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a Estátua do Bombeiro, na Rotunda de Barcarena; foi comemorado com diversas atividades, o Dia 
Internacional da Criança; em Valejas foi concluída a 1ª fase da remodelação do gimnodesportivo 
do seu Atlético Clube; em Tercena iniciaram-se e concluíram-se as obras de remodelação da 
Escola EB1 de Santo António; em Queluz de Baixo, também a Escola EB1 Jorge Mineiro sofreu 
obras de relevante beneficiação; em Leceia, para além de continuarem as obras relativas ao 
saneamento, foram alcatroadas algumas artérias e remodelado o seu Fontanário; de registar, 
ainda, uma série de pequenas obras de requalificação de espaços e equipamentos que, por si só, 
exemplificam e valorizam um trabalho planeado e contínuo deste Executivo que tudo fará para 
corresponder àquilo que dele se espera.
Sei que há muito por fazer e para fazer mas também estou ciente das limitações que nos são 
impostas por um orçamento de pequenas dimensões e por umas competências e capacidades 
que não nos permitem ir mais longe, de momento.
O exercício do poder local e em particular nas freguesias, faz-se, na sua essência, através de uma 
gestão equilibrada e permanente de conflitos e emoções que exige uma dedicação e 
profissionalismo que, noutros tempos, seria impensável. Não se faz, no entanto, sem a 
mobilização dos cidadãos em torno de projetos e objetivos comuns. Se achamos normal as 
pessoas queixarem-se que nada se faz por esta ou por aquela terra, não é menos verdade que 
quando se apela à participação cívica, o resultado é desanimador para quem quer exercer o cargo 
de uma forma próxima e o mais participada que lhe é permitido. Porque sabemos para onde 
queremos ir e qual o rumo a seguir, apelo, uma vez mais, à mobilização coletiva em torno do 
objetivo de preparar um futuro melhor para os filhos desta terra que todos amamos.

O  Presidente,

Fernando Afonso
 

3

Volvidos 5 meses desde a saída do último Boletim 
Informativo, muitos foram os acontecimentos que 
marcaram a atualidade nacional e internacional. Em 
Barcarena, no entanto, parece ser uma exceção pois, soe 
dizer-se que, “aqui nada acontece”; o que não é de todo 
verdade. Senão vejamos: Demitiu-se o Presidente da Mesa 
da Assembleia de Freguesia e a 1ª Secretária, ambos do 
Partido Socialista, tendo sido eleitos novo Presidente e 
nova Secretária, desta feita, do Partido Social-democrata; 
depois de um primeiro chumbo, o Relatório e Contas de 
2013 foram aprovados pela nova Assembleia de Freguesia, 
em 2 Sessões muito interventivas e participadas, o que se 
julga salutar; foi inaugurada, com pompa e circunstância, 

Editorial
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A Junta de Barcarena, em colaboração com as Coletividades da Freguesia, levou 
a cabo as Comemorações do 40º Aniversário do 25 de Abril. Conforme ficou 
definido em reunião magna, foi cometida à Sociedade Educativa e Recreativa “Os 
Unidos de Leceia” (SERUL), a organização de uma Estafeta entre todas as 
Localidades da Freguesia. Esta Prova – de carácter popular – teve a participação 
de cerca de 250 “Atletas” que representaram 4 das 5 localidades, já que 
Barcarena, não conseguiu 30 pessoas para representar o seu Grupo Desportivo. 
De todas as formas é de realçar a grande adesão a esta iniciativa.

À Prova que foi ganha pela SERUL, seguiu-se um almoço convívio (sardinhada), 
abrilhantado pela atuação do Rancho Folclórico da nossa terra, “As Macanitas”, 
da Associação Cultural de Tercena que nos presentearam com belos cantares e 
danças de tempos idos das gentes destas terras.

