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Freguesia de cara lavada
Numa iniciativa inédita, a Junta de Freguesia local começou por 
realizar um levantamento esta tístico exaustivo sobre as condições 
de vida dos oeirenses idosos e tem vindo a intervir muito proxima-
mente junto da população mais carenciada. Prevendo-se que mais 
de 400 mil idosos vivem sozi nhos em Portugal, os Censos Solidá-
rios visam dar resposta ao problema do abandono e da solidão. 
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A Associação de Imigrantes Mundo Feliz, criada a 21 de Se tembro 
de 2011, está vocacionada para o acompanhamento de imigrantes 
residentes em Portugal, muito especialmente na freguesia de Cruz 
Quebrada-Dafundo. A associação, que presta serviços orientados 
para áreas tão díspares como legalização, obtenção de nacionali-
dade, segurança social, saúde, emprego, abertura de contas ban-
cárias ou habitação, organiza ainda eventos, viagens e sessões de 
formação pro fissional, e está a levar a cabo um curso de prepara-
ção para prova de língua portu guesa no âmbito do processo de 
obtenção de nacionalidade. 
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Censos Solidários

Na defesa dos imigrantes

http://pontocqd.wordpress.com

O realizador do documentário ‘Com que Voz’ 
fala-nos da vida do “anjinho de Amália” e 
das memórias que se cru zam na quinta de S. 
Mateus, no Dafundo, onde reside. Nicholas é 
filho do incontornável Alain Oulman - compositor, 
editor literário, encenador e figura política -, que 
também ali foi criado, no seio de uma família 
franco-judaica. 
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Pela voz de 
Nicholas Oulman

Nasceu e viveu em Macau até aos 
seus quatro anos, mas fez-se homem 
no Dafundo. Rui Pregal da Cunha, 
carismático vocalista dos míticos Heróis 
do Mar, concedeu, em Outubro de 2012, 
uma grande entrevista ao jornal Ponto, 
perspectivando a sua vida pessoal e 
artística, sempre com um visível brilho 
nos olhos quando o tema incidia nos 
concertos, nos palcos. De facto, em 
Março passado, o regresso dos Heróis 
do Mar esteve mesmo agendado para 
dia 30 de Novembro de 2013, no Pavilhão 
Atlântico, mas o concerto foi cancelado 
em Abril por litígio entre agência e 
produtora do espectáculo. O Ponto 
soube, no entanto, que a banda mantém 
interesse na reunião, 23 anos depois. Rui, 
que no pós-Heróis viveu sete anos em 
Londres, reside agora junto à Casa dos 
Bicos, em Lisboa, mas regressa sempre 
ao Dafundo para visitar a mãe.

Herói no 
Dafundo

entrevista

No decorrer dos três primeiros anos de mandato do 
actual executivo da Junta foram concretizadas várias 
obras de relevo que requalificam a freguesia com be-
nefício para a população. A repavimentação da Rua 
Sacadura Cabral, principal artéria da freguesia, que 
une Algés ao Estádio Nacional, ou a conclusão da 
obra de reordenamento viário da zona Sul do Com-
plexo Desportivo do Jamor, entre a Avenida Pierre de 
Coubertin e a Cruz Quebrada, com um novo troço en-
tre as piscinas e a ponte filipina, são disso exemplo. 
Às empreitadas, que melhoraram a fluidez do tráfego 
e tornaram a circulação viária mais segura, somam-se 
ainda inúmeras pequenas intervenções e a realização 
de obras de saneamento e de remode lação das redes 
de abastecimento de água.         Pág. 4

Abaixo-assinados e petições são resposta activa 
da sociedade civil para resolução de problemas.

· Junta pede alteração a taxas dos canis
Sensibilizando as auto ridades para a criação de 
melhores condições de vida para os animais, foi 
promovido um abaixo-assinado solicitando a rea-
lização de um estudo que avalie se as receitas 
decorrentes das taxas de canídeos poderão re-
verter em benefício dos animais. Pág. 3

 · Petição contra extinção da freguesia
No Verão passado, já prevendo a extinção da 
freguesia, o presidente de Junta Paulo Freitas do 
Ama ral promoveu um abaixo-as sinado com vista 
a “lutar pela estrutura que está na linha da frente 
do apoio social à população”. Pág. 3

· Abaixo-assinado por telheiro
Fernando Leal, presidente da associação A Ver a 
Barra, promoveu um abaixo-as sinado solicitando 
à CMO a construção de um telheiro no espaço 
dianteiro à igreja da Cruz Quebrada. Pág. 5
 
· Alerta para derrocada no Clemente Vicente
A Junta tem procurado alertar as entidades com-
petentes para a iminência de derrocada no Bairro 
Clemente Vicente, Dafundo. Para isso, foi tam-
bém criado um abai xo-assinado que objectiva o 
risco relativo às condições do prédio 32. Pág. 5

População intervém

Memórias do lado 
ocidental 
por José António Saraiva

Crónica

Crónica
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Hugo Simões, Director

O editorial mais difícil. 2200 caracteres com espaços, demasiado curtos para dar 
aqui por concluído o projecto editorial que foi o jornal Ponto. Evitando adjectivos e 
advérbios de modo, exigem-se algumas considerações. 
No momento em que se escreve este editorial, protelado até não mais ser possí-
vel guardar numa gaveta o trabalho feito há muito, não sei ainda se esta edição 
– a quarta e última – será impressa, e, caso seja, não imagino qual a tiragem. Isto 
deve-se ao facto de que, segundo me foi transmitido já em fase de conclusão dos 
trabalhos, a Junta de Freguesia de Cruz Quebrada-Dafundo poderá não dispor de 
verbas para a impressão em gráfica. A isto acresceram, durante todo o processo 
de composição desta edição, inúmeras dificuldades adicionais, como o facto de 
a equipa de trabalho da Junta, que também contribuía de modo relevante para a 
definição qualitativa do jornal - caso do Nuno Marques, que fotografava e fazia o 
observatório de Imprensa -, ter vindo a ser cada vez mais reduzida ao longo do 
tempo, também por motivos orçamentais.
Em apenas quatro edições, o Ponto contou com a colaboração de um conjunto de 
pessoas a quem quero deixar um especial Abraço: Álvaro Santos, Cátia Ricardo, 
Luís Dias, Fabrícia Pereira, Rita Monteiro, Ana Rita Nascimento, Olga Lourenço, 
Tiago Faquinha, Maria Aires, Hugo José, Nuno Marques e Michael Cavero. A to-
dos um agradecimento mais do que merecido, extensível a um painel de cronistas 
e entrevistados de verdadeiro luxo: Guilherme Filipe, Catalina Pestana, Carlos 
Neto, José António Saraiva, Camané e, por fim, Rui Pregal da Cunha.  
Quanto a mim, dei o que tinha e não tinha para que o Ponto cumprisse e supe-
rasse todos os objectivos a que se propôs, mesmo lutando contra as crescentes 
dificuldades de ordem financeira com que a Junta se vem deparando. À beira 
de eleições autárquicas e da decorrente extinção da freguesia, é improvável que 
venha quem ressuscite o Ponto, que nestes últimos quatro anos foi, orgulhoso, 
o jornal de Cruz Quebrada e Dafundo. Eu, o cidadão e jornalista Hugo Simões, 
despeço-me já com saudade dos meus estimados leitores Cruz Quebradenses e 
Dafundenses. Até logo.

editorial

Até logo

Assembleias de freguesia
No final de 2011 debatia-se, em assembleia 
que decorreu a 20 de Dezembro, a proposta 
da Junta relativa às grandes opções do Pla-
no e Orçamento para 2012. A apreciação e 
a votação da proposta foram retomadas no 
início de 2012 em sessão ordinária de 7 de 
Janeiro, tendo sido ainda dadas a conhecer 
as actividades do presidente da Junta ao 
longo do 4.º trimestre de 2011. 
Já a 23 de Janeiro, a assembleia reuniu-
se em sessão extraordinária, tendo a alte-
ração do regimento da Junta como ponto 
único na ordem de trabalhos. A 13 de Mar-
ço, em sessão extraordinária que prosse-
guiu os trabalhos de 4 de Novembro de 
2011, procedeu-se à verificação dos man-
datos dos deputados locais e à discussão, 
seguida de tomada de posição, quanto à 
proposta do PSD e do Governo, tendo em 
vista a extinção da freguesia. 
Entretanto, no seguimento da aprovação 
do novo regimento da assembleia de fre-
guesia por CDU, PSD e IOMAF, a Junta foi 
informada pelo Ministério Público de que o 
regimento em causa sofria de “graves ilega-
lidades”, em especial no referente ao artigo 
57.º, que prevê remunerações sobrepostas 
dos deputados por realizarem reuniões ou 
comissões paralelas à assembleia. O tema 
foi debatido e um novo regimento foi vota-
do na sessão extraordinária de 22 de Maio 
seguinte, discutindo-se ainda outros pontos: 
fez-se o ponto da situação do projecto ‘Porto 
Cruz’ e da auditoria efectuada pela CMO às 
contas de delegação de competências; pro-
cedeu-se à verificação dos mandatos dos 
deputados da assembleia de freguesia; afe-
riu-se a situação das actas da assembleia 

de freguesia e votou-se o novo regimento. 
A 5 de Junho realizou-se nova sessão 
ordinária, tendo como tema central a 
discussão e a votação do relatório de 
actividades e contas de gerência de 
2011. A sessão ordinária seguinte, rea-
lizada a 8 de Novembro de 2012, teve 
como pontos de trabalho a prestação 
de informação quanto às actividades 
do presidente da Junta durante o 1.º 
trimestre de 2012 e a apresentação da 
resposta do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Sintra à acção administrativa 
especial de impugnação do regimento 
da assembleia de freguesia. 
Seguiu-se, a 20 de Novembro, uma ses-
são extraordinária na qual se procedeu à 
análise das situações relativas ao funcio-
namento do executivo da Junta e da as-
sembleia, que se concluiu com a presta-
ção de esclarecimentos sobre o alegado 
processo de ilegalidade respeitante ao re-
gimento. Por fim, a 20 de Dezembro, hou-
ve uma sessão ordinária com os seguintes 
pontos de trabalho: aprovação da acta da 
assembleia anterior; eleição de membros 
para a reconstituição do executivo da Jun-
ta e da mesa da assembleia; alteração da 
redacção dos artigos 41.º e 57.º do regi-
mento; apreciação de informação escrita 
do presidente da Junta, nos termos da alí-
nea o), número 1, do artigo 17.º da LAL, e, 
por fim, apreciação e votação das propos-
tas da Junta relativas às opções do plano 
e do orçamento para 2013, nos termos do 
artigo 13.º da LAL. Este artigo foi redigido 
com base em informação veiculada pelos 
serviços da Junta de Freguesia.

Em Julho passado a Refer encerrou o acesso poente ao areal da praia da Cruz Que-
brada pela linha do comboio. A intervenção visou reduzir o risco de acidente, que vinha 
aumentando com a crescente afluência de pessoas que atravessavam a linha para ace-
der à praia. Após o barramento do acesso com recurso a pedras e à construção de um 
pequeno muro, a Refer concretizou a intervenção a 25 de Julho, com a automatização 
da passagem de nível na estação. Ainda há quem prefira contornar o bloqueio, mas tam-
bém são muitos os que seguem agora em segurança pelo túnel de acesso. “Desde que 
se fez o muro não houve nem mais uma morte. A média era de uma por ano”, observa o 
presidente de Junta Paulo Freitas do Amaral.

