquia que 
Isaltino Morais e Paulo Freitas do Amaral 
trocaram algumas palavras divergentes 
relativamente à decisão do presidente 
de Junta transportar as crianças. “Essa 
atitude é pura demagogia. Um presiden-
te de Junta que conduz uma carrinha 
escolar é porque não tem mais nada 
que fazer”, disse então Isaltino perante 
Paulo Freitas do Amaral, garantindo que 
a CMO ainda não tinha sido contactada 
no sentido de dar apoio à iniciativa, pelo 
que manteria as “portas abertas”.
Cerca de dois meses depois, em assem-
bleia municipal, Paulo Freitas do Amaral 
dirigiu-se a Isaltino Morais recordando 
promessas feitas aos pais aquando do 
fecho das escolas e a existência de pro-
cura para o serviço de transporte, o qual 
é limitado em função das possibilidades 
da Junta. “Gostaria de saber se a CMO 
vai manter a mesma postura à margem 
da necessidade das crianças da fregue-
sia”, disse então o presidente de Junta, na 
expectativa de que a Câmara facultasse 
carrinhas ou subsidiasse os respectivos 
alugueres. Entretanto, Paulo garantiu ao 
Ponto que Isaltino “nem sequer abordou o 
assunto posteriormente”. 

Encarregados 
de educação sem dúvidas

Face aos resultados da acção, foram os 
pais das crianças a desfazer quaisquer 

dúvidas quanto à sua utilidade. No úl-
timo dia de aulas do ano, pais e avós 
elogiavam a medida e pediam ao pre-
sidente que retomasse a iniciativa. “É 
uma ideia muito positiva. Da Cruz Que-
brada e do Dafundo para a escola não 
há transportes. Só passa aqui um au-
tocarro que vem de Algés. Espero que 
esta medida se mantenha”, disse Ana-
bela Jesus, com uma filha no 3.º ano. 
Também Deolinda de Sá Queirós, uma 
avó que toma conta de duas netas, faz 
valer o ponto de vista: “Além da minha 
neta que anda na escola, tenho mais 
uma pequenina. Com o horário do 
Combus, tinha de ficar mais de meia 
hora à espera que a outra saísse das 
aulas, com a pequenina debaixo de 
olho. Já pedi ao presidente que con-
tinue a conduzir o autocarro. Senão, 
como é que vou fazer à minha vida?” 
Do mesmo modo, o avô Porfírio, de 
80 anos, não tem condições para ir 
buscar a neta à escola todos os dias 
sem carro e Sandra Sopterean, mãe 
de uma das crianças, louva a iniciati-
va e “o grande esforço para conseguir, 
mesmo com poucos recursos, trans-
porte para estas crianças”: “Este apoio 
tem sido fundamental para nós, pais, 
que ficamos descansados por saber 
que os miúdos estão bem entregues 
- até cantam nas viagens!” Este ano, 
todos estes encarregados têm as suas 
crianças a usufruir da iniciativa nova-
mente.

vox pop

Qual a importância do apoio 
dado no transporte das 
crianças?

Maria de Fátima,
60 anos, domésti-
ca, avó de João
“Todos os dias ia 

buscar o meu neto 
à escola a pé. Em dias 

de chuva, o percurso torna-se 
bastante complicado. Com esta 
iniciativa fico mais tranquila e 
segura sabendo que o João 
está em boas mãos.” 

Sandra Sopterean, 
40 anos, desem-
pregada, mãe de 
Irina

“O anterior presidente 
já havia prometido uma solução para 
o transporte das crianças à escola, 
mas isso não chegou a acontecer. 
Entretanto, com o senhor Paulo, 
e dentro das suas possibilidades, 
tivemos quem deitasse mãos à obra 
e, com um pequeno sacrifício, re-
solvesse de vez a questão.”
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A Junta entregou um projecto ao Insti-
tuto de Desporto de Portugal (IDP)  que 
pretende revitalizar o Parque das Meren-
das, junto ao cruzeiro da Cruz Quebrada, 
criando-se um parque de estacionamen-
to na zona. Segundo Paulo Freitas do 
Amaral, presidente da Junta, “o projecto 
foi muito bem aceite pelo IDP, aguardan-
do-se uma intervenção em breve”.

No passado dia 7 de Junho de 2010 deu 
entrada a acção administrativa especial 
promovida por um conjunto de morado-
res da freguesia – os ‘Amigos da Cruz 
Quebrada’ - com o objectivo de anular 
a deliberação favorável da Câmara de 
Oeiras (CMO) ao Pedido de Informação 

“Não basta dizer que se preserva”
Prévia (PIP) do projecto de ocupação e 
edificação da Quinta de Santa Sofia e 
de defender as características daquele 
património arquitectónico único. 
Depois de diversas acções levadas a 
cabo pelos ‘Amigos’, das quais demos 
nota na edição anterior do Ponto, em 