Comemorações do 
25 de Abril

A Academia Equestre João Cardiga

Missão
Promover a Equitação para todos, no respeito pela diferença
Apoiar a integração social e comunitária da “Pessoa”, sobretudo grupos mais 
vulneráveis e com necessidades especiais, através da utilização do cavalo, 
nomeadamente na Equitação terapêutica, adaptada e desportiva de competição
Contribuir para a valorização do “novo papel” do Cavalo, na vida do Homem 
demonstrando os seus benefícios na formação do carácter, na saúde, no lazer, na 
cultura e no desporto, através da prestação de serviços que vão desde a 
preparação técnica e ensino dos cavalos, até à formação de cavaleiros e/ou 
atletas de todas as camadas sociais e etárias

Visão
Ser reconhecida como uma entidade de excelência na prestação de serviços 
ligadas às atividades equestres
Ser Inovadora e sustentável

Valores
Rigor, Cooperação, Confiança, Inclusão e Responsabilidade Social e Ambiental

Academia Equestre
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Arranjos na Eb1 de Queluz de Baixo

Colocação de lages

Apesar de alguma indefinição e muitas incertezas no tocante às novas competências 
que poderão ser atribuídas às Freguesias por força do estatuído na Lei 75/2013 de 
12 de Setembro, o “trabalho de campo” nas diversas Localidades que compõem a 
Freguesia de Barcarena não tem parado.

Sendo certo que as grandes obras e investimentos estão ligados à Câmara Municipal 
de Oeiras, também é verdade que esta Junta, na procura constante de ir de 
encontro aos anseios das suas populações, tem procurado, por todos os meios, 
manter ativas as chamadas obras de proximidade que, embora de menor 
visibilidade, representam um grande esforço para os escassos recursos desta 
Autarquia e uma melhoria substancial na qualidade de vida dos seus habitantes.

Nestas páginas e no intuito de dar a conhecer parte da obra realizada ou terminada 
nestes últimos 3 meses, poderemos constatar que Barcarena não parou no tempo e 
não é o parente pobre do Concelho de Oeiras. Se fizermos bem as contas, 
verificaremos que o investimento do Município, apenas no que aqui se apresenta na 
nossa Freguesia, já ultrapassa, largamente, 1 Milhão de Euros e que a Junta já 
efetuou melhoramentos e reparações em valores de várias dezenas de milhares de 
Euros. 

Sabemos o muito que ainda está por fazer, mas também estamos conscientes de 
que, com o nosso esforço, dedicação e com a ajuda da Câmara Municipal, 
conseguiremos canalizar para a nossa Freguesia os investimentos que aqui 
continuem a criar emprego e riqueza.

Arranjos na Eb1 de Tercena

Fontanário de Barcarena

Fontanário de Leceia

Obras em Barcarena

Enxurada a 13 Outubro de 2014
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Dia Internacional
da Criança

Para assinalar o Dia Internacional da Criança – 1 de Junho – a Junta de Freguesia, 
em parceria com a Oeirasviva, levou a cabo um programa com início às 14H00 na 
Piscina Municipal de Barcarena para as crianças e pais da Freguesia, e que incluiu a 
exibição da Classe de Natação Sincronizada da Oeirasviva. 
A tarde terminou com um lanche e sardinhas para toda a população, culminando 
com a atuação do Rancho Folclórico Infantil de “As Macanitas” da Associação 
Cultural de Tercena.
Refira-se que se inscreveram mais de 290 crianças e cerca de 320 pais. Foi oferecida 
a cada criança uma lembrança alusiva ao Dia.

9

A SERUL fez história de novo.

A nossa participação no Campeonato Nacional da II Divisão de Futsal na época de 
2014/15, feito nunca alcançado por uma coletividade ou clube da Freguesia de 
Barcarena, eleva também para duas, as equipas do Concelho de Oeiras que 
participam em competições de Futsal de nível nacional.

Naturalmente, este facto enche-nos de satisfação, tal como a forma brilhante como 
chegámos à 4ª eliminatória da Taça de Portugal, os resultados desportivos que 
fomos capazes de obter no 32º Troféu C.M.O. – Corrida das Localidades e o sucesso 
que foi a organização de uma das provas deste Troféu, o impulso que demos à 
formação no Futsal, o desenvolvimento que imprimimos no Budo/Karaté, a 
organização das comemorações do nosso 65º Aniversário e da festa anual e a forma 
como colaborámos com outros atores sociais locais, mais concretamente com a 
escola EB1 Visconde de Leceia e com a Junta de Freguesia.