Intervenção social na freguesia 

O Grupo de Trabalho para a Intervenção (GTI), que tem reunido mensalmente nas instalações da 
Junta, identificou nos últimos meses mais 40 casos de emergência social. O GTI une os esforços 
de representantes de entidades como PSP, Ministério do Trabalho e da Segurança Social, CMO 
e Junta, aqui representada pela técnica de acção social Raquel Pinto. O grupo identifica casos 
problemáticos, combatendo especialmente a solidão extrema, a pobreza, a carência social ou 
procurando respostas para muitos pedidos de habitação decorrentes de acções de despejo.

Festa e ceia natalícia solidária

Depois da festa de Natal, que se realizou a 15 de Dezembro no Anfiteatro 1 da FMH, a Junta 
organizou, pelo quarto ano consecutivo, nas suas instalações, uma ceia de Natal para pessoas 
solitárias. A ceia solidária, que teve início às 20 horas do dia 24 de Dezembro, destinou-se aos 
fregueses que não quiseram ficar sós em casa nessa noite.

Oeiras tem mais duas praias oficialmente reconhecidas como tal. O estatuto, que até há pouco 
era exclusivo do areal da Torre, é agora partilhado pelas praias de Santo Amaro e Paço de Arcos, 
onde era desaconselhada a prática balnear. A decisão, que teve em conta o histórico das análises 
efectuadas às águas, não terá ponderado o caso da praia da Cruz Quebrada, que também foi a 
banhos no Verão. E há quem nem tanga use…

Foto: Filipa Nogueira, 32 anos, responsável financeira residente na Cruz Quebrada

Bloqueio à praia previne mortes



Maio/Junho 13 PONTO Cruz Quebrada - Dafundo • 3

notícias breves

A direcção da associação de estudantes 
da Faculdade de Motricidade Humana, 
presidida por Rita Nabiça, realizou no 
dia 24 de Abril de 2012, em parceria com 
a Associação Mundo Feliz e a Junta de 
Freguesia, um arraial académico aberto 
à comunidade com o objectivo de juntar 
fregueses e estudantes numa só festa. 
A Junta congratula o empenho das en-
tidades organizadoras e aguarda pela 
realização de mais actividades que pro-
movam o convívio das comunidades re-
sidente e estudantil.

A Junta organizou, no passado dia 13 
de Abril, mais uma excursão, desta 
feita com destino a Fátima. Em Maio 
de 2012 já havia sido organizada uma 
excursão com passagem por Sintra e 
pelo Cristo Rei, em Almada. Pelo meio 
houve almoço de convívio na Charneca 
de Caparica, com música ao vivo e 
tarde dançante. Apesar do percurso 
simples e próximo, sublinhe-se a 
grande adesão verificada, somando-se 
75 participantes.

Arraial académico

Censos Solidários
Numa iniciativa inédita, a Junta começou por realizar, entre 8 de 
Fevereiro e 8 de Abril de 2012, um levantamento estatístico exaustivo 
sobre as condições de vida dos oeirenses idosos. Prevendo-se que 
mais de 400 mil idosos vivem sozinhos em Portugal, os Censos 
Solidários visam dar resposta ao problema do abandono e da solidão. 

A freguesia foi dividida por zonas e, 
pondo em prática o método da opera-
ção Censos desde 2011, as equipas de 
voluntários credenciados deslocam-se 
porta-a-porta por toda a freguesia. As ac-
tividades de levantamento estatístico, ini-
ciadas a 8 de Fevereiro de 2012 por um 
grupo de voluntários, na sua maioria ido-
sos que já colaboraram com a Junta em 
projectos como os Patrulheiros ou a Loja 
Solidária, permitiram referenciar então 
34 novos casos de emergência social. Já 
em 2013, foram detectados 47 casos de 
pessoas que entretanto estão a ser se-
guidas pelo gabinete de apoio social da 

Junta, tendo recentemente sido intro-
duzido um sistema de controlo baseado 
nas novas tecnologias que permite aos 
idosos accionar um sinal de alarme atra-
vés de uma pulseira que emite alertas 
de emergência junto dos bombeiros e 
de entidades de saúde. As informações 
sobre a aquisição da pulseira poderão 
ser obtidas no atendimento da Junta.As 
actividades dos voluntários são rea-liza-
das em parceria com a assistente social 
da Junta e funcionários. Paralelamente, 
são realizadas reuniões que redundam 
em visitas mensais aos idosos caren-
ciados. A tarefa e a informação quanto 

aos casos mais urgentes de carência 
são repartidas por entidades como polí-
cia, segurança social ou centros sociais. 
Isto é feito cumulativamente a acções 
concretas de apoio social como distri-
buição de bens alimentares e primários; 
leitura de contos ao domicílio; integra-
ção em excursões e actividades lúdicas 
e recreativas.

Oeiras aderiu ao Projecto de Apoio a 
Cuidadores de Pessoas com Demência, 
que resulta de um protocolo de parceria 
celebrado, em Dezembro de 2011, en-
tre a Fundação Calouste Gulbenkian, 
a Fundação Montepio, a Associação 
Portuguesa de Amigos e Familiares de 
Doentes de Alzheimer e o Instituto de 
Ciências da Saúde da Universidade Ca-
tólica Portuguesa. 
O projecto, que assume a designação 
Cuidar +, prevê a abertura de um Ga-
binete de Apoio aos Cuidadores de 
Pessoas com Demência no concelho 
e a elaboração de um diagnóstico con-
celhio sobre as demências. Será criado 
um gabinete de intervenção destinado à 
difusão de informação e ao apoio técni-
co, aconselhamento e acompanhamento 
nos domínios científico, social e jurídico 
destinado aos cuidadores de pessoas 
com demência.Para o efeito, a autarquia 
irá disponibilizar, durante o período de 
vigência do protocolo, a título gratuito, 
uma sala no Centro da Juventude de 
Oeiras, bem como prestar apoio logísti-
co. A Câmara de Oeiras compromete-se 
ainda a colaborar na obtenção de dados 
indispensáveis à realização do diagnósti-
co social, concretamente no levantamen-
to do número de pessoas com demência 
no concelho, bem como a participar no 
processo de avaliação do projecto. Re-
fira-se que os mais recentes dados epi-
demiológicos apontam para a existência 
de 156 mil pessoas com demência em 
Portugal, das quais 90 mil padecem de 
Alzheimer.

Com o objectivo de sensibilizar as 
autoridades competentes para a cria-
ção de melhores condições para os 
animais, o presidente de Junta Paulo 
Freitas do Amaral promoveu um abai-
xo-assinado solicitando que se realize 
um estudo que permita avaliar se as 
receitas conseguidas através do paga-
mento das taxas de canídeos poderão 
reverter para a melhoria das condições 
de vida dos animais, por exemplo atra-
vés da criação de canis ou de espaços 
públicos próprios.
A petição, que defende que a totalida-
de das verbas pagas nas juntas de fre-
guesia pelos registos de animais deve 
ser investida exclusivamente na defesa 
dos “interesses dos animais”, encontra-
se online no endereço http://www.peti-
caopublica.com/?pi=P2012N24861. 
“Assistimos a uma utilização das taxas 
referentes aos animais de uma forma 

Após as notícias que o Governo fez 
circular na comunicação social em 
Junho de 2012, nas quais 
se dava nota da previsi-
bilidade da extinção da 
freguesia de Cruz Que-
brada-Dafundo, que veio 
a verificar-se, o presiden-
te de Junta Paulo Freitas 
do Amaral promoveu um 
abaixo-assinado junto da 
população da freguesia 
local com o objectivo de 
“lutar pela continuidade 
da estrutura que está na linha da 
frente do apoio social à população”. 

Apoio  
a cuidadores  
de pessoas  
com demência

Junta pede alteração às taxas dos canis

Petição contra extinção da freguesia

Excursões

desorganizada e muitas vezes até con-
traditória na defesa dos mesmos. Esta 
petição pretende que, com estas ver-
bas designadas, haja a criação de mais 
equipamentos, canis com condições 
adequadas e campanhas de preven-
ção no que respeita à defesa da vida 
dos animais”, pode ler-se no texto da 
petição. 
Segundo apurou o jornal PONTO, a 
petição foi remetida às entidades com-
petentes há meses e ainda não obteve 
respostas.

A petição foi distribuída em diversos 
estabelecimentos comerciais e colec-

tividades, resultando em 
930 assinaturas.
“Após a vitória da popu-
lação na continuidade de 
diversos serviços que dão 
apoio à freguesia, como foi 
o caso da carreira 76; da 
existência dos correios; da 
ascensão da freguesia a 
Vila ou do centro de saúde, 
esta é a batalha derradeira 
do executivo para cumprir 

com chave de ouro este mandato”, afir-
mou então Paulo Freitas do Amaral.

Realizou-se, a 8 de Setembro de 2012, no 
Auditório Lourdes Norberto, em Linda-A-
Velha, o primeiro Concurso Miss Concelho 
de Oeiras, organizado pelas associações 
Apoio sem Limites (ASLI) e Abraço 
Fraterno (AFRA). O espectáculo, que 
teve performances musicais e de dança, 
demonstrou também uma faceta solidária, 
tendo sido angariados bens alimentares 
doados à loja social do Entreposto de 
Oeiras e posteriormente distribuídos por 
famílias carenciadas. Carolina Alves, em 
representação da freguesia de Caxias, foi 
a eleita de entre 12 concorrentes. 
A edição deste ano, já em preparação, 
decorrerá no dia 7 de Setembro no Hotel 
Real Oeiras, com a particularidade de 
incluir também a primeira eleição de 
Mister Concelho de Oeiras. As inscrições 
estão abertas na sede da Associação 
Solfraterno, sita na Rua Coro de Santo 
Amaro de Oeiras. Segundo apurou o 
jornal Ponto, o casting decorrerá no dia 29 
de Junho próximo no salão do Grupo de 
Teatro Nova Morada, em Paço de Arcos. 