Abril a CMO estabeleceu como condi-
cionante que a licença de utilização das 
moradias novas só poderá ocorrer após 
a recuperação do respectivo palacete, 
estando em causa a valorização de um 
imóvel identificado no Plano de Salva-
guarda, e esclarecendo que “o palacete 

manterá a sua afectação a usos habita-
cionais, mantendo a estrutura original”.
Mas para Paulo Vasconcelos, precursor 
do movimento de cidadãos, “o comuni-
cado resume mal o que foi aprovado”, 
uma vez que “a CMO aprovou uma vo-
lumetria desproporcionada e a condição 
de recuperação do palacete serve para 
desviar atenções e aprovar uma cons-
trução megalómana que viola uma série 
de normas, nomeadamente de seguran-
ça em caso de incêndio”.
A acção interposta pelos moradores evi-
dencia violações regulamentares tais 
como a agressão aos bens classifica-
dos e a violação do regime jurídico de 
protecção do património classificado; a 
destruição dos jardins e o abate de ár-
vores centenárias; a desconformidade 
de cérceas e volumetrias, ou a violação 
do regulamento técnico de seguran-
ça contra incêndios em edifícios. “Por 
exemplo, o projecto prevê a ocupação e 
a destruição dos jardins com blocos de 
1.200 m2 cada, disfarçados de ‘vivendas 
geminadas’ de três pisos, ao passo que 
o palacete tem apenas dois pisos e uma 
área que ronda os 800 m2. Como se isto 
não bastasse, o PIP aprovado na CMO 
nada diz de concreto sobre a recupera-
ção do palacete”, adianta Paulo Vascon-
celos, para quem “não basta dizer que se 
preserva o palacete e construir uma torre 
de quatro pisos quase colada ao mesmo, 
até porque, no plano de salvaguarda, o 
objectivo é valorizar o património e este 
projecto contradiz isso por princípio”. Os 
‘Amigos’ continuarão a mobilizar-se, re-
correndo para isso a todos os mecanis-
mos legais disponíveis.
 

Mais estacionamento 
junto ao Parque das Merendas

O Parque Aventura, localizado junto 
à Carreira de Tiro do Complexo do Ja-
mor, é um circuito constituído por várias 
estações de madeira no topo das árvo-
res. A ligação entre estações é feita atra-
vés de pontes de corda, túneis, redes, 

estribos e carreiros, e cada percurso ter-
mina em slide. 
Uma excelente sugestão para pais e 
filhos explorarem dois percursos distin-
tos: o Grande Percurso do Jamor, com 
44 actividades e cinco slides com cerca 
de 200 metros cada, e o percurso para 
crianças, com 15 actividades e diferen-
tes graus de dificuldade.
Antes do início da actividade, um dos 
elementos da aventureira e profissional 
equipa de monitores credenciados do re-
cinto ministra aos utentes uma pequena 
acção de formação para a utilização das 
estruturas. Os titulares do Cartão de 
Utente do Centro Desportivo Nacional do 
Jamor usufruem de desconto de 20%.

Quinta de Santa Sofia

património

Foi recentemente inaugurado o Espaço 
de Jogo e Recreio do Centro Desporti-
vo Nacional do Jamor, sublinhando-se a 
originalidade dos equipamentos. A infra-
estrutura, com cerca de 1500 m2 de área, 
é composta por nove equipamentos lúdi-
cos em madeira de Larício Alpino, à cor 
natural, e aço. Trata-se de um parque 
único em Oeiras, implementado pelo 
Instituto do Desporto de Portugal, com 
o apoio da Junta de Freguesia. Os equi-
pamentos são de grande riqueza lúdica, 
privilegiando a actividade motora, o jogo, 
o movimento, a agilidade e a socializa-
ção de crianças e jovens entre os três 

Novo espaço de jogo e recreio
e os 14 anos, como o Baloiço Ninho, a 
Serpente de Areia, o Estaleiro com Es-
correga, um combinado de torres com 
redes e pontes de acesso, a Casinha de 
Estacas, balancés e a Colina dos Anões, 
além de mobiliário urbano de apoio. 
Procedeu-se ainda à renovação de árvo-
res secas, invasoras e em mau estado; 
ao reforço da plantação, bem como a po-
das de manutenção e de arejamento. O 
Espaço de Jogo e Recreio do Jamor fica 
junto ao relvado de hóquei em campo, 
entre o parque de estacionamento de 
apoio ao Parque Urbano e o Mini-Parque 
Aventura.
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Dizer que a quinta colectividade mais an-
tiga do País e primeira do concelho tem 
mantido fora das ruas e de vícios muitos 
jovens aos quais é dada a oportunidade 
de desenvolverem as suas aptidões na-
turais é tão relevante como afirmar que a 
mesma instituição tem dado aos menos 
jovens a possibilidade de estarem em 
permanente actividade, em benefício da 
sua saúde física e mental e do seu enri-
quecimento social e cultural.
Ao passar-se na Cruz Quebrada, pelas 
ruas Policarpo Anjos ou Sacadura Ca-
bral, não se tem a percepção da verda-
deira dimensão física da SIMECQ. No 
interior, um Salão Nobre de rara beleza; 
um pavilhão desportivo; várias salas 
para a prática de actividades recreativas 
e culturais e um bar modernizado dotam 
a instituição de meios que permitem ter, 
de segunda a domingo, vivacidade cons-
tante e uma aura de sucesso pelo traba-
lho e pelo esforço.
“Tem sido nossa preocupação trazer 
novamente para a SIMECQ todas as 
actividades que se extinguiram por falta 
de condições económicas ou de rejuve-
nescimento”, sublinha o presidente Al-

São 130 anos de História e de profundo envolvimento com a população da freguesia que merecem 
o justo destaque dado à SIMECQ nesta edição do Ponto. Fundada em 9 de Outubro de 1880, a 
Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz-Quebradense dedicou-se desde o primeiro minuto 
à causa social. Muito mais do que um clube, a SIMECQ actua especialmente nas áreas do desporto, 
da música, do teatro e das artes, promovendo actividades de carácter recreativo, desportivo e 
cultural que visam a formação dos seus sócios e da população em geral. 