Ainda assim, a SERUL pode fazer mais e melhor.

É absolutamente necessário evitar que as exigências humanas e financeiras da 
participação no Campeonato Nacional da II Divisão de Futsal não absorvam todos os 
nossos recursos e conduzam ao enfraquecimento das outras atividades. Pelo 
contrário, importa melhorar o que tem sido feito e aumentar também as áreas de 
atuação, nomeadamente na formação do futsal e nas atividades físicas para os 
maiores de 60 anos.

A dimensão deste desafio não pode ser ignorada. Mas a SERUL vai enfrentá-lo com a 
convicção de que o irá superar com sucesso, conjugando a determinação e 
empenho dos seus dirigentes, com o apoio de todos quantos estão em condições de 
contribuir para esse sucesso (sócios, simpatizantes, autarquias e tecido empresarial 
local).

A SERUL conta com todos.
Os Corpos Gerentes da SERUL

Colectividades
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rebanho de ovelhas, que se situava ao lado da actual capela, e sendo o único lugar 
disponível para fazer bailes, logo se denominou por “Salão Caganita”. Às raparigas 
cabia a limpeza do local, no entanto o cheiro incómodo obrigava a uma melhor 
solução, que viria a ser o barracão do senhor Joaquim António, onde agora é o 
“Estaminé”.
Mas se do “Salão Caganita” se tiravam as ovelhas, do barracão do Joaquim 
António, tirava-se o macho e a carroça.
Aqui, dinamizava-se o grupo e pensava-se em algo maior. Falou-se então com o 
senhor Ramos e Silva e alugou-se o seu palheiro, que mais tarde, depois de 
algumas obras, viria a ser a Sede Social do Grupo Troupe Jazz “OS FIXES”, por 
volta de 1944. Quando se deu esta mudança sucedeu-se um grande 
desenvolvimento do grupo, sendo o senhor Mendes o seu grande impulsionador.
Mais tarde, houve intenção de tornar a banda mais moderna, tendo colaborado 
com esta ideia, entre outros, o António Nico, Edmundo, Joaquim Foz, Victor Hugo, 
Manuel Vera, João Piteira, o mestre António Coelho, o saxofonista Aires Aleixo e o 
jazzbandista Carlos Ferreira.
Dentro das diversas actividades que se iam desenvolvendo, a Ermelinda cantava e 
animava as festas, fazia-se teatro e dança. José da Silva Afonso escrevia revistas, 
peças de teatro e textos para as danças folclóricas, que tradicionalmente saiam 
em camionetas de carga, de povoação em povoação, cantando para angariar 
fundos para o desenvolvimento da colectividade.
Em 28 de Junho de 1972, é alterada a designação social do clube passando então 
a denominar-se Grupo Recreativo “OS FIXES”, com sede na Estrada Consiglieri 
Pedroso, em Queluz de Baixo.
Com o desenvolvimento da colectividade e para dar melhor resposta às 
necessidades da mesma e dos seus associados, é construída uma nova sede, 
inaugurada a 03 de Fevereiro de 1991, ficando situada na Alameda Armindo de 
Carvalho. Esta mudança originou um ainda maior desenvolvimento e a 13 de 
Setembro de 1997, é inaugurada a primeira fase do polidesportivo descoberto, 
sendo que em 02 de Março de 2002 são inauguradas as bancadas e os balneários 
do mesmo.
A 09 de Dezembro de 1998, a designação social do grupo volta a alterar-se e 
passa a denominar-se Grupo Recreativo e Desportivo “OS FIXES”, mantendo esta 
designação até aos dias de hoje.

O Grupo Recreativo e Desportivo “OS FIXES” foi fundado 
em Queluz de Baixo, a 30 de Janeiro de 1933, por um grupo 
de jovens músicos com o objectivo de animar e distrair a 
população, através da realização de bailaricos.
Empolgados com a iniciativa formaram uma banda de jazz, 
então baptizada com o nome de Troupe Jazz “OS FIXES”.
Por esta altura, não existia uma sede do grupo. No entanto, 
o senhor Barroca tinha um casebre onde guardava o seu 
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Homenagem ao
Bombeiro

“Comunicação do Presidente da Junta na Cerimónia”

Foi com grande entusiasmo que a Junta de Freguesia de Barcarena se associou à 
iniciativa de colocação desta magnífica obra num dos pontos de maior visibilidade 
desta localidade, conferindo-lhe uma dimensão e beleza ímpares.