Oeiras já tem Miss



No decorrer dos três primeiros anos de mandato do actual executivo da Junta foram concretizadas várias obras de relevo que 
requalificam a freguesia com benefício para a população. A repavimentação da Rua Sacadura Cabral, principal artéria da fregue-
sia, que une Algés ao Estádio Nacional, ou a conclusão da obra de reordenamento viário da zona Sul do Complexo Desportivo do 
Jamor, entre a Avenida Pierre de Coubertin e a Cruz Quebrada, com um novo troço entre as piscinas e a ponte filipina, são disso 
exemplo. Às empreitadas, que melhoraram significativamente a fluidez do tráfego e tornaram a circulação viária mais segura, 
somam-se ainda inúmeras pequenas intervenções e a realização de obras de saneamento e de remodelação das redes de abaste-
cimento de água.
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Freguesia de cara lavada

A repavimentação da Rua Saca-
dura Cabral, principal artéria da 
freguesia, foi iniciada a 1 Agosto 
de 2012 e concluída no dia 15 do 
mesmo mês. De acordo com Pau-
lo Freitas do Amaral, presidente 
de Junta local, a obra foi iniciada 
“após sucessivos apelos da Jun-
ta, tanto em Assembleia Munici-
pal como por escrito, aos servi-
ços competentes”. O presidente 
acrescenta que “a Câmara cedeu 
ao desejo do executivo da Junta 
e pôs mãos à obra, repavimentan-
do quase dois quilómetros de via 
pública – uma obra impossível de 
realizar para o pequeno orçamento 
da Junta”.
“Agora temos mais estacionamen-
to; o trânsito mais organizado, com 
menos filas; melhores acessos em 
caso de urgência e ainda podemos dar 
maior apoio a grandes eventos como 
a Taça de Portugal ou o Open do Es-
toril”, refere Paulo Freitas do Amaral, 
observando os benefícios obtidos com 
a conclusão da obra.
O presidente conclui que, “ao fim de 
três anos de mandato, o executivo 
tem a freguesia de cara lavada e, fi-

600 mil euros para saneamento
No final de 2011 a Câmara de Oeiras ratificou duas deliberações do Conselho 
de Administração dos SMAS de Oeiras e Amadora, viabilizando a realização de 
obras de saneamento no concelho que ascenderam a 600 mil euros. Assim, com 
início a 5 de Março de 2012, foi autorizada pela CMO a abertura de valas para 
a remodelação das redes de abastecimento de água na Rua Sacadura Cabral, 
Avenida Ivens, Rua Policarpo Anjos e arruamentos confinantes, de modo a se-
rem efectuadas obras na rede de abastecimento. Os trabalhos foram concluídos
no início de Setembro passado.

património

“A obra foi efectuada pela Câmara, mas houve sempre um acompanhamento permanente 
e efectivo deste e do anterior executivo, que passou pela sugestão do anterior executivo 
em usar-se um brasão de pedra encontrado enterrado no Estádio Nacional e por diversas 
reuniões de trabalho deste executivo com técnicos e com a vereadora Madalena Castro, 
tendo-se discutido várias sugestões e alternativas”, explica Paulo Freitas do Amaral, 
presidente da Junta

nalmente, um pavimento de qualidade 
que vai da piscina do Estádio Nacional 
até Algés”.

Acabou-se a “gincana”
A já apelidada “gincana” junto à piscina 
do Jamor deu finalmente lugar a uma 
rotunda digna desse nome. A obra de 
reordenamento viário da zona Sul do 
Complexo Desportivo do Jamor, entre 

a Avenida Pierre de Coubertin e a 
Cruz Quebrada, foi inaugurada a 21 
de Março passado e contou com a 
presença do presidente da Câma-
ra de Oeiras, Isaltino Morais, e do 
presidente da Junta de Freguesia 
de Cruz Quebrada-Dafundo, Paulo 
Freitas do Amaral. A inauguração 
da rotunda junto às piscinas do Ja-
mor, bem como o troço de ligação à 
ponte filipina, junto ao cruzeiro da 
Cruz Quebrada, aconteceu após 
oito anos de pretensão de vários 
executivos da Junta local.
“A obra foi efectuada pela Câmara, 
mas houve sempre um acompa-
nhamento permanente e efectivo 
deste e do anterior executivo, que 
passou pela sugestão do anterior 
executivo em usar-se um brasão 

de pedra encontrado enterrado no 
Estádio Nacional e por diversas reu-
niões de trabalho deste executivo com 
técnicos e com a vereadora Madalena 
Castro, tendo-se discutido várias su-
gestões e alternativas”, explica Paulo 
Freitas do Amaral.
De facto, a empreitada, que visou me-
lhorar a fluidez do tráfego e tornar a 
circulação viária mais segura, acabou 
por demorar bastante mais do que o 
prazo previsto devido a imprevistos 
ao nível do subsolo. A reperfilagem 
da avenida, incluindo a construção e 
o arranjo paisagístico de uma nova 
rotunda; a criação de uma zona de 
estacionamento frente do edifício da 
piscina e a implementação de um 
separador central arborizado, além 
da reformulação dos passeios e das 
redes pluvial, eléctrica e de teleco-
municações, orçaram quase 480 mil 
euros. A empreitada foi adjudicada à 
empresa Pavilancil S.A.

vox pop

O que pensa das obras
concluídas recentemente? Que
obras públicas considera serem
mais prementes na freguesia?

Concordo com a realização  
das obras, especialmente 

com a repavimentação  
da Sacadura Cabral, que 
há tanto tempo  precisava 
de intervenção. Quanto ao 

reordenamento do Jamor, 
veio trazer uma melhor orga-

nização do trânsito. Para mim,  
a obra mais urgente seria melhorar 
os abrigos dos transportes públicos, 
de forma a proteger os utentes, 
principalmente em dias de chuva. 
Gostaria também de ver uma melho-
ria nos passeios, nos sinais e a colo-
cação de um telheiro na Rua Bento 
de Jesus Caraça, onde os idosos  
se reúnem para confraternizar.
Luís Martins, 65 anos, reformado, 
morador na Cruz Quebrada

As obras têm sido bastante  
valorosas. Além das importantes in-
tervenções na Rua Sacadura Cabral 
e junto ao Jamor, muitas mais foram 
feitas. A melhorar, destaco os pas-

seios de calçada portuguesa.  
No Bairro de S. Mateus 

também se deviam re-
pavimentar os acessos 
íngremes - um excelente 
exemplo disso é a obra 
do início da Rua Egas 

Moniz. Considero ainda 
interessante a possibilidade 

de utilizar-se o espaço da antiga 
Escola Primária do Dafundo como 
local de convívio para os fregueses.

Maria Barroso Pires, 41 anos, 
voluntária desempregada, 
residente no Dafundo (Bairro S. 
Mateus)
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Abaixo-assinado
por telheiro
Fernando Leal, presidente da associação 
‘A Ver a Barra’, promoveu um abaixo-
assinado solicitando à Câmara de Oeiras 
a construção de um telheiro para especial 
usufruto dos mais idosos no espaço 
dianteiro à igreja da Cruz Quebrada. “É 
fácil constatar que muitos reformados e 
outras pessoas recorrem às mesas para 
descansar, mas, em dias de muito sol ou 
chuva, não o podem fazer porque falta a 
dita protecção”, observa Fernando Leal. 
De acordo com alguns fregueses, Isaltino 
Morais, presidente da CMO, já havia 
recusado a construção do telheiro em 
visita à freguesia que decorreu em 2011. 
Inconformados, os cidadãos promoveram 
o abaixo-assinado, que, somando cerca 
de 100 assinaturas, foi remetido à CMO. 
No entanto, de acordo com Fernando 
Leal, “nada resultou” do pedido: “Nem 
resposta tivemos, mas não vamos 

A Junta tem-se multiplicado em acções que visam alertar as entidades competentes para 
a iminência de derrocada no Bairro Clemente Vicente, Dafundo. “Temo-nos batido contra 
a inércia das entidades, que deveriam atentar ao que se está a passar no bairro”, afirma 
o presidente de Junta Paulo Freitas do Amaral, promovendo um abaixo-assinado que 
objectiva o risco relativo às condições do prédio 32, cujo rés-do-chão apresenta fissuras 
graves que põem a construção do edifício em causa.
O abaixo-assinado, que reuniu cerca de 200 assinaturas de moradores, foi enviado 
para a Entidade Reguladora da Protecção Civil, a Câmara de Oeiras e o Ministério da 
Administração Interna. “Recebemos apenas resposta da Protecção Civil dizendo que o 
assunto fora enviado para a CMO, sendo que o ofício está disponível no atendimento da 
Junta. Aguardamos acção antes que o pior aconteça”, conclui Paulo Freitas do Amaral.

A CMO e a Junta de Freguesia de Cruz 
Quebrada-Dafundo estão a reunir espólio 
da freguesia de forma a recuperar a 
memória colectiva local. A Junta tem 
disponibilizado essencialmente espólio 
fotográfico ao gabinete de Património 
da CMO, na pessoa de Célia Florêncio. 
Paralelamente, realizou-se no dia 30 
de Janeiro de 2013 uma visita guiada 
a mais de 50 pessoas, pela qual Paulo 
Freitas do Amaral, presidente da Junta, e 
Célia Florêncio percorreram a freguesia, 
detendo-se junto de alguns edifícios 
emblemáticos como o Aquário Vasco 
da Gama ou o Salão Nobre do Instituto 
Espanhol, explicando a sua história. Por 
fim, o grupo provou o s Dafundinhos, 
símbolos da doçaria local, tomando 
também contacto com a recuperada 
cultura gastronómica da freguesia.

desistir. Queremos que as pessoas 
saiam e se sintam livres naquele espaço, 
com a devida protecção.” A Junta apoia a 
iniciativa e está disponível para ajudar à 
construção do telheiro.

Alerta para derrocada no Clemente Vicente

Câmara e Junta recuperam História da freguesia

Bairro Clemente Vicente exige atenção
de entidades competentes

crónica

Memórias
do lado ocidental

Por José António Saraiva, director do jornal SOL

Nasci e vivi sempre no lado oci-
dental de Lisboa, com o Tejo ao 
alcance da vista. Ao contrário da 
esmagadora maioria dos bebés 
daquela época, não nasci na 
Maternidade Alfredo da Costa 
mas na Calçada do Galvão, a 
rua que sobe de Belém para a 
Igreja da Memória, encostada ao 
Jardim Colonial. 
A casa ainda hoje existe: é um 
prédio digno, de dois andares, 
com duas palmeiras à frente, que 
agora está pintado de roxo. 
Assisti à construção do Estádio 
do Restelo e do Padrão dos Des-
cobrimentos, e a cerimónias da 
partida dos bacalhoeiros para a 
Terra Nova. Joguei muitas vezes 
à bola no ringue de hóquei do Be-
lenenses, fugindo à vigilância do 
guarda, que nos perseguia à pe-
drada quando dava pela invasão. 
Frequentei a pré-primária num co-
légio infantil no Restelo e a primá-
ria na escola pública de Belém. 
Poucos conhecerão tão bem 
como eu a faixa que vai de Belém 
a Algés. Na universidade, era para 
um dos pavilhões junto à Estrada 
Marginal que ia estudar (e jogar 
matraquilhos nos intervalos). Por 
lá apareciam algumas pessoas 
que mais tarde ganhariam pro-
tagonismo público, como Catali-
na Pestana e Jesualdo Ferreira. 
Também o futebolista Quaresma 
(tio do actual jogador com o mes-
mo nome) por lá aparecia para 
namorar com uma estudante do 
INEF e o escritor Manuel Ferreira, 
autor da ‘Hora di Bai’, lá passava 
as tardes revendo provas de ca-
chimbo na boca. 
Depois de casar fui morar para 
Alcântara, mas depressa me mu-
dei para Miraflores, onde ainda 
vivo. Comprei, entretanto, um 