130 salvas à colectividade mais 
antiga do concelho

berto Cabral, para quem o crescimento 
sustentado da colectividade explica a 
manutenção das actividades. “Esta é 
uma verdadeira escola de valores, que 
se centra sobretudo na solidariedade e 
no voluntariado de dezenas de colabora-
dores que, a título gratuito, são os princi-
pais responsáveis por esta grande obra”, 
disse Alberto Cabral ao Ponto.  
Hoje, a SIMECQ tem na sua esco-
la de música dezenas de alunos de 
grande talento, oito dos quais consti-
tuem a base da Banda Filarmónica da  
SIMECQ, renascida em 2005, após 58 
anos de interregno. Por sua vez, o Gru-
po de Teatro ressurgiu em 2009, após 30 
anos de inactividade, com duas peças de 
sucesso já representadas e uma em fase 
de ensaios, a entrar em cena no início 
de 2011, oportunamente alusiva às co-
memorações dos 130 anos. A Escola de 
Danças de Salão tem feito furor com as 
Milongas e com as aulas de tango argen-
tino. No Atelier de Artes, mais algumas 
dezenas de alunos de todas as idades 
aprendem pintura, cerâmica, bordados 
ou técnicas de estanho. Pelas come-
morações deste aniversário, o Atelier 

promoveu uma Exposição de Pintura no 
Salão Nobre entre 24 e 27 de Setembro.
Por fim, a actividade desportiva de maior 
relevo: a Escola de Basquetebol. Actual-
mente com dezasseis equipas, das quais 
onze competem nos escalões de forma-
ção, foi considerada a melhor escola de 
formação feminina do País, como corolá-
rio das classificações obtidas a nível na-
cional pelas equipas dos escalões sub- 
-14, sub-16 e sub-19.

No passado dia 9 de Outubro, 
a SIMECQ recordou e homena-
geou sócios, técnicos, atletas e 
ex-atletas em sessão solene, no 
seu Salão Nobre. Trinta sócios re-
ceberam emblemas que marcam 
os 25 e 50 anos de associados 
e, recordando que pelo basquete-
bol da SIMECQ passaram nomes 
que vieram a evidenciar-se, foram 
homenageadas personalidades 
como António José Coelho (ex-ár-
bitro e comissário FIBA), Alexan-
dre Pires (treinador do Illiabum), 
Cristina Coelho (treinadora da  
SIMECQ), José Olímpio (treina-
dor) e Paulo Correia (técnico do 
Moscavide). 
Também os elementos que inte-
gram as equipas campeãs na-
cionais da 2.ª Divisão masculina 
(1979/80 e 1993/94), lideradas, 
respectivamente, por Orlando 
da Ponte e Henrique Palmeiro, 
assim como as recentes cam- 
peãs nacionais sub-14 femininas 
e equipa técnica foram distingui-
dos. Por fim, no triatlo, a SIMECQ 
não esqueceu Ricardo Costa, que 
se sagrou campeão do mundo de 
duatlo em 1995 e campeão ibéri-
co de triatlo longo em 1999, entre 
outros títulos nacionais e interna-
cionais.

sabia que...

Homenagens 
e distinções 
no Salão Nobre

Apesar de com um orçamento reduzido 
face à redução de subsídios públicos, a 
SIMECQ promete, “com a ajuda de só-
cios, atletas, praticantes de actividades e 
comerciantes da freguesia”, realizar uma 
“cerimónia simples mas com enorme 
significado”. O Ponto associa-se às co-
memorações esperando de algum modo 
contribuir para a afirmação histórica e 
categórica da SIMECQ como colectivi-
dade exemplar e indelével. 

Bernardino Machado, terceiro e oitavo Presi-
dente da República Portuguesa, deputado, 
senador, ministro e primeiro embaixador 
português no Brasil, instalou-se no Castelo 
de Sta. Catarina, Cruz Quebrada, durante 
os meses de Verão de 1911.
Em 1922 adquiriu o referido imóvel, entre-
tanto demolido. O que muitos não sabem 
é que  o notável estadista, que se tornou 
indefectível republicano já depois dos 50 
anos de idade, se inscreveu de imedia-
to na SIMECQ, mal chegou ao burgo, 

e pagou uma quota de 500 reis, tornando-se 
sócio n.º 135 da colectividade.



O Centro de Alto Rendimento de Atle-
tismo, no Complexo do Jamor, foi inau-
gurado no final de Julho pelo Ministro 
da Presidência Silva Pereira. “É um vi-
rar de página nas condições de treino 
dos atletas”, frisou. O novo equipamen-
to inclui uma nave coberta, duas pistas 
de atletismo e uma de crosse, sala de 
musculação, balneários e gabinetes 
médico, de fisioterapia, psicologia e re-
cuperação pós-esforço. 
O investimento de 4,5 milhões de euros 
está incluído nos 20 milhões para a re-
modelação do Complexo do Jamor.

desporto
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As incríveis campeãs simecquinhas

Rui Silva e Jessica Augusto venceram, 
no dia 24 de Outubro, a 30.ª Corrida do 
Tejo, que levou à Marginal 9300 partici-
pantes. Ambos os atletas festejaram o 

