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Noronha Feio recolhe
equipamentos eléctricos
No âmbito da Gincana Rock
in Rio, mais concretamente da
5.ª Tarefa – Escola Electrão, a
Escola Noronha Feio, em
Queijas, está a incentivar a re-
colha e separação de equipa-
mentos eléctricos e electróni-
cos. Até ao próximo dia 20 de
Março, a comunidade escolar
é desafiada a levar aparelhos
que já não estejam em uso nas
suas habitações.

Complexo regularizado
O Clube Escola de Ténis de
Oeiras (CETO) vai ver regula-
rizada a concessão do Pólo de
Ténis de Santo Amaro de Oei-
ras, infra-estrutura esta que ge-
re e utiliza há alguns anos co-
mo complemento ao Comple-
xo de Ténis de Nova Oeiras.
Ao concretizar esta regulariza-
ção, o executivo municipal pre-
tende viabilizar a pretensão do
CETO em ceder o referido pó-
lo de ténis a um operador parti-
cular para ali instalar um com-
plexo destinado à prática de
Padel.

Espaço público
de Oeiras tem
150 esculturas

Financiamento e internacionalização discutidos no congresso da
Associação Empresarial da Região de Lisboa, com sede em Oeiras

Carnaval no Alegro
Desde sábado até terça-feira, in-
clusive, o Centro Comercial
Alegro preparou um conjunto
de actividades gratuitas para as
crianças, a partir das 15h00,
com disfarces carnavalescos e
actividades lúdicas e didácticas.
Para além da natural animação,
o programa inclui pinturas fa-
ciais (sábado), malabarismo (do-
mingo), pintura em tela (segun-
da-feira) e fotos instantâneas
(terça-feira).

Terapeutas em movimento

Catarina Furtado
entre as
‘7 Maravilhas’

Desfiles de
Carnaval
saem à rua

Ir ao encontro
da criança que
precisa de apoio
especializado
é a missão
dos técnicos
da Equipa Móvel
de Desenvolvimento
Infantil e
Intervenção Precoce.
Com instalações
na Outurela,
esta instituição
já apoia cerca
de 120 crianças
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COMPRO OURO USADO
Jóias, pratas, relógios e moedas

Loja 1: Galerias Treze, Loja E (por cima da CGD) • Av. dos Comb. da Grande Guerra, 48 • Algés

Loja 2: Shopping Cisne, Loja 19 (perto da estação da CP) • Av. Marginal, 9348 - Bloco B • Cascais

Loja 3: Centro Comercial da Parede, Loja 4, R/C • Rua Latino Coelho, 36 • Parede

Loja 4: Av. D. Francisco de Almeida, n.º 24 • Sintra • Tel.: 21 924 21 09

Tel./Fax: (351) 21 486 67 85 • TM: 96 349 70 12 • E-mail: geral@ouro-2.com

Não venda sem nos consultar

Pagamos acima da média
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Rua Mestre de Aviz, n.° 134
2765-303 S. João do Estoril
TM: 92 707 06 70 
caresidenciafsenior@gmail.com
www.caresidenciafsenior.com
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JÁ PENSOU NO BEM-ESTAR DO SEU FAMILIAR?
C.A. Residência F. Sénior // O SEU NOVO LAR

Trabalhamos para que o seu familiar sorria!
Venha ter connosco!
Dispomos de serviço de centro de dia.
Na C.A. os nossos idosos têm voz, têm vontade própria!

A idade não lhes tira o direito de serem
ouvidos… “Somos uma casa de afectos”

Quartos//Individual • Duplo ou casal • Sala de convívio • Sala de Refeição 
Amplos espaços verdes • Piscina • Televisão por cabo • Internet • Serviço 
de emergência nos quartos • Convalescenças • Serviço médico e enfermagem 
Fisioterapia diária • Cabeleireiro// Barbeiro • Actividades lúdico-recriativas//
Livros • TV • Internet • Jogos • Música • Passeios • Animadora

DISPOMOS DE:

Tecniauto propõe
(veja pág. 7)
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Procura turística
aumentou quase 100%
Nos últimos oito anos a pro-
cura turística aumentou
94,1% em Oeiras, ultrapas-
sando no primeiro semestre
de 2011 as 136 mil dormidas,
contra apenas 70 mil em
igual período de 2003. De
acordo com dados recolhi-
dos pela Câmara de Oeiras
junto das unidades hotelei-
ras do concelho, o número
de hóspedes aumentou
75,5% (atingindo os 66 mil)
e o tempo médio de perma-
nência do turista em Oeiras
subiu 10,5% para 2,1 noites.
Ainda assim, verificou-se
“alguma diminuição” do
número de hóspedes nos úl-
timos três anos, fruto da cri-
se económica, mas a redu-
ção do custo/noite por quar-
to permitiu captar mais dor-
midas e aumentar o tempo
médio de permanência.