andar nos Terraços da Barra que 
beneficia de uma vista soberba 
sobre o Tejo, onde tive como vi-
zinhos alguns jogadores famosos 
do Benfica, casos de Aimar, Sa-
viola e Javi García. 
Nos meus primeiros tempos 
como director do semanário Ex-
presso, ia todas as sextas-feiras 
à noite ao Dafundo assistir, na 
CEIG, ao fim da montagem e ao 
arranque da impressão. Eram 
noites gloriosas, onde me emo-
cionava com o espectáculo dos 
primeiros exemplares a sair da 
máquina, trabalhando à velocida-
de de uma locomotiva, deixando 
no ar um cheiro a tintas. Íamos 
depois jantar em grupo à Nova 
Marginal, na Cruz Quebrada. 
Foram estas memórias que inspi-
raram, aliás, um dos meus roman-
ces, o ‘Jardim Colonial’, em que 
boa parte da acção decorre exac-
tamente entre Belém e o Dafundo. 
As minhas recordações sobre 
esta zona da capital reportam-se, 
pois, a todas as idades, e são to-
das agradáveis. Todas têm uma 
referência: o Tejo. E um conjun-
to invulgar de monumentos com 
história ou obras de arquitectura 
moderna de qualidade – desde 
os Jerónimos à Torre de Belém, 
passando pelo Palácio de Belém, 
o Museu dos Coches, o Padrão 
dos Descobrimentos, o Espelho 
d’Água, o Estádio e a Ermida do 
Restelo, o Forte do Bom Sucesso, 
o Aquário Vasco da Gama, o CCB, 
a Torre dos Pilotos, o Altis Belém, 
a Fundação Champalimaud. 
Esta zona da cidade, donde os 
portugueses partiram para a 
saga do Império, é um privilégio 
para quem cá vive – seja numa 
casa modesta ou numa moradia 
de luxo.
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Nasceu e viveu em Macau até aos seus quatro 
anos, mas fez-se homem no Dafundo. Rui 
Pregal da Cunha, carismático vocalista dos 
míticos Heróis do Mar, concedeu, em Outubro 
de 2012, uma grande entrevista ao jornal 
Ponto, passando a vida pessoal e artística em 
revista, e sempre com um visível brilho nos 
olhos quando o tema incidia nos concertos, 
nos palcos. De facto, em Março passado, o 
regresso dos Heróis do Mar esteve mesmo 
agendado para dia 30 de Novembro de 2013, 
no Pavilhão Atlântico, mas o concerto foi 
cancelado em Abril por litígio entre a agência 
Uguru e a produtora Take-Off. No entanto, o 
Ponto soube que a banda mantém interesse 
na reunião, 23 anos depois. Rui, que no pós-
Heróis viveu sete anos em Londres, teve já 
várias moradas e reside agora junto à Casa 
dos Bicos, em Lisboa, mas regressa sempre 
ao Dafundo para visitar a mãe.

por Hugo Simões

Aos três anos fugiu para a China de triciclo.
É um rebelde nato?
Se calhar sou é um inconsciente nato. Apanhei-
me com o triciclo e segui em frente. Isso tem 
um bocado a ver com a minha maneira de ser. 
A casa dos meus pais, em Zuhai, era muito 
próxima da China, numa zona pacata. Havia as 
portas do cerco, com os guardas portugueses 
de um lado e os chineses do outro, e os guardas 
acharam muita graça a ver-me ‘triciclar’ por ali 
fora. Deixaram-me passar e quando a senhora 
que tomava conta de mim repara já eu estou do 
lado chinês. Numa frase soa muito bem: “Aos 
três anos foge de triciclo para a China.” 
Num dia ia para o liceu vestido com um fato 
de três peças dos anos 40 comprado na loja 
da Madame Bettencourt e no outro aparecia 
vestido de pirata das Caraíbas, com espada 
e tudo. Dava importância à indumentária e 
à personagem, que traduzia extensões da 
sua persona. Como é que esta característica 
cénica foi modeladora dos Heróis do Mar?
Naquela altura a persona de manhã era outra à 
tarde. Hoje sou muito comedido. Visto-me para 
tapar o corpo e aquecer-me. Achava que, através 
disso, me elevava e mostrava mais alguns traits 

da minha personalidade. Quase tudo tinha 
sempre a ver com glamour, num misto de teatro 
e moda, mas na altura eu achava que estava 
só a dar um bocadinho de mim cá para fora. 
Nos Heróis do Mar todos tínhamos noções de 
showbiz; todos sabíamos da importância cénica 
e todos queríamos que a coisa fosse o melhor 
que pudéssemos fazer. 
Onde é que entra na história o curso de 
design de mobiliário, depois do liceu? 
Tinha interesse por arquitectura…
Tenho uma paixão pelas coisas belas. Em 1980 
o design fazia sentido. Ou ia para Belas Artes 
ou para a Ricardo Espírito Santo, para onde fui, 
mas a minha preferida era a José Figueiredo, 
junto ao Museu de Arte Antiga, que tem um curso 
de restauração de tapeçaria que é considerado 
o melhor do mundo. Eu, que tinha 17 anos e 
não conseguia imaginar a minha vida dali a um 
mês, não me podia comprometer com coisas 
muito longas, e foi por isso que fui para um curso 
de três anos, mas nunca acabei. O curso foi 
abalroado pelos Heróis do Mar. 
Andava o Rui na noite, provavelmente no 
Trumps, no Príncipe Real, quando, no meio 
da pista, enquanto dançava, é interpelado 

por Pedro Ayres Magalhães para ir a uma 
audição… 
Eles estavam a montar uma banda, tinham 
experimentado uma tipologia que não tinha 
funcionado, com três cantores, e pediram- 
-me para aparecer na sala de ensaios - isto 
na Primavera de 1981. O Pedro, que era da 
Avenida Estados Unidos da América, saía para 
o Browns, mas também aparecia no Yes, no 
Areeiro, que para mim foi o melhor clube de 
Lisboa de sempre. Acho que viram em mim 
a possibilidade de um frontman; um tipo que 
gostava de dançar, mexia-se bem e tinha pinta. 
Falaram comigo, perceberam que eu não era 
um burgesso e experimentaram.
No ensaio, e porque tinha dificuldade em 
recordar-se de letras, cantou ‘Sitting on 
the Dock of the Bay’, de Otis Redding, 
e é assim que integra o grupo, com 
experiência musical ainda diminuta. 
Houve logo uma química?
Sim, houve. Já fiz testes a músicos e há casos 
de pessoas que tocam muito bem, mas nem 
pensar. No primeiro disco ainda ando à procura 
da minha voz e adorava crooners como Sinatra 
ou Nat King Cole. Depois tive aulas de canto 

gregoriano com o Luís Madureira, mas quem 
me ensinou à séria foi a Elsa Levi, formada na 
Sorbonne em Fonometria. A trip dela é tudo o que 
está à volta da voz e não as notas no sítio certo; 
isso vinha a seguir. Mas acho que só descubro 
mesmo a minha voz nos LX90 ou talvez no 
último disco dos Heróis. Todos os outros foram 
experiências e não vejo mal nenhum nisso. Era 
eu, sempre! 
Já fez notar que a jovem liberdade em 
Portugal implicava algo que achava sinistro: 
toda a gente estava a tentar reviver os anos 
60 e 70. Isso fazia-lhe confusão porque 
queria estar no presente e a banda, embora 
com muitas influências do pop-rock 
anglosaxónico, queria fazer música para os 
portugueses, à maneira portuguesa. Houve 
um plano delineado nesse sentido?
Sempre fui de viver o agora e não sou nada de me 
agarrar às coisas que não fiz, mas sim, traçámos 
um plano para o primeiro disco e isso é notório. 
Reuníamo-nos, tocávamos oito horas por dia, 
exceptuando domingos, e depois gastávamos 
mais não sei quantas horas a tratar de outras 
coisas. A cartilha do primeiro disco é escrita de 
inúmeras formas. Por exemplo, fomos todos 

“Os Heróis do Mar em restaurante”
Após sete anos a viver em Londres, onde, depois da experiência 
na música, trabalhou em restauração como gerente do Fifth 
Flour Café, no Harvey Nichols, regressou a Portugal depois 
de ter conhecido Patrícia, hoje sua mulher, numa fase em que 
Londres já não despertava tanto entusiasmo.
Veio trabalhar em publicidade como produtor executivo mas, há 
cerca de quatro anos, voltou a dedicar-se à restauração a tempo 
inteiro no seu ‘Can the Can’, inaugurado a 9 de Junho de 2012 

em plena Praça do Comércio, prestando homenagem a dois 
símbolos da portugalidade: as conservas nacionais e o fado.
“Em Londres percebi a operação por dentro. Uma coisa é 
sentares-te nas melhores mesas do mundo como cliente e 
outra coisa é perceberes o que é que faz com que uma mesa 
seja a melhor do mundo. Além disso, achei que não podia 
desperdiçar esta praça”, recorda Rui, lembrando como tudo 
começou, com um conceito bem definido. Segundo Rui, o ‘Can 

the Can’, cujo nome é retirado do título da canção homónima 
dos Suzi Quatro, tem como ponto de partida “o melhor que a 
nossa indústria conserveira produz”, usando “matéria-prima 
fantástica misturada com outros ingredientes”.
Casado e com um filho, de vez em quando ainda põe música, 
por exemplo no club A Capela. Para ele, o ‘Can the Can’ é 
também “um laboratório de fado”. “Há pessoas que me dizem 
que isto parece os Heróis do Mar em restaurante”, conclui.

Herói no 
Dafundo 
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ver o filme ‘Kagemusha’, do Kurosawa, para 
pensarmos em formas tangenciais e laterais de 
como outros constroem épicos, de realizadores 
a escritores. Andávamos mesmo a investigar de 
tudo, isoladamente e em conjunto. 
Num processo anterior à escrita das 
canções?
A música já estava alinhavada, mas as letras 
não. O Pedro é um letrista como não existe, e 
é importante frisar sempre que todos crescemos 
com a expressão da música eléctrica anglo-
saxónica e que aparecemos depois do boom do 
rock português. Ouviam-se as bandas e notava-
se que a maior parte não tinha o cuidado que 
o Pedro teve com o cantar música eléctrica em 
português. O Pedro pensou: tenho este gajo, 
que fala e canta assim, e que vai ser o porta-voz 
destas letras, que têm de ser escritas desta forma 
para caberem foneticamente nas métricas das 
melodias. O primeiro disco já estava com muita 
coisa alinhavada, mas, na composição musical, 
houve de tudo. Podia começar-se a partir do 
riff de guitarra ou de um estribilho qualquer do 
Pedro, como “dos fracos não reza a história”. 
A maior parte das letras era de Pedro e 
havia um léxico da portugalidade. Que 
palavras eram essas que penetravam o 
subconsciente lusitano?
Eram palavras que faziam parte da nossa vida. 
Por exemplo, quando os Golpes me convidam 
para gravar com eles o ‘Vá Lá Senhora’, a minha 
mulher ouviu e disse: “Porque é que não é ‘Vá 
Lá Miúda’?” Não tem nada a ver. Isso é mais 
Capitães da Areia e menos Golpes. Usávamos 
palavras como senhora, longe, perto, etc., de 
entre um léxico gigantesco. A aventura, o ir, o não 
saber se se volta eram ideias-base. 
A banda investia o que ganhava na sua própria 
produção, buscando a espectacularidade de 
um teatro sónico em palco. Por outro lado, 
numa época em que a memória do Estado 
Novo estava fresca, o visual da banda, 
caracterizado por uma estética nacionalista 
e algo neo-militarista, e letras que reflectiam 
a glorificação de um Portugal passado, não 
agradou a muitos. O grupo foi acusado dum 
nacionalismo exacerbado, inclusivamente 
fascista e neonazi, e membros da banda 
afirmaram estar proibidos de actuar a Sul 
do Tejo. Houve mesmo quem pensasse que 
eram suportados por forças ocultas?
Nessa altura as coisas confundiam-se todas. Isso 
eram coisas que se diziam. A nossa estreia foi de 
24 para 25 de Novembro… Alguém achava que 
havia alguém por trás de nós. Acho graça hoje em 
dia, mas na altura não era assim tão engraçado. 
Estávamos a fazer algo que achávamos ser 
maior do que tudo aquilo. Essa redundância era 
distractiva e prejudicou-nos, mas, ao mesmo 
tempo, deu-nos notoriedade. Se calhar, se toda 
essa polémica não tivesse existido, era mais um 
disco de rock português que as pessoas tinham 
de ir descobrir. Depois, há a história passada no 
Monte da Virgem, quando estamos no camarim 
e surge o produtor de um programa horrendo da 
RTP2 chamado ‘Desenhando Sobre Música’, no 
qual as bandas faziam cinco playbacks enquanto 
um pintor desenhava num vidro algo inspirado 
pela música. A ‘Saudade’ deu uma coisa tão 
linda como uma mulher de cabelos compridos 
e uma pomba branca a voar… Mas, voltando 
ao camarim, o produtor chega e pergunta-nos 
se vamos actuar com as braçadeiras da cruz 
suástica. Dissemos que não usávamos aquilo. 
Ele disse “pois, pois” e aí pensei que estava 
num sketch dos Monty Python. Aquele tipo era 
o John Cleese. Depois falou-nos das bandeiras. 