A conquista do campeonato nacional 
de sub-14 femininas em Junho foi tal-
vez a melhor prenda pelos 130 anos 
da SIMECQ. Na sua longa história, a 
SIMECQ tem no currículo, desde 1953, 
quando se iniciou a prática desportiva 
no clube, apenas três equipas cam-
peãs: em 1979/80, ano de centenário; 
em 1993/94, ambos os títulos da 2.ª 

divisão e em masculinos, e agora, em 
2009/10, a formação campeã nacional 
feminina de sub-14, que juntou o título 
nacional aos títulos distritais da ABL de 
2008/09 e 2009/10.
Foi num jogo impróprio para cardíacos, 
com resultado de 47-45 após prolon-
gamento, que a colectividade mais an-
tiga do concelho de Oeiras se sagrou 

campeã nacional após 31 vitórias con-
secutivas. Melhor do que isso só mes-
mo consegui-lo a jogar em casa, no 
Pavilhão Carlos Alberto Carvalho, que 
acolheu, de 11 a 13 de Junho, a “final-
seis” da 6.ª edição da Taça Nacional de 
sub-14 femininos, com as presenças 
das equipas das zonas Sul (Juventude 
BC e SIMECQ), Norte (CP Natação e 
Académico FC), Madeira (União FC) e 
Açores (Os Vitorinos).
No cinco ideal votado pelos treinado-
res foram eleitas duas jogadoras da 
SIMECQ: Maria Kostourkova (poste) 
e Catarina Cardoso (base/extremo). O 
presidente da SIMECQ Alberto Cabral 
lembra que esta é “uma equipa maiori-
tariamente constituída por atletas que 
começaram a prática do basquetebol 
na colectividade, com seis anos”, e que 
a instituição, actualmente com dezas-
seis equipas, das quais onze são dos 
escalões de formação, “foi considerada 
a melhor escola de formação feminina 
do País, como corolário das classifica-
ções obtidas pelas equipas dos esca-
lões sub-14,sub-16 e sub-19”.
As campeãs nacionais ao comando de 
Fernando Braz, Sylvie Clavier e Bruno 

Frederico Gil fez história nos courts 
do Jamor. O tenista tornou-se o primeiro 
português a garantir presença na final de 
um torneio do ATP World Tour ao discutir 
o título individual do Estoril Open 2010 
com Albert Montañes, no ano do regres-
so do campeoníssimo Roger Federer 

24 Horas 
SIMECQ
A 4 de Junho, das 9h30 de sexta 
até às 14h30 de domingo, decorreu 
no pavilhão da SIMECQ, pelo quar-
to ano consecutivo, uma maratona 
de basquetebol com um vasto pro-
grama para basquetebolistas, dos 
sub-14 aos veteranos, envolvendo 
equipas masculinas e femininas, 
entre as quais Sport Algés e Dafun-
do, Estoril Basket, CRC Quinta dos 
Lombos e F.C. Porto.

Torneio Solplay
No torneio de ténis do Solplay que se re-
alizou no fim-de-semana de 23 e 24 de 
Outubro, os jogadores do CTJamor do-
minaram, com a presença de 18 jogado-
res num total de 27 - domínio reflectido 
também nos resultados, com os tenistas 
locais a atingirem as últimas fases do tor-
neio. André Rodeia foi o finalista na cate-
goria de sub-10, destacando-se a presta-
ção de Carolina Figueiredo, que só parou 
nas meias-finais.

Novo Centro de Alto Rendimento

Liz são: Beatriz Fernandes, Beatriz Lei-
tão, Catarina Ventura, Catarina Cardo-
so, Constança Neto, Daniela Santos, 
Mafalda Marques, Maria Kostourkova, 
Mariana Vilhena, Marta Fernandes, 
Matilde Nascimento, Nicole Clavier, 
Raquel Albino, Rita Bento e Vânia Al-
meida. Parabéns!

30.ª Corrida do Tejo

triunfo pela segunda vez e prometeram 
regressar em 2011. A Corrida do Tejo é 
uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Oeiras, com o apoio da Nike.  

Ginástica 
na praia volta 
na Primavera
Durante este Verão, houve quatro ses-
sões de ginástica na praia da Cruz Que-
brada, com a participação média de 40 
pessoas. 
A iniciativa foi promovida pela Junta de 
Freguesia local em parceria com o giná-
sio VivaFit e pretende “devolver a praia 
aos fregueses”, segundo o presidente da 
Junta. Com a chegada do Outono, foram 
suspensas as sessões, que serão reto-
madas na Primavera.

2010
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A falar é que a gente se entende
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Atelier Querky
No antigo centro de saúde da Cruz Que-
brada, todas as segundas, a partir das dez 
horas, decorrem no ‘Atelier Querky’ aulas 
de artes decorativas (pintura, charão, de-
coupage, tridimensional, folha d’ouro e fal-
so vitral), pirogravura e pintura de alto fogo. 
A iniciativa é da AJUDE, cuja missão é o 
combate ao insucesso escolar e a integra-
ção social dos jovens do concelho. O Ate-
lier, representado por Maria Minez, propor-
ciona a apredizagem a qualquer pessoa, a 
partir dos sete anos. Inscrições através do 
e-mail ajude.nacional@gmail.com ou pelos 
contactos 214 140 332 e 214 140 332.

As aulas de alfabetização 
para adultos e de português 
para estrangeiros, resultado 
de parceria entre a Junta de 
Freguesia de Cruz Quebrada-
-Dafundo e o Agrupamento 
de Escolas Gonçalves Zarco, 
foram um sucesso e mudaram 
definitivamente o dia-a-dia de 
quem as frequentou.