As minhas primeiras palavras não poderiam ter outro destino que não fora o Sr. 
Comissário Luis Araújo, pela excelência da obra de arte que hoje nos é dado 
contemplar. Para além da qualidade artística, bem patente em todos os pormenores 
do Bombeiro, da Criança, do Uniforme, do simbolismo das chamas e outros que aos 
poucos iremos descobrindo, não poderia deixar de realçar o altruísmo, o espírito de 
sacrifício e a perda de imensas horas do merecido repouso deste profissional da 
Polícia de Segurança Pública que, trabalhando dias e meses a fio de forma graciosa, 
conseguiu dar corpo à imagem dos Soldados da Paz e do muito que eles 
representam. O Executivo da Junta de Freguesia e toda a População de Barcarena 
ficar-lhe-ão eternamente gratos, Senhor Comissário.

À Direção e Comando do Corpo de Bombeiros Voluntários de Barcarena felicito-os 
pela excelente iniciativa de homenagearem todos quantos, de forma desprendida e 
voluntariosa e, muitas vezes, com o risco da própria vida, prestam um serviço de 
inexcedível valor a toda a Comunidade. Aqui fica, igualmente, o preito da nossa 
admiração e respeito por quantos passaram e prestam serviço nesta mais que 

centenária Corporação.

Também aqui fica o meu reconhecimento aos Funcionários da Junta de Freguesia 
que, sob a superior orientação do escultor, conseguiram ultimar, em tempo e com a 
qualidade bem patente, todo o enquadramento deste monumento. O meu bem-
haja.

Por fim, uma palavra aos habitantes de Barcarena para que, ao contemplarem esta 
estátua se lembrem das suas filhas e filhos que tão abnegadamente serviram esta 
Corporação e se orgulhem desta soberba obra e do seu escultor a quem, uma vez 
mais, presto as nossas homenagens e agradecimento. Obrigado Senhor Comissário
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Caminhada em 
Leceia

No dia 4 de Maio, no intuito de 
promover o são convívio entre os 
habitantes da Freguesia, decorreu 
uma iniciativa no limite Sudoeste de 
Barcarena, mais propriamente em 
Leceia, uma Caminhada de 
Iniciação.

Esta atividade, cuja organização foi 
cometida à Sociedade Educativa e 
Recreativa “Os Unidos de Leceia”, 
foi participada por mais de 200 
“Caminheiros” de todas as idades e 
localidades da freguesia. 

Seguiu-se um almoço convívio, não 
sem antes ter decorrido uma visita 
guiada ao Povoado Fortificado de 
Leceia com uma explicação 
histórica feita pelo próprio 
Presidente da Junta que para o 
efeito se documentou no Centro de 
Estudos Arqueológicos do Concelho 
de Oeiras, sito na Fábrica da 
Pólvora. 

No dia 11 de Outubro teve lugar no 
renovado Pavilhão do Velejas Atlético 
Clube o 1º Torneiro Solidário da 
Freguesia de Barcarena.

O evento, disputado nos escalões de 
Traquinas e Benjamins, contou com a 
participação de equipas do Centro 
Social e Paroquial de Barcarena, do 
Sport Lisboa e Benfica e da equipa 
anfitriã, o Valejas Atlético Clube 

A Junta de Freguesia associou-se à 
iniciativa com a qual se congratula, 
felicitando os seus promotores e 
organizadores. 