Uma tinha a flor de Liz e outra os lobos, e ele diz: 
“Podem não usar? É que, em televisão, podem 
parecer cruzes suásticas.” Eu pensei que o tipo 
estava a tomar ácidos. 
Depois das primeiras partes dos  de King 
Crimson e Roxy Music em Portugal, e de 
actuações nas primeiras partes de Bryan 
Ferry em França, em 1983, o grupo lança o 
álbum ‘Mãe’. Entretanto, a canção ‘Paixão’ 
torna-se um sucesso na rádio, levando 
a revista musical inglesa The Face a 
considerar a banda como melhor grupo de 
rock da Europa continental. O que é que isto 
representava para uma banda portuguesa?
Representava um elogio grande. A Face já era 
uma referência e, se o dizia, é porque devíamos 
ser bons, mas isso não significa nada para o 
público em geral. Acho que a nossa música até 
toca muito mais na rádio hoje do que na altura. 
À parte de grandes hits de Verão como ‘Amor’ ou 
‘Paixão’, quase fizemos duas carreiras paralelas, 
não deixando que os maxis entrassem nos 
álbuns, que era o que a editora sempre queria, 
porque tinha o álbum seguinte vendido à partida, 
mas dizíamos que não.
Em 1985 surgiram rumores de que o Rui 
poderia abandonar o grupo, o que não 
chegou a acontecer, mas admite que a banda 
podia ter acabado em 1984, meteoricamente.
Sendo muito sincero, tenho plena consciência 
do país em que vivo e do tamanho do mercado. 
Quando o primeiro disco sai em França 
lembro-me de ir à FNAC e de não o encontrar 
no pop/rock, mas na música do mundo, ao 
lado das danças e cantares da Bulgária, ou 
uma coisa assim. Rapidamente me apercebi 
de que não íamos cantar senão em português. 
O mundo ainda não era este; a música de 
expressão eléctrica em português tinha 
mercado, mas em Portugal. Fizemos o disco 
de platina, o estádio, um videoclip muito bom 
e uma tournée pelo País. A dado momento 
percebemos que não ia haver nada melhor e 
que as coisas seriam sempre mais do mesmo. 
Tiveram também uma crise criativa?
Não, tivemos uma crise existencial. Eu 
não sou do género de ficar a fazer mais do 
mesmo; prefiro fazer outra coisa qualquer. 
Ficámos entre a espada e a parede. Se 
calhar, se acabasse tudo, não vinha daí mal 
pior. Se calhar, cada um de nós ia fazer outras 
coisas e falhar redondamente, mas, pelo 
menos, tínhamos deixado uma passagem 
meteórica muito gira. Mas pensámos que 
ainda tínhamos mais umas canções para 
fazer, e foi isso que nos manteve juntos. 
Em 1986 é lançado o álbum ‘Macau’, 
renovando o fôlego da banda, mas, em 
1989, o grupo separa-se devido a alegados 
conflitos internos. O Rui já afirmou que 
acabaram para não ficarem zangados…
Sempre fomos os cinco contra tudo. O que 
acontece é que nos fomos abaixo quando 
um elemento teve de deixar a música, como 
foi o caso do Tozé, que não pôde tocar mais 
bateria por causa da asma. Quando os Heróis 
se formaram ele já estava proibido pelo 
médico de tocar há três anos. 
Mas não se zangaram. Vocês afinal eram 
um punho fechado.
Sim, ainda somos. Quando vamos jantar 
fora somos insuportáveis; parecemos cinco 
Heckles and Jeckles. O trazer elementos 
novos como um baixista, dedicando-se 
o Pedro à guitarra, ou um baterista, até 
trouxe novo vigor à banda, mas já não era 
a mesma coisa. 

Confrontaram-se com a vossa própria 
mortalidade…
Sim...
Mas foi o Rui que disse terem acabado 
para não ficarem zangados…
Na altura, sim. Demos um concerto incrível em 
Belém e, no final, o David Ferreira, da Valentim 
de Carvalho, traz uma conversa acerca da 
gravação de um disco ao vivo, acústico ou 
electrónico, e é quando vejo cada um a puxar 
a brasa à sua sardinha. Todos estávamos a ver 
opções diferentes. Normalmente chegávamos 
a um consenso que agradava a todos, mas ali 
estávamos a ver a coisa mal parada porque cada 
um queria coisas muito diferentes. 
Por exemplo?
Um disco acústico estava fora de questão 
porque eu não nos via em versão acústica. O 
Pedro é capaz de ter sugerido isso. Falou-se 
também em fazer um disco com outras bandas 
a reinterpretarem as nossas músicas, mas isso 
era um disco para a editora ficar toda contente. 
Começámos mesmo a pensar que era melhor, 
antes de nos zangarmos, cada um ir à sua vida.
Desde 1995 que há interesse de várias 
partes numa reunião da banda. Mantém-se 
descrente num comeback?
Acho que não há produção em Portugal para 
isso. Somos cinco adultos, cada um com a sua 
vida, e não acredito que façamos isto em pós-
laboral. Não vamos, quais putos de garagem, 
trocar as famílias pela sala de ensaios. Para 
fazermos um concerto que fosse, teria de haver 
meses de ensaios. Já não somos putos novos; 
já não dançamos a maluqueira que dançávamos 
e existimos numa altura em que as pessoas 
não sabiam estar num concerto. O isqueiro veio 
depois. Vivemos numa época completamente 
diferente. Seriam necessários sete meses 
intensos de trabalho, em que teríamos de parar 

tudo. Dava-me imenso gozo, mas não o acho 
possível, e não é pela questão do dinheiro. 
Há dinheiro que pague deixarmos tudo por 
obrigação? Primeiro tínhamos de ouvir as 
músicas que queríamos tocar e tocá-las como no 
disco para então partirmos para outra. Era tocar 
incessantemente e pensar em como fazer algo 
que não decepcionasse as pessoas, mas, acima 
de tudo, a nós próprios. 
Depois dos Heróis cortou amarras com 
Portugal e foi para Londres divulgar 
a música dos LX-90, que passaram a 
ser Kick Out the Jams. Teve de engolir 
sapos, vendo as canções regressarem a 
Portugal sem que tenham sido realmente 
experienciadas no Reino Unido e acabou 
por trabalhar num restaurante…
Eu já tinha sido o peixe grande do lago e quis 
ser o peixinho pequenino no oceano, mas, em 
Londres, aconteceu que a editora nos pressionou 
para gravarmos o mais rapidamente possível 
e achei isso mal. Fui o único que disse que 
devíamos viver lá um ano, bebermos tudo aquilo, 
mas sem gravar, evitando cristalizar as coisas de 
imediato. Eu achava mesmo que, quanto menos 
ligações a Portugal tivesse, mais eu estava por 
minha conta, e fez-me muito bem como artista, 
pessoa e performer tocar nas salas pequenas e 
provar que era músico. Ao fim de um ano só a 
gastar dinheiro, tive de trabalhar no restaurante, 
mas adorei tudo nos sete anos que lá estive.
Nunca se afastou completamente da música, 
mas a sua principal ocupação foi a produção 
executiva no ramo da publicidade e agora a 
restauração…
Saí da publicidade ao fim de dez anos. Trabalhei 
também como produtor criativo. Percebo de 
publicidade e audiovisuais o suficiente para 
produzir com a prata da casa. Essa é a minha 
escola – a do punk e da disco; do DIY [‘do it 
yourself’], cuja génese é o espírito que leva as 
pessoas a fazerem elas próprias no melhor 
das suas capacidades, em vez de contratarem 
alguém para fazê-lo. 
Após longa ausência, em 2010 
cantou ‘Vá Lá Senhora’ d’Os Golpes 
e regressou aos concertos ao vivo, 
participando em apresentações da 
banda como convidado especial. Os 
Golpes acabaram inesperadamente e o 
Rui regressou à vida normal?
Também gravei recentemente com os Nouvelle 
Vague e fiz uma recriação do ‘Indo Eu a Caminho 
de Viseu’ para a Missão Sorriso, mas disse logo, 
quando regressei, que não ia voltar a ser músico 
no activo em Portugal. Já fiz tudo isso e não sou 
do género de voltar a fazer o que já fiz. Comigo 
é aquela coisa do triciclo: sempre em frente!

Saudade do eléctrico
Rui Pregal da Cunha mudou-se de Macau 
para o Dafundo em 1974, pouco antes do 25 
de Abril. Tinha 11 anos, mas lembra-se per-
feitamente de onde estava: “No 25 de Abril 
fui para as aulas, em Algés, começaram a so-
brevoar uns aviões por cima de nós e manda-
ram-nos para casa. Isso foi a minha revolução. 
Percebi o conceito do golpe de Estado, mas, 
para todos os efeitos, foi um dia sem aulas.”
No Dafundo, onde foi vizinho de Adelaide Fer-
reira, prezava certos aspectos do concelho de 
Oeiras: “Lembro-me de gozar com as pessoas 
de Lisboa porque nós éramos mais avança-
dos - tínhamos vidrões e reciclagem de lixo há 
muito mais tempo!” Agora é “pouco presente” 
na freguesia, mas, pela experiência quotidiana, 

tem observações a faz-
er e aponta o dedo à ex-
tinção do eléctrico núme-
ro 15. “Faz-me  confusão que 
tenham parado o eléctrico. Tenho tanta 
boa história no 15!... Faria imenso sentido 
para muita gente se o eléctrico fosse até ao 
Estádio. Ficando por Algés, corta-se aquela 
coisa de ir até lá num só transporte”, observa 
Rui, que até muito recentemente teve o seu 
quarto “guardado” no Dafundo pela mãe, 
residente na freguesia.
“Fui crescendo a achar que o centro de Lis-
boa era o sítio para se estar, mas ainda me 
fiz homem no Dafundo”, remata com
um sorriso característico.
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Palestras e sessões de esclarecimento
O gabinete de acção social e saúde da 
Junta de Freguesia realizou, a 16 de De-
zembro de 2012, uma sessão de esclare-
cimento para a terceira idade a que assis-
tiram 43 fregueses. A higiene pessoal foi 
tema central desta iniciativa preventiva, 
que decorreu no Salão Paroquial da Cruz 
Quebrada com a coordenação de Teresa 
Barradas, técnica de acção social da Jun-
ta, e com a colaboração das técnicas do 
Centro Social Nosso Senhor dos Aflitos.
A Junta, que prevê realizar no futuro mais 
acções similares e gratuitas, recebeu ain-
da outras palestras em destaque, nomea-
damente uma formação de prevenção 
contra a diabetes, a 28 de Novembro, com 
o apoio do Lions Club Lisboa e Benfica e 
a presença da enfermeira Bárbara Pinto; 
uma palestra vocacionada para o Enve-
lhecimento Activo, a 18 de Dezembro, que 
contou com a participação de António Ma-
ria Nico Reis, da Escola Superior de Enfer-
magem S. Francisco das Misericórdias, e 
com colaboração de Rosa Henriques, do 
Lions Club. Por fim, a 6 de Dezembro, no 
Salão Paroquial da Cruz Quebrada, teve 
lugar uma palestra vinculada ao tema ‘Se-
gurança e Protecção na Freguesia’, com a 
intervenção do agente Pinto, da PSP.