Fabrícia Almeida Pereira

Em 2009/2010, cerca de 40 alunos fre-
quentaram o curso de português para 
estrangeiros ‘Falar em Português’ e o 
curso de alfabetização ‘Nunca é Tar-
de’, ambos reconhecidos com diplo-

ma. Como prometido, o Ponto foi ao 
encontro de alguns dos alunos que 
frequentaram as aulas para conhecer 
o impacto da iniciativa nos quotidianos 
das pessoas. 
A vida de Maria Emília, de 78 anos, da 
turma de alfabetização, mudou desde 
que começou a juntar as letras do al-
fabeto e a ler e escrever algumas pala-
vras. “Já conhecia as letras todas, mas 
agora já consigo escrever o meu nome 
com uma letra mais bonita”, confessa, 
reiterando o seu interesse e vontade 
em continuar as aulas de alfabetiza-
ção. O seu maior sonho era já conse-
guir ler e escrever todas as palavras 
correctamente, mas sabe ter um cami-
nho a percorrer, uma vez que, por en-
quanto, ainda nota alguma “dificuldade 
em compreender as palavras mais difí-

ceis e em desenhar as 
letras maiúsculas”. No 
entanto, o curso abriu- 
-lhe caminho para “com-
preender os jornais e as 
legendas da televisão”. 
Já Fadhila, tunisina de 43 
anos que frequentou o curso 
para estrangeiros ‘Falar em Portu-
guês’, especialmente orientado para a 
população imigrante - incluindo alunos 
oriundos de Espanha, Polónia, Tunísia, 
Marrocos, EUA, Senegal, Roménia, Ín-
dia, Paquistão e China - conta-nos en-
tusiasticamente a sua experiência na 
aprendizagem do Português. Embora 
residente no País há 15 anos, os seus 
conhecimentos da língua eram escas-
sos, sobretudo porque, quer no meio 
familiar, quer no exercício da sua pro-

Manuais escolares 
gratuitos
A Junta de Cruz Quebrada-Dafundo levou a 
cabo, no início do ano lectivo, uma iniciativa 
de apoio aos pais da freguesia, possibilitan-
do acesso fácil a manuais escolares para 
os seus filhos. O projecto, que beneficiou 
13 crianças, terá continuidade no próximo 
ano e consiste na troca de manuais esco-
lares usados no ano lectivo transacto por 
livros também usados, mas do ano que se 
avizinha. A Junta de Freguesia selecciona 
unicamente livros em bom estado e está a 
reforçar o stock para que em 2011 possa 
ser dado apoio a mais crianças.

Agora 
também em Inglês

A Junta de Freguesia 
de Cruz Quebrada–Dafundo iniciou 
a 19 de Outubro aulas de iniciação 

ao Inglês nas suas instalações. 
As aulas são gratuitas e realizam-

se a terças e quintas-feiras, 
das 18 às 19 horas.

A escola EBI João Gonçalves Zarco es-
teve incluída na 11.ª Mostra de Teatro 
Escolar 2010, que decorreu entre 7 e 28 
de Maio no Auditório Ruy de Carvalho, 
em Carnaxide. Foi no dia 21 que, pelas 
21 horas, subiu ao palco a peça musical 
‘Era uma vez um Marquês’, na qual par-
ticiparam três turmas do 2.º ciclo e duas 
turmas do 3.º, incluindo alunos do Pro-
jecto de Currículos Alternativos que reve-
lem dificuldades de aprendizagem, des-
motivação e absentismo escolar. “Este 
musical foi motivador em especial para 

esta turma, facilitando aprendizagens e 
a aquisição de competências”, referiu 
ao Ponto a professora Carla Damas. O 
projecto desenvolveu-se ao longo do ano 
nas disciplinas curriculares de Área de 
Projecto, Formação Cívica e Educação 
Musical (EM), ministrada pela professora 
de EM Ana Cristina Azevedo, autora da 
peça, que contou com a participação de 
vários elementos da comunidade esco-
lar, incluindo professores. “Nesse dia ve-
rificámos que tínhamos alunos felizes”, 
concluiu Carla Damas.

Escola Gonçalves Zarco leva musical a cena

Foram 13 os estabelecimentos de 
ensino do concelho requalificados 
ou ampliados durante as férias de 
Verão. Assim, o Jardim de Infância 
Roberto Ivens, na Cruz Quebra-
da, viu as suas instalações sanitá-
rias remodeladas. Outras escolas, 
como a EB1 Gil Vicente, em Quei-
jas; a EB1 António Rebelo de An-
drade, a EB1/JI Sá de Miranda e a 
EB1/JI Manuel Beça Múrias, todas 
em Oeiras; o JI Luísa Ducla Soa-

Escolas do concelho 
requalificadas nas férias

res, em Algés; a EB1/JI Pedro Álva-
res Cabral, em Porto Salvo; a EB1/
JI Cesário Verde, em Queijas ou a 
EB1/JI Nossa Senhora do Vale, em 
Caxias, foram alguns dos estabele-
cimentos beneficiários. As interven-
ções orçam em cerca de um milhão 
e 200 mil euros e foram aprovadas 
em Maio pelo executivo municipal 
na modalidade de ajuste directo, ao 
abrigo do regime de excepção para 
este tipo de equipamentos.

fissão, as oportunidades de aprender 
Português eram poucas, uma vez que 
comunica essencialmente em francês. 
Fadhila considera que o curso foi “um 
sucesso” e sente que o seu objectivo 
de aprender a falar e escrever Portu-
guês foi “totalmente atingido”, o que 
pudemos, aliás, constatar no decorrer 
da conversa, ao longo da qual Fadhila 
demonstrou a sua fluência. 
O projecto tem como finalidade a pro-

moção da integração social, através 
da alfabetização e do ensino 

da Língua à população 
imigrante. Para o presi-

dente de Junta Paulo 
Freitas do Amaral, 
os cursos são “uma 
forma de combater 
a exclusão social e 
promover a inser-

ção no mercado de 
trabalho”.