Desporto Jovem
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doenças orgânicas. O desemprego e a precariedade em que muitos portugueses 
hoje vivem, originam sentimentos de auto desvalorização e sensação de fracasso. 
Contudo, o impacto psicológico da crise assume contornos diferentes em função da 
faixa etária da população. É fundamentalmente na meia-idade que se verifica maior 
incidência de sintomas de depressão, aqui estreitamente relacionada com o 
sentimento de perda, já que muitos indivíduos tinham a sua vida relativamente 
organizada e, subitamente, são forçados a lidar com a perda de rendimentos, de 
emprego ou mesmo de casa. Em acréscimo, torna-se muito angustiante para um 
indivíduo de meia-idade imaginar a possibilidade de “recomeçar do zero”. Na 
camada mais jovem, o impacto psicológico não está tão relacionado com a 
depressão, pois muitas vezes ainda nada se perdeu, mas encontram-se muitos 
sintomas de ansiedade, espelhando o medo de nada se alcançar. O medo do futuro. 
A ausência de oportunidades de trabalho, nuns casos, os vínculos precários, em 
outros, têm levado muitos jovens a sair de Portugal e representam o fantasma que 
assombra a mente daqueles que ficam e que estão a tentar construir o seu caminho.
Impera nestas alturas, quando tudo o resto falha, a necessidade de o indivíduo 
procurar apoio na sua rede social, isto é, na família, nos amigos e na própria 
comunidade, por forma a sentir-se mais amparado face às circunstâncias. Mas para 
que isso aconteça, é essencial que cada um reconheça (perante si próprio e muitas 
vezes perante os outros) os seus sofrimentos e receios, pois existe sempre muita 
vergonha associada às situações de carência económica e, mais ainda, vergonha 
relativamente à fragilidade psicológica. Vergonha do desamparo e vergonha do 
medo. Ao contrário do que vulgarmente se pensa, importa dizer que existe sempre 
mais força no indivíduo que assume as suas dificuldades do que naquele que as 
esconde. Negar e fugir da nossa realidade e da nossa verdade é, aliás, uma das 
causas de mal-estar psicológico. O acto de pedir ajuda ou de conversar sobre as 
nossas angústias é, por si só, um acto de Saúde Mental. 

Drª. Sofia Pracana
Psicóloga 

O impacto da actual crise na saúde mental dos 
portugueses é inquestionável, uma vez que a pobreza, o 
desemprego e a exclusão social são uma realidade e são 
factores que levam a um conjunto de afectos como a 
ansiedade, a tristeza, sentimentos de ruína e sentimentos 
de desespero. Estes afectos, por sua vez, estão 
correlacionados com o aumento do número de 
depressões e outras patologias associadas, incluindo 

O GRT E SUAS MODALIDADES

Perante a  belíssima oportunidade que o executivo da Junta de Freguesia de 
Barcarena nos dá,  vimos dar a conhecer duas das onze actividades que funcionam 
no GRT.

Ginástica
A ginástica é uma das modalidades mais antigas desta casa, já formou alguns 
atletas de competição e neste momento conta com Ginástica Infantil, Acrobática e 
estreia-se com Manutenção Sénior e Ginástica Localizada de Manutenção.

É uma modalidade muito importante na formação dos nossos jovens e nesta casa já 
passaram diversos professores: o mais antigo e que se manteve mais anos foi o 
saudoso Prof. Artur Santos, depois tivemos os profs: Lineu Oliveira, Luisa 
Carvalhinho, Fernando Soares, Luis Carvalhinho, Sónia Cândido, Filipa Pimenta e 
neste momento temos connosco a Profª Tânia Pereira, a todos eles agradecemos o 
empenho e dedicação para com os alunos desta modalidade.

Serviço de 
Psicologia

Colectividades
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Nos dias 20 e 21 de Setembro a Junta de Freguesia de Barcarena, em colaboração 
com a LIALA – Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira – organizou um passeio 
turístico que incluiu um cruzeiro no Douro entre a Régua e Pinhão e um passeio de 
comboio no regresso à Régua
O 2º dia foi preenchido com uma demonstração informativa subordinada ao tema 
Saúde e Qualidade de Vida e Viver Mais e Melhor Hoje já é Possível, e um passeio 
pela encantadora Serra do Caramulo.
A Junta de Freguesia custeou em 50% o preço do passeio às pessoas de 
manifesta insuficiência económica.