A Junta tem promovido nas suas instalações diversos cursos e acções 
de formação para a comunidade, tais como os cursos de Alfabetização, 
Língua Portuguesa para Estrangeiros, Iniciação de Inglês e Iniciação 
à Guitarra – este com aulas a decorrer, todas as terças (das 16h30 às 
18h30) e quintas-feiras (das 17 às 18h). 
Os cursos são gratuitos, excepto o de Inglês, com um custo simbólico 
de 10 euros por trimestre. Abertas estão as inscrições para os cursos de 
Teatro, História e Património da Freguesia, e para a Universidade Sénior. 

Alfabetização para adultos 
terças e quintas-feiras (das 15h às 16h30); 
Língua Portuguesa para Estrangeiros 
terças e quintas-feiras (das 17h30 às 19h30); 
Iniciação de Inglês 
terças-feiras (das 10 às 12 horas); 
Iniciação à Guitarra  
terças (das 16h30 às 18h30) e quintas-feiras (das 17 às 18 horas); 
Curso de História e Património da Freguesia 
quartas-feiras (das 11 às 12 horas).

O recreio do jardim de infância 
Bambi tem, desde Janeiro de 
2012, novo visual. O organis-
mo, tutelado pela Santa Casa 
e a Junta, viu recuperadas as 
paredes do recreio, recorrendo 
ao talento do jovem artista do 
concelho João Prim, cuja arte 
transmite “alegria de viver” as-
sinalável, com muita cor e vida.

As Bibliotecas Municipais de Oeiras recolheram livros escolares usados (data-
dos desde 2009) para reutilização por novos alunos na campanha intitulada ‘De 
Mão em Mão’. Os manuais usados foram entregues nos balcões de atendimento 
das bibliotecas municipais de Oeiras, Algés e Carnaxide, e ali estão acessíveis a 
qualquer aluno. Aconselha-se a consulta prévia dos livros disponíveis no catálogo 
online, disponível em: http://catalogo.cm-oeiras.pt/screens/ demaoemmao.html.

A Câmara tem disponíveis zonas de acesso à Internet nas três bibliotecas 
municipais (Algés, Carnaxide e Oeiras). O acesso, livre e gratuito, está dis-
ponível a todos os utilizadores. A introdução do wireless nas três bibliotecas 
do Município representa um relevante salto qualitativo na prestação dos ser-
viços em questão.

Oeiras é um dos municípios do País com mais agregações de estabelecimentos de ensino, num total 
de seis, envolvendo 14.511 alunos. Agora, o concelho ficará com as seguintes unidades orgânicas: 
Agrupamento de Escolas Amélia Rey Colaço com o Agrupamento de Escolas Zarco (1.888 alunos); 
Escola Secundária Camilo Castelo Branco com o Agrupamento de Escolas de Carnaxide/Valejas (2.157); 
Agrupamento de Escolas de Miraflores com a Escola Secundária de Miraflores (2.566); Escola Secundária 
Luís de Freitas Branco com o Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos (2.505); Escola Secundária 
Sebastião e Silva com o Agrupamento de Escolas de São Julião da Barra (2.718) e Agrupamento de 
Escolas Professor Noronha Feio com a Escola Secundária Professor José Augusto Lucas (2.677).
O presidente de Câmara Isaltino Morais considerou “pertinente” a agregação “num concelho em que 
existe grande proximidade geográfica entre os estabelecimentos de ensino”, especialmente “atendendo 
à necessidade de adaptar a rede escolar ao objectivo de uma escolaridade de 12 anos para todos e 
adequar as condições das escolas à promoção do sucesso escolar e ao combate ao abandono escolar, 
assim como proporcionar um percurso sequencial e articulado dos alunos abrangidos numa dada área 
geográfica e favorecer a transição adequada entre níveis e ciclos de ensino”.
Já Paulo Freitas do Amaral, presidente da Junta local, alerta o Ministério da Educação, a Câmara 
Municipal e a direcção da Escola Amélia Rey Colaço para “a conjuntura específica da única escola 
da freguesia de Cruz Quebrada-Dafundo e para a condição dos seus alunos”: “A Junta tem grande 
proximidade com casos complicados de famílias e encarregados de educação, e esse trabalho não 
poderá ser desperdiçado por uma direcção de fora da freguesia com mais competência territorial.”

Cursos e formações na Junta

Recreio 
do Bambi pintado 
com grafittis

Livros escolares “de mão em mão”

Internet grátis nas bibliotecas de Oeiras

Fusão de mega-agrupamentos agrega 
Escola Gonçalves Zarco à Amélia Rey Colaço

Mais recentemente, a 19 de Fevereiro último, decorreu,
no Salão Paroquial da Igreja da Cruz Quebrada, a palestra
‘Actividade Física do Idoso’, com o palestrante Sérgio Martins,
técnico superior de Desporto

breves
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Na defesa 
dos direitos  
dos imigrantes
A Associação de Imigrantes Mundo Feliz, criada a 21 de Se-
tembro de 2011, está vocacionada para o acompanhamento de 
imigrantes residentes em Portugal, muito especialmente na fre-
guesia de Cruz Quebrada-Dafundo. A associação, que presta 
serviços orientados para áreas tão díspares como legalização, 
obtenção de nacionalidade, segurança social, saúde, empre-
go, abertura de contas bancárias ou habitação, organiza ainda 
eventos, viagens e sessões de formação profissional. É assim 
que a Associação, que tem já instalações próprias no Largo 
Vila Madalena, em Algés, está a levar a cabo um curso de pre-
paração para prova de língua portuguesa no âmbito do proces-
so de obtenção de nacionalidade.

Cecília Minascurta, de nacionalidade 
romena, vive há dez anos em Portu-
gal e é a presidente da Associação 
de Imigrantes Mundo Feliz, que tem 
desenvolvido uma intensa actividade 
na captação de pólos de união da po-
pulação imigrante para com Portugal, 
o que se tem traduzido em inúmeras 
outras iniciativas de grande impacto 
para a população em causa.
É nessa linha que a Associação, já com 
instalações próprias no Largo Vila Ma-

dalena, em Algés, está a desenvolver 
um curso de preparação para prova de 
língua portuguesa no âmbito do proces-
so de obtenção de nacionalidade. A ini-
ciativa tem reunido todos os domingos, 
desde o início de Setembro, cerca de 
duas dezenas de alunos de diversas na-
cionalidades, de europeus a americanos, 
passando por asiáticos.
A preparação constituir-se-á numa pri-
meira fase total de 30 horas, que depois 
irá ser prosseguida na Escola Secundá-

ria Marquês de Pombal, em Belém, cul-
minando com o exame que garantirá, a 
cada imigrante aprovado, o direito a re-
querer a nacionalidade portuguesa. 

‘Como Enfrentar a Crise’ 
Outras iniciativas recentemente iniciadas, 
como a realização de seminários, têm 
também   visão e sentido de oportunidade 
da parte da associação. Por exemplo, o 
primeiro seminário organizado, passado 
dia 14 de Outubro, no Instituto Espanhol, 
Dafundo, não podia ser mais actual, su-
bordinado ao tema ‘Como Enfrentar a 
Crise’. Com uma plateia muito concorrida, 
foram abordadas duas formas de criar 
poupança, lutando contra a crise.
O grupo Lyoness – comunidade de com-
pras –, por exemplo, demonstrou como 
empresas e clientes podem retirar mais 
benefícios das compras que fazem. Ou-
tra forma de poupança apresentada su-
geriu a opção de transferência de dinhei-

ro para os países de origem através da 
plataforma LCC como modo mais aces-
sível de envio para imigrantes residentes 
em Portugal. A Associação prevê a rea-
lização de mais seminários para breve. 

Sabores e Saberes Multiculturais 
Quinze dias depois, a Associação deu o 
seu apoio a um encontro muito distinto, 
embora focado nos princípios e valores 
que defende, “orientados sempre para a 
sã confraternização e troca de experiên-
cias”, como afirma Cecília Minascurta. 
A iniciativa, de cariz gastronómico, visou 
“integrar para unir os imigrantes em Por-
tugal através da degustação dos sabores 
de pratos típicos de países de cidadãos 
imigrantes”. “Saboreando e comendo 
chegamos, quantas vezes, ao conheci-
mento da história dos povos que aí se 
conseguem, nesta receita de união, sa-
bores e saberes multiculturais, aproxi-
mar, unir e interligar”, explica Cecília.

Também os cidadãos imigrantes legalizados poderão votar para as eleições autárqui-
cas em Portugal. Trata-se de um acto importante de afirmação da sua cidadania, em 
que são chamados a escolher quem, no seu entender, melhor representa os seus in-
teresses, criando as condições ideais para que a sua vida progrida e se afirme no país 
que escolheram como segunda pátria. A Associação Mundo Feliz relembra que têm 
direito a votar nas eleições para as Câmaras Municipais e Assembleias de Freguesia:

•  Os cidadãos imigrantes dos seguintes países da União Europeia com residência 
legal em Portugal: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Dinamarca, Espa-
nha, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, 
Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Reino Unido, Repúbli-
ca Checa, Roménia e Suécia;

•  Os cidadãos nacionais de países de língua portuguesa com residência legal em 
Portugal há mais de dois anos: no caso, Cabo Verde e Brasil; 

•  Os cidadãos nacionais de outros países estrangeiros, neste caso com residência 
legal em Portugal há mais de três anos: Noruega, Islândia, Uruguai, Venezuela, 
Chile e Argentina.

Segundo Cecília Minascurta, “todos os imigrantes nestas condições devem votar nas 
eleições para as Câmaras Municipais e Assembleias de Freguesia, mesmo que não 
tenham a nacionalidade portuguesa, bastando para isso apresentarem os documen-
tos necessários”, ou seja, título de residência ou seu comprovativo e passaporte, ou 
então, além do passaporte, o Certificado de Residência Permanente de Cidadãos da 
União Europeia.
Para a Associação, “é importante que os imigrantes, que escolheram Portugal para 
sua residência, tirem benefício dessa condição e votem nas eleições autárquicas, 
participando nas escolhas que assim serão também suas quanto às políticas que se 
impõem nas freguesias das áreas da sua residência”.