Já para a professora 
Clélia Ferreira, “o prin-

cipal objectivo do curso foi, 
por um lado, criar estratégias que 

possibilitassem aos alunos ultrapassar 
as suas dificuldades, e, por outro, en-
sinar a ler e a escrever, aperfeiçoando 
a oralidade e a compreensão de uma 
língua não materna”. Embora com di-
ferentes desempenhos, “o objectivo foi 
alcançado”, o que para a professora 
“foi muito gratificante”. Muitos dos alu-
nos desejam continuar a aprender a 
Língua e, por isso, inscreveram-se no-
vamente no curso 2010/2011.



cultura

agenda

@ SIMECQ

20 de Novembro
A juventude da SIMECQ vai à pesca no Rio Jamor 
com pincéis e outros materiais;

27 de Novembro a 29 de Dezembro 
Atelier de Artes, Bazar de Natal e Presépio Tradicional;

28 de Novembro
Concerto da Banda Filarmónica da SIMECQ no Salão 
Nobre pelo seu aniversário.
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O inglês Sebastiano Ferranti (baixo e voz) e o americano 
Alex Klimovitsky (bateria, vozes e sintetizador), ambos 
ex-Three and a Quarter, fundaram os Youthless em 
2009 e já sedimentaram um currículo de respeito, com 
registos muito bem recebidos como o EP ‘Telemachy’ e 
actuações no Coliseu de Lisboa, no Festival Optimus 
Alive ou na Casa da Música do Porto, além de algu-
mas tours pelo Reino Unido. Aliás, de 11 a 31 de Ou-
tubro a banda esteve pela terceira vez em digressão 
por Inglaterra, tocando em Manchester, Leeds, Oxford 
e Londres, a promover o primeiro registo discográfico 
lançado por uma editora britânica – a One Bird Recor-
ds. O single ‘Golden Age’ está à venda no mercado 
inglês desde 18 de Outubro e o projecto já foi reco-
nhecido pelas autoproclamadas elites avant-garde da 

Pearl Jam quiseram ficar por perto
Foram cerca de 115 mil os que passaram pelo festival Op-
timus Alive ao longo de 7, 8 e 9 de Julho. O Ponto esteve 
presente e destaca como pináculo da quarta edição o con-
certo dos Pearl Jam, que reuniram a maior plateia dos três 
dias - mais de 45 mil pessoas. 
Eddie Vedder, vocalista, é um apaixonado por Portugal e pe-
las praias, não lhes poupando elogios. Mais uma vez com 
o Tejo à vista, deixou um recado: “Obrigado por virem ao 
nosso último concerto. Não o último de sempre, mas o últi-
mo durante muito tempo.” A digressão terminou em Portugal 
mas, segundo consta, a banda ainda ficou por alguns dias. 
O Ponto soube que o requisito de Vedder terá sido ficar alo-
jado num hotel da Linha com vista para o mar, cremos que 
no Estoril.

A história do power duo Youthless, que 
regressou a Portugal recentemente após 
digressão em Inglaterra, começou e 
desenvolveu-se na freguesia. O norte-
-americano Alex Klimovitsky e o inglês 
Sebastiano Ferranti são dois músicos de 
nacionalidades e nomes aparentemente 
improváveis para uma banda que se 
conheceu no Instituto Espanhol, no Dafundo, 
e que ainda hoje ensaia na casa de família 
do britânico, na Cruz Quebrada. Prova da 
diversidade cultural da região, os Youthless 
são banda revelação por onde passam e, 
com o lançamento de um álbum em vista, 
têm conquistado os palcos e a crítica, 
levando um pouco da freguesia ao mundo.

O EP de estreia ‘Telemachy’, 
editado há quase um ano 
pela Optimus Discos a con-
vite de Henrique Amaro da 
Antena 3, foi gravado em 
Londres por Rory Brattwell e narra, 
ao longo de sete faixas, uma história de 20 minutos baseada 
na mitologia grega de Telémaco. “Telemachy” surge durante 
uma semana em Londres, na companhia de Rory Brattwell, 
uma espécie de guru local do rock descarrilado praticado por 
combos de baixista e baterista. A possibilidade de fazerem 
o disco para a Optimus Discos deixou a dupla a pensar na 
“oportunidade perfeita para passar uma semana a dormir no 
chão da sala de gravação a comer beans on toast”. 
Assim foi e, por entre a “bagunça inspiradora” dos clubes 
locais de Shoreditch, saiu, “meio planeado e meio improvisa-
do”, o conceito ambicioso da banda sonora de um conto, es-
crita pelos Youthless mas inspirada em temas psicológicos 
dos primeiros quatro poemas da Odisseia e na história grega 
de Telémaco, aludindo a rituais de passagem. “Uma viagem 
cheia de puzzles, enigmas e trocadilhos que poderão anali-
sar com os vossos companheiros de estudos clássicos en-
quanto comem cogumelos”, refere o texto de apresentação 
do disco. 
‘Telemachy’ está disponível para download gratuito no site 
da Optimus Discos (www.optimusdiscos.com/discos/telema-
chy) e em formato físico nas lojas FNAC. A banda já tem 
muitos temas e ideias para o próximo álbum, estando agora 
a analisar várias opções para a sua concretização.