Subsídios apoiam
escolas secundárias
O executivo municipal apro-
vou a atribuição da compar-
ticipação financeira às esco-
las secundárias para apoio
ao seu Plano Anual de Acti-
vidades, num montante de
cerca de 30 331 euros. São
contempladas as escolas
Quinta do Marquês, Sebas-
tião e Silva, Camilo Castelo
Branco, Professor José Au-
gusto Lucas, Luís de Freitas
Branco eMiraflores. As ver-
bas destinam-se a acções
que potenciem a função cul-
tural e social, como a realiza-
ção de visitas de estudo.

“Só com maiorprodutivida-
deecompetitividadePortu-
gal estará em condições de
sairda crise”, salientouAntó-
nio Ferreira de Carvalho, pre-
sidentedaAERLIS–Associa-
ção Empresarial da Região de
Lisboa, na passada terça-feira,
na abertura dos trabalhos do
congressoque assinalou o 20.º
aniversário daquela estrutura
associativa e que se realizou
na sua sede em Oeiras.

Numa sessão que contou
com a presença do ministro
daSolidariedadee daSeguran-
ça Social, PedroMota Soares,
e dopresidente daConfedera-
ção Empresarial de Portugal,
António Saraiva, entre outros
oradores, aquele responsável
manifestou a esperança de
que 2012 possa ser um ano de
viragem em relação ao cená-
rionegativo da economia por-
tuguesa nos últimos anos. Ex-
pectativa para a qual concor-
re, como sublinhou o líder da
AERLIS, o papel dos municí-
pios e regiões, que “são hoje
reconhecidos como prota-
gonistas essenciais no pro-
cesso de globalização que
caracterizaas sociedadesac-
tuais” e cuja capacidade se fi-
ca a dever a “diversos facto-
res, entre as quais se desta-

camasnovas tecnologias da
comunicação e da informa-
ção e o património natural,
histórico e cultural”.Noen-
tanto, para que tais vanta-
gens se traduzam em sucesso
“é fundamental a existên-
cia de uma boa articulação
público-privada, nomeada-
mente ao nível das autar-
quias e das associações em-
presariais”, desafiou Antó-
nio Ferreira de Carvalho.

A importância das autar-
quias na dinamização da acti-
vidade empresarial foi tam-
bémo enfoque, comonão po-
deria deixar de ser, da inter-
venção do vice-presidente da
Câmara deOeiras, Paulo Vis-
tas, que representou o presi-
dente da autarquia, Isaltino
Morais.

“EmOeiras temos tenta-
do fazeranossaparte, crian-
do condições para que haja
qualidadedevida, acessibili-
dades, segurança,bomorde-
namentodo território, qua-
lidade ambiental, e desen-
volvimento da orla ribeiri-
nha”, salientou o vereador,
passando em revista os facto-
res de atracção do concelho,
nomeadamente “o facto de
termos em Oeiras as maio-
res empresasdebase tecno-

lógica a operar emPortugal
e cerca de 10% das melho-
res empresas nacionais”.

Paulo Vistas mencionou,
também, os planos de expan-
são do Passeio Marítimo até
Algés, os passeios ribeirinhos
transversais a todo o conce-
lho, os projectados Porto de
Recreio eCentro deCongres-
sos, Feiras e Exposições, para
além do Parque dos Poetas.

“Todos estes projectos
têm inovação, carecem de
financiamento e estamos
empenhados em garanti-lo
porque são projectos que
contribuem, com certeza,

para que as empresas pos-
samprosperar, atrair clien-
tes internacionais em áreas
como o turismo de negó-
cios, lazer, actividades náu-
ticas e serviços”, concluiu o
vice-presidente da autarquia.

A Câmara de Lisboa tam-
bém esteve presente na ses-
são de abertura do Congresso
da AERLIS – subordinado ao
tema “Financiamento, inova-
ção e internacionalização em-
presarial” – através de Graça
Fonseca, vereadora da econo-
mia, inovação, moderniza-
ção administrativa e descen-
tralização daquela autarquia

(em representação do presi-
dente António Costa). Gra-
ça Fonseca aproveitou para
destacar quatro projectos,
já concretizados ou em cur-
so, que visam “tornar Lis-
boa uma cidademais com-
petitiva, mais internacio-
nalizada e atraente”: duas
incubadoras de empresas,
um pólo para actividades li-
gadas à economia criativa,
bem como um espaço dedi-
cado ao ‘co-working’, igual-
mente para micro e peque-
nas empresas.

Jorge A. Ferreira

AERLIS promove congresso
para assinalar 20.º aniversário

‘Municípios são protagonistas
essenciais da globalização’

Presidente da direcção da AERLIS, António Ferreira de Carvalho, na sessão de abertura do congresso
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O seu Salão de Chá

em Linda-a-Velha
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PRONTO

A COMER

Rua do Brasil, n.º 25 B | 2795-042 Linda-a-Velha | 91 791 01 53

Parcerias com:

Toda uma gama de doçaria - Amor aos pedaços  
Kusmi tea - Surpresas e Tradições,Lda. 

O299-7-57316

Parcerias com
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