Voto imigrante nas autárquicas

Associação de Imigrantes Mundo Feliz
A romena Cecília Minascurta criou e lidera  a Associação 
Mundo Feliz com a finalidade de apoiar os imigrantes 
residentes  na freguesia. Cecília, que preside  à Associação, 
pode ser contactada para mais informações através 
do número de telemóvel 96 847 22 47

Além do apoio aos imigrantes em caso de urgência social, a Associação 
promove cursos de língua portuguesa para imigrantes, mas também 
festas e encontros de variadas tendências culturais. Em Maio passado, 
a Associação organizou, em parceria com a Junta, uma excursão com 
passagem por Sintra e pelo Cristo Rei, em Almada



GINÁSTICA: Terças e quintas-feiras 
para adultos, das 13h15 às 14 horas 
e das 19 às 19h45; terças e quintas-
feiras para crianças, das 18 às 19h30;

KARATÉ: Quartas e sextas-feiras para 
adultos, das 19h30 às 20h30; quartas e 
sextas-feiras para crianças, das 18h30 
às 19h30;

SQUASH: Marcações pelo telefone
214194970;

COMMANDO TRAINING (perda de 
peso), KRAV MAGA, STRIKE FOR 
MMA, JIU-JISTU e CSW com o coman-
do Serafim.

SUBBUTEO: Treinos às sextas-feiras, 
das 21 às 23 horas;
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Cidade do Futebol
custará 10 milhõesActividades

abertas na URD

O projecto ‘Cidade do Futebol’, que 
irá albergar as seleções nacionais no 
Alto da Boa Viagem, junto do Estádio 
Nacional, vai custar 10 milhões de eu-
ros e poderá estar concluído em 2015, 
segundo foi anunciado por Fernan-
do Gomes, presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol, em Setembro 
passado. Na apresentação do projeto, 
no Estádio Nacional, Fernando Gomes 
explicou que, dos 10 milhões, três se-
rão financiados pela UEFA e um pela 

desporto

Breves

O jovem Ricardo José, da URD, venceu, no 
passado dia 15 de Dezembro, em Sassoeiros, 
a Taça de Portugal de sub-15 em subbuteo

FIFA, sendo que o restante advém de 
fundos próprios, nomeadamente re-
ceitas de jogos particulares.
O projecto prevê a implantação 
em dois núcleos: o primeiro será 
reservado ao futebol profissional e 
o segundo estará vocacionado para 
as selecções jovens e femininas. No 
primeiro construir-se-á um campo 
principal, com bancada para mil 
espectadores, e ainda dois campos 
de treino e um campo de treino para 

Director do Jamor garante abertura de espaços ao público

Actividades 
ao ar livre 
em Oeiras

Festival do rugby regressa em Maio

Golfe para todos

João Pedro Graça foi nomeado, em Maio de 2012, pelo Ins-
tituto de Desporto Português, director do Centro Desportivo 
do Jamor, ocupando o lugar deixado vago durante um ano. 
“A Junta lamenta que só passado um ano depois da tomada 
de posse deste Governo tenha havido discernimento para 
nomear um novo director”, aponta o presidente de Junta 
Paulo Freitas do Amaral, adiantando ter sido comunicado 

Caminhar, experimentar modalidades 
náuticas, orientação e geocaching, são 
algumas das atividades que a Câmara 
Municipal de Oeiras propõe para as ma-
nhãs de sábado. Entre os meses de Mar-
ço e Novembro, a autarquia proporciona 
à população a oportunidade de praticar 
exercício físico, descobrir novas moda-
lidades desportivas e simultaneamente 
conhecer locais de interesse histórico e 
patrimonial do concelho. Consulte o pro-
grama de Actividades de Ar Livre 2013 
da CMO.

O Portugal Rugby Youth Festival, que se realiza no Jamor desde 2009, regressou a 
4 e 5 de Maio. O evento, já considerado a maior competição internacional juvenil da 
moda-lidade na Europa, teve como vencedores as equipas de G.D. Direito (Portugal), 
CDUL (Portugal) e Myerscough College/Sale Sharks (Inglaterra) nas categorias de sub-
13, sub-15, sub-17 e sub-19, respectivamente, sendo que o CDUL arrecadou as taças 
nas categorias de sub-15 e sub-17. O sucesso do torneio tem continuidade garantida no 
Jamor, com milhares de jogadores e centenas de jogos anualmente nos campos do vale.

A Escola Nacional de Golfe do Jamor está a abrir as portas da modalidade a 
cada vez mais pessoas. A funcionar desde meados de Junho, o projecto prevê 
que o campo seja um apoio à Academia e a todos os utentes da re gião, com 
vista a proporcionar um es paço em que todos possam aprender a jogar. Como 
primeiro campo público em Portugal, a Escola pretende esbater a imagem de 
elitismo e desenvolver a modalidade. Para marcação de aulas basta passar 
pelas instalações da Es cola no Estádio Nacional ou ligar para o número 21 412 
37 80. O preço das aulas varia entre os 5 euros/hora para juniores e 12,5 euros/
hora para adultos.

ao órgão autárquico que “estavam a ser feitos diversos le-
vantamentos com o intuito de saber quais as obras mais ur-
gentes no Estádio Nacional”.
O presidente acrescenta ter-lhe sido garantido que “os es-
paços abertos ao público se irão manter disponíveis para a 
população, ao contrário do que acontecia até ao anterior exe-
cutivo da Junta ter tomado posse”.

A 27 de Abril de 2012 foram eleitos os 
actuais Órgãos Sociais da URD para 
o biénio 2012/2014, tendo sido eleita, 
com a unanimidade de 22 votos, a lis-
ta única composta por Maria Concei-
ção Capinha (presidente da mesa da 
assembleia),  Ana Pessoa (presidente 
do conselho fiscal) e José Costa (pre-
sidente da direcção, na foto).

Órgãos 
sociais eleitos

José Costa,  presidente da URD

guarda-redes. O segundo núcleo terá 
dois campos de futebol. As duas áreas 
dividem-se por sete hectares. Prevê-
se ainda que a Cidade do Futebol 
venha a agregar a logística da FPF, 
que aí passará a ter os seus serviços 
e sede. A conclusão do projecto está 
prevista para Dezembro deste ano e a 
adjudicação da obra deverá acontecer 
em Janeiro de 2014, estimando-se um 
prazo de 18 meses para a execução 
dos trabalhos.
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Quem atravessa o Dafundo repara no 
muro alto de uma antiga quinta. Prote-
gida do bairro que cresceu à sua vol-
ta, guarda as memórias de quase um 
século da família Oulman. É aqui que 
encontramos Nicholas Oulman, o rea-
lizador que em 2009 ganhou o prémio 
de melhor primeira obra no DocLisboa.
O documentário dá a conhecer a vida 

Texto e fotos de Rita Monteiro

Pela voz de Nicholas Oulman
do homem que inspirou Amália e re-
volucionou o fado: Alain Oulman. Pai 
do realizador, foi um talento multiface-
tado com um papel de relevo também 
na literatura, como editor de Patricia 
Highsmith, Amos Oz, Mário Soares e 
outros. A sua biografia testemunha a 
história do século XX e passa pelo Da-
fundo, onde nasceu em 1928.
No frondoso jardim, na companhia do 
cão Jack, perguntamos se, como diz a 
sua mulher, ‘Com que voz’ é uma decla-
ração de amor a Portugal. “Não foi com 
esse propósito. Obviamente, Portugal 
tem um lugar especial no meu coração.
Faz parte do filme, pois teve impacto 
na vida do meu pai, mas não me sin-
to português. Também não me sinto 
francês nem inglês, sempre andei de 
um lado para outro.” Teria o seu pai o 
mesmo sentimento? 
“Bem, o meu pai era francês, apesar de 
ter nascido aqui. Acho que nós temos 
assim… uma alma lusitana, mas não 
somos portugueses.” O clã Oulman 
tem raízes em França e ramos pelo 
mundo. As filhas e as tias, que vivem 
na quinta, falam francês. A mulher de 
Nicholas é americana; uma prima ca-
sou com um libanês; uns nasceram na 
Argentina. Com tanto cosmopolitismo, 
chegou a viver o bairro? “Vivi aqui até 
aos 10 anos. Tinha amigos em frente; 
vínhamos brincar para a quinta. O Da-
fundo ainda é muito bairrista; conhe-
ce-se toda a gente: o talho, a papela-
ria a padaria.”
A quinta é uma inspiração, mas tam-
bém “uma dor de cabeça”, desabafa. 
“É um privilégio, mas é uma casa an-
tiga e grande, com os problemas que 
isso tem. A casa tem uma magia qual-
quer… uma magia perigosa, pois uma 
pessoa entra e está isolada do mun-
do.” Alain, no entanto, não se isolava. 
“O meu pai gostava muito de ter os 
amigos em casa. A Amália vinha cá e 
havia sardinhadas no jardim com João 
Perry, Eunice Muñoz, Mário Soares, 
Jorge Sampaio, Manuel Alegre, todos.” 
O seu pai, um intelectual, apaixonou-

se pela voz de Amália. “Achava que 
aquele era o veículo pelo qual podia 
exprimir o que lhe ia na alma.” Alain 
escolhia os poemas, musicava-os e, 
saindo do padrão, transformou o fado, 
mas a arte levou-o aos calabouços da 
Pide. “O meu pai era uma pessoa ins-
truída, e uma pessoa instruída acre-
dita mais na democracia, no direito à 
palavra e ao pensamento. As pessoas 
com quem lidava eram os poetas, e estes 
eram contra Salazar.” Mas Amália apare-
cia próxima do regime... “Sim, fado, fute-
bol e Fátima. Isso mostra que ele não 
era muito político. Foi por essa inge-
nuidade, por querer ajudar os amigos, 
que foi preso.” 
Hoje, Nicholas tem projectos para 
um filme e dois documentários; uma 
biografia e um outro documentário 
sobre Portugal como ponto de passa-
gem dos judeus na II Guerra Mundial, 
“mas não há subsídios, concursos, 
nem financiamento”, e as estações 
televisivas nem sempre apoiam a 
vertente documental. “A RTP está em 

mudança e a SIC e a TVI são mais te-
lenovelas e reality shows. Preciso de 
fazer investigação, ir aos sítios. Esta-
mos a falar de 100 a 150 mil euros. É 
preciso ir a Alemanha, Polónia, Áfri-
ca do Sul e ter imagens de arquivo. 
Vamos ver, estou a tomar conta dos 
meus filhos”, reflecte.
Quanto ao documentário ‘Com que 
Voz’, prevê-se que venha a ser comer-
cializado em DVD, “uma vez lançado 
nos cinemas e vendido à RTP”. “Será 
um filme reposto sempre que houver 
celebrações sobre Amália ou sobre o 
fado, espero eu”, diz Nicholas. Para 
já, poderá encontrar-se mais informa-
ção na página de ‘Com que Voz’ no 
Facebook. Passeamos nos jardins 
para fazer uma fotografia, de que Ni-
cholas foge. Os prédios debruçam-se 
indiscretos sobre o jardim romântico. 
Incomodam-no? “Não, já estive nesse 
lugar quando vivi em Nova Iorque num 
pequeno apartamento com vista para 
um casarão. A vida é assim...”
A vida é assim.”

Cultura 

Alive 2013 já mexe
O Optimus Alive 2013 tem datas marcadas 
para dias 12, 13 e 14 de Julho, no Passeio 
Marítimo de Algés. Depois de, em 2012, o 
festival ter tido como ponto alto o concerto 
de Radiohead, confirmam-se para já as pre-
senças de bandas como Green Day, Depe-
che Mode, Editors, Kings of Leon ou Two 
Door Cinema Club. Este ano, os preços dos 
bilhetes variam entre 53 (bilhete diário) e 105 
euros (passe de três dias), disponíveis nos pontos de venda habituais. 
Na edição anterior, mais de 16 mil pessoas esgotaram os bilhetes diários para dia 15 
de Julho e o passe geral de três dias. Nota especial para os The Cure, que percorreram 
uma maratona de três horas de música, e para os Radiohead, que fecharam o evento, 
admitindo, perante 55 mil pessoas, que dez anos foi uma ausência longa demais.