Youthless: A Era Dourada da Telemaquia

cena Dance/Garage de Londres, Nova Iorque e Lis-
boa. 
Na verdade, o duo dinâmico, munido de bateria e baixo 
sobre processamento e Vocoder, conheceu-se no Institu-
to Espanhol. Sebastiano, ou Bill para os amigos, é inglês 
mas nasceu em Portugal e cresceu no Alto de Sta. Cata-
rina, Cruz Quebrada. Alex é natural de Nova Iorque, mas 
veio para Lisboa aos 14 anos, ingressando no Instituto 
Espanhol, onde já estudava Sebastiano. “Lembro-me da 
primeira vez que nos encontrámos, depois de uma aula 
de educação física. Nenhum de nós falava muito bem 
espanhol na altura, mas levámos uma semana inteira 
para perceber que ambos falávamos inglês e que podí-
amos comunicar assim. Foi muito engraçado”, recorda o 
já apelidado pela Imprensa britânica Sebastiano “the riff 
machine” Ferranti. Ambos prosseguiram estudos acadé-
micos no estrangeiro – Londres e Nova Iorque - enquanto 
mantinham o trio Three and a Quarter, fundado aos 15 
anos juntamente com o espanhol Guillermo Landín, e am-
bos regressaram a Portugal, o país onde mais gostam de 
estar e sua base de operações. São surfistas e o clima não 
deixa dúvidas quando à centragem geográfica da banda.
O surpreendente fenómeno Youthless começou “por 
brincadeira”, depois de muitos anos dedicados ao híbri-
do reggae-dub-rock-hardcore dos Three and a Quarter. 
Alex, que sempre fora guitarrista e vocalista, queria ago-
ra aprender a tocar bateria… “A ideia original era fazer 
uma banda de covers de Black Sabbath, só os dois e 
sem voz; curtir os riffs da banda de metal original! Mas 
no primeiro ensaio escrevemos quatro originais muito 
diferentes. Sendo só dois, o som ficava um pouco va-
zio e barulhento, mas encontrámos uma solução, que 
foi tocar baixo através de vários amplificadores em si-
multâneo, com processamentos diferentes, alternando 
efeitos com pedais para simular que havia mais elementos 

na banda”, explica o baixista, que Alex responsabiliza pela 
invenção do “monster bass sound”, que passa por dois am-
plificadores – um de baixo e outro de guitarra.
A fórmula parece ser simples: “beats and melody.” Mas 
há alguma complexidade na parafernália de controlado-
res de pé cujos efeitos modulam singularmente o som 
de apenas um instrumento que enche a sala e marca, 
juntamente com o timbre da voz de Alex, a personalidade 
sónica sonora do duo. O resultado foi, segundo Sebas-
tiano, “uma coisa meio retro mas futurista e, ao mesmo 
tempo, com uma energia contagiante que quase lembra o 
pós-punk e o dance new wave dos anos ‘70 associado ao 
underground de Brooklyn ou Londres de hoje”. 
O primeiro vídeo da banda, do single ‘Good Hunters’, 
foi lançado pela Enchufada, a editora dos Buraka Som 
Sistema, e chegou ao quarto posto da hitlist da MTV Portu-
gal. Recentemente, os Youthless lançaram o seu segundo 
vídeo, do tema ‘The Beasts’, e trouxeram de Inglaterra as 
melhores críticas, nomeadamente da BBC Radio. O jor-
nal Ponto já assistiu a alguns concertos da banda, que se 
transcende ao vivo, o que nos deixa em posição privilegia-
da para afirmar que esta é uma das grandes promessas 
internacionais da música feita em Portugal, aqui tão perto.  

A odisseia da 
telepatia sónica
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Com enorme prazer, aceitei o convite 
para escrever nesta edição do jornal da 
nossa freguesia. Nada me foi imposto 
ou proposto; foi-me dada a mesma 
liberdade com que os fregueses me 
abordam frequentemente na rua, ávidos 
por serem ouvidos, para criticar ou con-
gratular o trabalho desenvolvido pelo 
actual executivo do órgão de poder au-
tárquico local. 
Podia debruçar-me sobre os pelouros 
que tutelo e tecer analogias banais e 
queixumes ao dizer que “não se conse- 
guem fazer omoletas sem ovos”, espe- 
rando simpatia e consternação por parte 
dos fregueses. Mas não! Nas últimas 
eleições assumi o cargo de tesoureiro e, 
nesse âmbito, detenho plena convicção 
que fazemos o que é necessário, dentro 
das limitações orçamentais de que dis-
pomos. 
O que poderá ajudar à distinção do 
mandato deste executivo?
A chave principal será a palavra “equi- 
pa”. O espírito de equipa foi-me incutido 
desde muito cedo, sendo que tenho 
consciência das mais-valias do trabalho 
em equipa versus autocracia. Uma equi-
pa forte e coesa não vergará, tal como 
acontecerá se dobrado um punhado de 
galhos, ao invés de tentar quebrar-se 
apenas um. Como tal, desengane-se 
quem pensa que o presidente está so- 
zinho na gestão da freguesia: tem o 
apoio directo e constante de um grupo 
de trabalho, disperso por áreas estraté-
gicas de interesse para a freguesia.
“Também trabalha na Junta?”, questio-
nou-me um comerciante da freguesia, 
há uns tempos. “Não. Não trabalho na 
Junta; eu trabalho pela Junta”, alterei.

“Prémio Mérito” para o ginasta campeão nacional Tiago Faquinha

Tiago Faquinha, 23 anos, residente no 
Centro de Alto Rendimento (CAR) do Ja-
mor desde Julho de 2005, tem mantido 
resultados de sucesso ao longo da carrei-
ra desportiva. Treinado por Nuno Vieira, 
começou a competir pela Sociedade Filar-
mónica e Recreativa União Alhosvedrense 
- “SFRUA, a Velhinha” -, onde, em 2001, 
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Farmácia Nova do Dafundo, Tel. 213 881 947 
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Depois de homenagear dois des-
portistas da SIMECQ, o “Prémio 
Mérito do Jornal Ponto” vai ago-
ra para Tiago Faquinha, jovem 
ginasta da União Recreativa do 
Dafundo. O actual campeão na-
cional de ginástica aeróbica tem 
feito um percurso internacional 
ascendente que honra o clube 
e a freguesia, e foi eleito unani-
memente por direcção e corpos 
técnicos da URD.