O GOEC – Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores surgiu em 
2006 de uma iniciativa conjunta entre a Direcção-Geral do Consumidor e o Instituto 
Superior de Economia e Gestão com o objetivo de informar os consumidores em 
matéria de crédito e gestão do orçamento familiar. 
 
A nossa atuação prima pelo cuidado no atendimento e isenção, na medida em que 
se pretende encontrar para cada agregado familiar a melhor situação preservando a 
total liberdade de escolha por parte do consumidor, em relação às instituições 
financeiras com quem se relaciona. Procuramos, também, informar e educar em 
matérias de natureza financeira nomeadamente gestão do orçamento familiar, 
gestão do crédito e aplicação das poupanças.

O GOEC pertence à Rede de Apoio ao Consumidor Envidado e disponibiliza um 
serviço de apoio, informação e aconselhamento junto dos consumidores que se 
encontrem em situação de risco de incumprimento dos contratos de crédito ou que, 
em virtude da mora no cumprimento das obrigações decorrentes da celebração do 
contrato de crédito, sejam inseridos num processo de negociação com a instituição 
de crédito. O serviço prestado é gratuito.

Se necessitar de apoio desta natureza os contactos do GOEC são os que constam 
abaixo:
Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores 
Informação em Matéria de Crédito e Gestão do Orçamento Familiar
Atendimento ao público - 2ª feira a 6ª com marcação prévia
Blog: http://www.blogdogoec.blogspot.com/
Facebook: http://www.facebook.com/GOEC.ISEG
Morada: Rua do Quelhas, 6, 1200-781 Lisboa Portugal
Tel: 21 392 59 42 – E-mail: goec@iseg.ulisboa.pt

“A Junta de Freguesia, associando-se ao apoio a eventuais interessados, facultará 
um espaço reservado na sua sede onde este Gabinete poderá aconselhar os 
habitantes da Freguesia”

Passeio pelo 
Douro

GOEC
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A AAUATLA, quer ser a locomotiva que crie e promova uma relação estreita entre 
todos os alunos e a Universidade Atlântica, os seus docentes, a própria Associação 
Académica da Universidade Atlântica, bem como, a comunidade residente da 
Freguesia de Barcarena, visto que, nos tempos que decorrem, a relação com os 
residentes da Freguesia tem de ser cada vez mais próxima, sendo que, nós 
acreditamos que, a união faz a força.

Para este ano lectivo foram estipulados objectivos concretos, visando a promoção 
não só da instituição, mas também prestigiando toda a Freguesia de Barcarena e o 
Concelho de Oeiras. Passando à apresentação dos mesmos:

-Promover a intervenção e cooperação na comunidade;
-Contribuir para a valorização e formação profissional/social dos alunos e   
  residentes do concelho;
-Promover eventos culturais/recreativos de interesse a todos os alunos da 
  instituição e comunidade envolvente;
-Realizar eventos desportivos que mobilizem grandes massas de gente para 
  estilos de vida saudáveis;

Adaptar todos os conhecimentos adquiridos em todos os cursos dados pela 
Universidade ao envolvimento e participação activa sobre o Concelho de Oeiras.

Na medida em que a nossa Associação gostaria de ter uma participação e um 
envolvimento de todos os residentes da freguesia, desde já, gostaríamos de o 
convidar a participar num evento solidário a realizar-se no dia 26 de Novembro, na 
Universidade Atlântica que funcionará através de uma recolha de sangue, 
contribuindo directamente para O Instituto Português do Sangue e da 
Transplantação (IPST). As recolhas funcionarão das 9h-13h e das 15h-19h.

E assim, terminamos este texto com uma nota de responsabilidade, na esperança 
de conseguir tornar a Freguesia de Barcarena melhor, com tudo aquilo a que nos 
propomos a realizar. Queremos fazer da Freguesia de Barcarena um lugar melhor, 
sabendo que nem todas as freguesias têm a dimensão e o prestígio necessário para 
se poder dizer que têm uma Universidade como a Universidade Atlântica na sua área 
de residência.

Saudamos todos os Munícipes de Oeiras, dirigindo-nos directamente a si, residente 
da Freguesia de Barcarena e dizendo-lhe que “ Pode contar com a Associação 
Académica da Universidade Atlântica!”