1 de Junho: Lançamento do concurso ‘Se eu 
fosse presidente da Junta’ no Dia da Criança; 

22 de Junho: Realização de peddy paper;

6 de Julho: Recriação dos loucos anos 20 
na praia da Cruz Quebrada, com fatos-de-
banho da época;

26 de Julho a 4 de Agosto: Festas da 
Freguesia no Jardim de Santa Catarina.

O realizador do documentário 
‘Com que Voz’ fala-nos sobre 
a vida do “anjinho de Amália” 
e das memórias que se cru-
zam na quinta de S. Mateus.

Nicholas Oulman,
residente na histórica
Quinta de S. Mateus,
no Dafundo, realizou
o documentário ‘Com
que Voz’, que percorre
a vida do seu pai, Alain
Oulman - compositor,
editor literário,
encenador e figura
política. Nascido em
Lisboa em 1928, Alain
foi criado no Dafundo,
no seio de uma família
franco-judaica com  
a II Guerra Mundial 
ainda presente

Memória habitada 
de tempos 
dourados
Os Oulman chegaram à Quinta 
de S. Mateus em 1922. O jovem 
casal formado por um atlético 
empresário e uma parisiense 
de raízes judias mudara-se ini-
cialmente para os Açores, mas 
a avó de Nicholas, habituada à 
cidade, não se adaptou:
“Chorava, inconsolável, até que o 
meu avô prometeu mudar-se para 
Lisboa.” Aí apaixonaram-se por 
esta quinta na foz do Tejo, com 
o seu jardim e vista para o mar, 
na agradável estância balnear do 
Dafundo - “uma excelente compra 
então”. Montaram negócio, remo-
delaram a quinta, que estava mui-
to degradada, e tiveram quatro 
filhos. Aqui viveram o choque da 
“impensável” invasão de França 
por tropas alemãs, o que levou 
o filho mais velho a alistar-se na 
RAF, morrendo em combate. 
Alain, um intelectual por nature-
za, ficou com a responsabilidade 
pelos negócios até que, em 1964, 
a Pide o levou para Caxias por 
ter sido implicado num grupo de 
ideologia esquerdista. Obrigado a 
exilar-se em França, onde iniciou 
carreira como editor literário, já 
não regressou. O resto é História.

Junta em agenda 

Quinta de S. Mateus
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A ex-aluna da FMH é agora professora estagiá-
ria de Ensino Especial na Escola Raiz, no Res-
telo, e está a acompanhar uma criança autista 
de 10 anos com vista a integrá-la nos trabalhos 
com os colegas. A trabalhar para vir a ser téc-
nica de reabilitação psicomotora, Inês é um 
exemplo de sucesso académico mas também 
humano, tendo mesmo recebido um prémio de 
melhor aluna de curso e ano no valor de cerca 
de mil euros, atribuído pela FMH.
Inês já tinha na família portadores de deficiência 
e, com apenas 12 anos, fez uma lista de como 
queria que fosse a sua profissão: “Tinha de ser 
activa, flexível, dinâmica. Queria tratar de pes-
soas, mas se fosse médica ficava sem tempo. 
Mais tarde, por volta dos 16 anos, fui ver na In-
ternet os cursos que havia na área de Saúde.”
Inês quis seguir a vertente educativa. Ponde-
rou entre Terapia da Fala ou Reabilitação Psi-
comotora, mas optou pela segunda hipótese. 
Ainda esteve para seguir Fisioterapia, mas a 
irmã impulsionou-a a ingressar na FMH, num 
curso que então era novo. “Este curso era mais 
amplo e permitia-me ir para uma escola traba-
lhar.” Inês entrou na FMH com 17 anos, já com 
sentido de missão e entrega ao próximo. Cedo 
se habituou a ajudar e a acompanhar quem 
mais precisa, a começar pelos familiares. Cui-
dar de um primo com deficiência motora, de 
uma tia com epilepsia ou de uma criança au-
tista filha da sua madrinha tornaram-se actos 
comuns do dia-a-dia. “Toda a vida gostei de 
ajudar. Durante anos fui voluntária em colónias 
de Verão com crianças com necessidades es-

Inês Filipa Lopes Borges, de 22 
anos, foi, em 2012, a melhor alu-
na graduada na Faculdade de 
Motricidade Humana (FMH), com 
média de 16,42 valores no curso 
de 1.º ciclo de Reabilitação Psi-
comotora, e é por isso que, nes-
ta edição do Ponto, é distinguida 
por inequívoco mérito.

peciais e a educação dos meus pais também 
levou a isso. Faz parte de mim ajudar. Até atra-
vessar velhinhas nas passadeiras”, comenta 
com um sorriso.
Tendo como ponto forte a memória auditiva, 
Inês destacou-se (com notas entre 16 e 19 
valores) nas disciplinas de Perturbações do 
Desenvolvimento (17); Observação do Desen-
volvimento Infantil (16); Desenvolvimento Mo-
tor (16); Dificuldades da Aprendizagem (19); 
Métodos e Instrumentos de Avaliação (17); 
Observação Psicomotora (19) e Actividades 
de Estágio (18). A maior dificuldade que sentiu 
no decorrer do curso foi “morar longe e ir de 
transportes públicos, mas estudava nos trans-
portes, durante as viagens”. Duas professoras 
marcaram-na: Sofia Santos (Observação Psi-
comotora) e Ana Rodrigues (Perturbações do 
Desenvolvimento). “Foram elas que me impul-
sionaram. No início não sabia ao que ia, mas 
elas deram-me uma visão mais prática e não 
tão teórica do curso”, explica. A estagiar de se-
gunda a sexta, das 8h30 às 19 horas, no fim-
de-semana tem de trabalhar para a escola, fa-
zendo fichas adaptadas para a sua aluna, mas 
ainda encontra tempo para ir ao ginásio. “Sinto 
falta de exercício físico”, diz Inês, que no Ve-
rão e na Primavera opta por correr ao ar livre. 
Gosta de viajar, de ir ao cinema e de música, 

não dispensando a presença em festivais de 
Verão, e tem predilecção por bandas rock 
como Linkin Park ou Muse.
Dado o contexto, Inês é céptica quanto a 
perspectivas de futuro e ao mercado de 
trabalho. “A situação não é muito favorável 
na minha área. Se eu não tivesse o estágio 
tinha mesmo ponderado tirar outro curso, 
como Fisioterapia. Agora já pondero investir 
mais na área”, reflecte Inês, que irá prosse-
guir os estudos de mestrado em Portugal ou 
no estrangeiro, não sabendo ainda em que 
área pretende especializar-se – Autismo, 
em Inglaterra, ou Dificuldades da Aprendiza-
gem, na FMH.
Lamenta os cortes orçamentais na Educa-
ção e sente “desmoralização pelo contexto 
de crise”. Inês tem sonhos, muitos, como 
tantos jovens brilhantes do País, mas ve-
rifica que muitos dos seus colegas estão 
desempregados, a estagiar ou a trabalhar 
a recibos verdes. Por ter trabalho, ainda se 
mantém em Portugal. “Para mim basta tra-
balhar, sustentar-me e, se possível, ter uma 
família. Quando acabar o estágio avalio al-
ternativas e, se vir que há uma oportunida-
de, escapo para Inglaterra, mas tem de ser 
na minha área, senão fico para continuar os 
estudos”, conclui.

Elfo Pendular, por Álvaro

‘Prémio Mérito’ para melhor aluna da FMH

A Junta de Freguesia de 
Cruz Quebrada-Dafundo 
tem disponível, todos os dias 
úteis, durante o seu horário 
de funcionamento, um servi-
ço de atendimento de assis-
tência social especialmente 
dedicado aos fregueses que 

atravessam dificuldades eco-
nómicas e sociais. Mantendo 
uma ampla actividade nesta 
área, a Junta está a apostar 
no seu reforço, contando com 
o meritório trabalho actual-
mente desenvolvido pela as-
sistente social Rita Matias.

Serviço de assistência social na Junta

Inês no dia da bênção das fitas, em Maio de 2012, na Cidade Universitária

Nome completo: Inês Filipa Lopes Borges
Data de Nascimento: 29 de Outubro de 1991
Curso: Reabilitação Psicomotora
Média: 16,42 valores
Naturalidade: Amadora, Alfornelos
Hobbies: Correr, viajar, 
cinema e música

Da escola
para a autarquia

MANUELA GUERRA
Membro do executivo 

da Junta de Freguesia de Cruz Quebrada-Dafundo 
com os pelouros da Educação e de Pessoal

Por ter sido presidente do executivo de 
um agrupamento de escolas, onde estão 
inseridas as escolas pertencentes à fre-
guesia, e ser considerada uma pessoa 
conhecedora da população e seus pro-
blemas, fui convidada a fazer parte de 
uma lista concorrente às eleições autár-
quicas como independente.
A lista ganhou e a vontade de muito fazer 
e muito trabalhar a bem dos fregueses 
era imensa. Na condição de mais velha, 
e já tendo experimentado situações de 
contratempos, logo me apercebi das di-
ficuldades a enfrentar. Contudo, devido 
ao meu espírito crítico, de exactidão e 
de rigor matemático, resultante da minha 
formação, logo estabeleci um paralelo 
entre a escola e a autarquia. A manei-
ra de estar e contribuir para a escola é 
muito diferente do da autarquia. Na es-
cola todos trabalham para uma escola 
melhor, para o bem-estar comum, para o 
“tornar grande”. Já na autarquia a força 
da oposição constitui um grande obstá-
culo que, para meu desgosto, põe travão 
à realização dos planos de alguns, o que 
cria, junto dos fregueses, uma imagem 
menos positiva. Na sua permanente ati-
tude crítica nem sempre se vislumbra a 
intenção sadia de trabalhar com os par-
ceiros, de construir, de promover. O exe-
cutivo desta autarquia, jovem e fértil em 
ideias, procurou torná-la modelo, nunca 
esquecendo os fregueses. Do gabinete 
de empreendedorismo à calçada es-
corregadia; do transporte escolar à ceia 
de Natal; das festas às pavimentações, 
tudo foi feito com empenho e dinamismo. 
Por exemplo, os fregueses agradeceram 
muito o pavimento antiderrapante, que 
tanto os ajuda nas suas deslocações 
diárias, mas, lamentavelmente, a acção 
não teve, por parte das forças oposito-
ras, a mesma receptividade.
Se “pelo sonho é que vamos”, perma-
nece em mim o sonho dum tempo em 
que o trabalho em equipa seja, indepen-
dentemente das diferenças ideológicas, 
caminhar num mesmo sentido, em que o 
bem-estar da comunidade seja o primei-
ro e único objectivo.

Farmácias: Farmácia Sta. Sofia, Tel. 214 198 3 41 
Farmácia Nova do Dafundo, Tel. 213 881 947 
Hospitais: Hospital S. Francisco Xavier, Tel. 213 000 300 
Hospital de Santa Cruz, Tel. 214 163 400
Unidade de Saúde Familiar do Dafundo, Tel. 214 209 940 
Segurança: Bombeiros do Dafundo, Tel. 214 146 417 
PSP - Esquadra de Miraflores, Tel. 214 102 570 
Serviços Existentes: CTT, Tel. 214 147 380 / 214 147 386 
Junta de Freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo, 
Tel. 214 153 660 • CMO, Tel. 214 408 300 
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