foi o 1.º classificado individual no escalão 
júnior. Chegou à Selecção Nacional júnior 
em 2002 e venceu a primeira competição 
internacional em 2003 no Open Internacio-
nal da Alemanha. 
Em 2004 integrou o programa de treinos de 
alto rendimento da Federação de Ginástica 
de Portugal (FGP) dirigido pelos treinado-
res nacionais Rui Cardoso e Ana Maçanita, 
com quem treinava par misto. No mesmo 
ano, entrou no circuito de alta competição, 
obtendo resultados desportivos espantosos 
como três primeiros lugares no Open Inter-
nacional de Itália, França e Eslováquia em 
2003 e 2004.
Em 2005 mudou-se para o CAR do Jamor 
devido á preparação para os Europeus 
de 2005, que se realizaram em Coimbra. 
Seguiram-se muitos resultados internacio-
nais relevantes, como a medalha de ouro 
no Open Internacional de França, 2007; 4.º 
lugar no Europeu, 2007; 10.º no Mundial, 
2008; 4.º na Taça do Mundo da Bulgária, 

2009; 6.º no Europeu, 2009; 6.º nos Jogos 
Mundiais, 2009, ou 3º em par misto e 6º em 
individual na Taça do Mundo dos Açores, 
em 2010.
Desde 2009/10 que representa a URD, ten-
do sido várias vezes campeão nacional e 
distrital e, internacionalmente, competindo 
por diversas vezes em par misto com a sua 
actual treinadora nacional, Ana Maçanita. 
Elena Rosca, ginasta dos Bombeiros de 
Barcarena, treina também par misto com 
Tiago desde 2008.
Mas Fernanda Marta, directora técnica de 
ginástica aeróbica da FGP, que conhece 
o “talento especial” de Tiago desde 2001, 
aponta a presente época como “uma nova 
fase da sua vida” e avisa: “O Tiago ingres-
sou no primeiro ano do Curso Superior de 
Comunicação Social na Universidade Nova 
de Lisboa e, se os objectivos desportivos 
para 2010/11 passam por voltar a alcançar 
o regime de alto rendimento, com bons re-
sultados desportivos nas taças do mundo 
de França, Japão, Bulgária e EUA, o traba-
lho vai ser árduo.”
De facto, estas quatro competições de pre-
paração são fundamentais para os ginastas 
de nível mundial adquirirem e conciliarem 
experiência competitiva e traquejo. Mas 
trabalho árduo é coisa habitual para Tiago, 
que terá de conciliar os estudos universi-
tários com os treinos e com o trabalho en-
quanto monitor em ginásios, além de ter de 
conseguir apoio para participar em todas as 
competições internacionais. 
Segundo Fernanda Marta, “os objectivos 
para 2010/11 passam por voltar a alcançar 
o regime de alto rendimento, com bons re-
sultados desportivos nas taças do mundo, 
que são competições fundamentais para a 
preparação das Universíadas, em Agosto, 
na China, e dos Europeus, em Novembro”. 
Em declarações ao Ponto, a direcção da 
URD sublinhou o apoio a Tiago em particu-
lar, mas em definitivo à prática da ginástica 
de competição e de formação, lembrando 
que “o centro de treinos da FGP esteve 
instalado na URD durante dois anos, tendo 
sido criada em 2009 a Secção de Ginásti-
ca para implementar um novo programa de 
aulas de ginástica e dança para todas as 
idades”. Objectivo: Criar a nova escola de 
ginástica e dança do concelho de Oeiras?

Nome: Tiago Filipe 

Lopes Faquinha

Data de nascimento: 

03/01/1987

Local de nascimento: 

Alhos Vedros, Moita

Altura: 1,83 m

Peso: 72 kg

Hobbies: Ouvir música 

e dançar

Tiago Faquinha está a estudar Comunicação Social. Sabendo da opção académica de Tiago, a direcção do Ponto 
estende-lhe um convite: integrar o corpo de colaboradores do jornal, iniciando assim uma possível carreira jornalística

Após a saída de parte da direcção, a União 
Recreativa do Dafundo (URD) promoveu, a 
22 de Outubro, eleições antecipadas. Com 
28 votos a favor, 19 contra e uma abstenção 
foi eleita presidente a candidata única Carla 
Costa, que já integrava a anterior direcção 
como vice-presidente desportiva. 
Segundo a presidente, “a maior prioridade 
desta direcção para os próximos dois anos 
de mandato é a reabertura do squash, que 
deverá ser conseguida em Dezembro des-
te ano”, mas procurando também dinamizar 

modalidades como o futsal 3x3, o ténis de 
mesa, a ginástica e o karaté. 
A presidente promete ainda o regresso dos 
karaokes, já no dia 20 de Novembro, e das 
noites de fado, pelo menos uma vez por 
mês. A actual direcção já promoveu medi-
das como a reabertura da colectividade a 
sextas, sábados e vésperas de feriados, 
além de que as portas estão abertas até à 
meia-noite, quando antes fechavam às 22 
horas.

www.urdafundo.pt

As prioridades da nova direcção da URD

Aconselhamento jurídico gratuito

A Junta de Freguesia local dispõe de um Gabinete Jurídico 
para prestação de aconselhamento gratuito. Para ter acesso 
ao serviço, em funcionamento todas as terças-feiras pelas 18 
horas, basta contactar os serviços administrativos da Junta e 
efectuar a marcação prévia da consulta jurídica. Os interessa-
dos têm de estar obrigatoriamente recenseados na freguesia. 

Pela Junta

João Graça
Tesoureiro da Junta de Freguesia de Cruz Quebrada-Dafundo 