Saudações Académicas,
A Presidente,

Carolina dos Santos

É com um enorme orgulho que a Associação Académica da Universidade Atlântica 
recebeu esta oportunidade de se dirigir a todos os residentes da Freguesia de 
Barcarena, através deste texto, aproveitando para explicar o projecto para o ano 
lectivo 2014/2015.

A Associação Académica da Universidade Atlântica (AAUATLA) é, desde a data da 
sua criação, a ponte entre os alunos, a Universidade e tudo o que a rodeia. A 
aprendizagem de valores importantíssimos para o futuro dos profissionais que vão 
sair da nossa academia continua além da sala de aula, sendo assim, a Associação 
Académica pretende dar mais perspectivas aos alunos sobre temáticas menos 
comuns e áreas menos abordadas, tendo em vista, a organização de eventos, 
formações e palestras que irão contribuir para um enriquecimento não só 
profissional, mas também pessoal.

Assoc. Académica
Univ. Atlântica
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A CERCIOEIRAS promove a Educação e a Reabilitação de pessoas com deficiência 
ou com Incapacidade, é uma Cooperativa de Solidariedade Social e de Utilidade 
Pública. Aposta na construção de uma sociedade inclusiva, com a participação ativa 
e plena dos clientes, a igualdade de oportunidades e o reconhecimento das 
competências das pessoas com deficiência intelectual. Fundada em Outubro de 
1975, por um grupo de pais e técnicos de reabilitação insatisfeitos com o 
atendimento que os seus filhos, deficientes intelectuais, eram destinados.

Procura, sobretudo, humanizar o atendimento e, ao mesmo tempo, implementar as 
metodologias e técnicas científicas de acordo com as necessidades de cada cliente. 

É com este foco que diariamente são planeadas e realizadas atividades que 
estimulam e desenvolvem as habilidades motoras, sociais, cognitivas e de 
comunicação.

As atividades que decorreram nos meses de verão, foram planeadas de acordo a 
desenvolver a interação social. Duas das atividades foram as colónias de férias, na 
Tocha e em Santa Cruz. Os dias passados nas colónias permitiram ter novas 
experiências e desafios, num contexto diferente do habitual, numa dinâmica de 
férias e de registo lúdico. Na medida em que reforçam os direitos e igualdades no 
acesso a locais e a tempos de lazer. 

Os dias foram preenchidos com várias atividades, passeios ao ar livre, caminhadas, 
para refrescar um mergulho na praia fluvial ou na piscina. Jogos lúdicos e minigolfe 
para os adeptos do desporto, e ainda para quem gosta de dar um passinho de dança 
teve a possibilidade de ir à discoteca. Foi uma grande animação!
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“A Vereadora Drª  Madalena Castro no acompanhamento das obas em Queluz de Baixo

- No dia 9 de Maio, teve lugar no Salão dos Bombeiros Voluntários de Barcarena a 
reunião referente ao Orçamento Participativo do Concelho de Oeiras. De referir que a 
grande maioria dos participantes que lotaram as instalações, era oriunda de outras 
Freguesias, apesar da campanha de sensibilização levada a cabo pela Junta desta 
Freguesia;

- No dia 10 de Junho, decorreu em Oeiras a homenagem aos militares mortos nas 
Guerras do Ultramar, com a deposição de coroas de flores junto ao Monumento a eles 
dedicado;

- No dia 24 de Junho teve lugar a inauguração do Lar da Fundação D. Belchior Carneiro, 
em Barcarena junto ao Campo de Golfe;

- A 30 de Junho decorreu a Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia que elegeu o 
novo Presidente da Mesa dessa Assembleia, Sr. Custódio Paiva do PSD, e aprovou o 
Relatório e Contas referentes a 2013;

- No dia 20 de Julho, teve lugar no Palácio do Marquês de Pombal, a eleição da “Miss 
Oeiras”;

- Nos dias 11 e 14 de Agosto a Sr.a Vereadora, Dr.a Madalena Castro, acompanhada da 
sua Equipa Técnica, visitou as obras a decorrer nas Escolas EB1 de Tercena e Queluz de 
Baixo. 

Visitas de 
Trabalho
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