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RELATORIO DE ACT IVIDADES 

A actividade da DEPA - CASCAIS, Associaco para a Defesa do 
Patrimônio Natural e Cultural do Conceiho de Cascais, dada 
a sua forrnação recente, em 27 de Maio de 1981, traduziu-se, 
inicialmente, numa rnovirnentação de urn crrculo restrito de 
pessoas, que, como fundadores desta Associaço, dinamizaram 
todo urn conjunto de operaç6es organizativas que culmirararn 
corn a realizaço da I Assembleia Geral Ordinria, em 19 de 
Maio de 1981. 

Nesta Assembleia, - que fora convocada prviamente, atravs 
de uma outra reunio preparatôria levada a cabo para o efei-
to em 22 de Abril do rnesmo ano, tamb&m nas instaiaçaes da 
Direcço do Grupo Dramtico e Sportivo de Cascais, no avi-
lho dos Desportos, - foram ratificados Os Estatutos da Asso-
ciação e procedeu-se a eleição dos respectivos Corpos Geren-
tes, que passaram a ser preenchidos pelos seguintes associa-
dos: 

Mesa da Assembleia Geral 

Jorge Jonet 
Bernardo Pinheiro de Melo 
Ant6nio Palhaço 

Direcçao 

Eugnio B. M. Sequeira 
Manuel G. S. Graça 
Miguel M.M. Ramalho 
Ant6nio Sousa Lara 
Pedro M. Silva Lopes 
Ana Cristina F. Serrano 
Jorge P. T. Aquino 

Conselho Fiscal 

Antonio S. P. Cardoso 
Nuno J. F. Santos Machado 
Manuel A. G. Santos 
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INTRODuçAO 

Findo 0 19 ano de actividades da DEPA - ASSOCIAcAO PARA A 
DEFESA DO PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL DO CONCELHO DE 
CASCAIS, e tal como estabelece a alinea a) do Art9 17 dos 
nossos Estatutos vem a Direcçao apresentar urn Relat6rio de 
Actividades e as Contas relativas ao ano findo. 

Verificou-se que a Direcço da Associação funcionou apenas 
corn 4 elementos (quorum) em vez dos 7 eleitos, que nunca 
chegaram a reunir na totalidade. As actividades que se des-
crevem neste Relatôrio foram conseguidas corn o trabaiho dos 
4 rnembros da DEPA, tendo-se verificado que, talvez pela di-
ficuldade de participaço por falta de uma sede, os associa-
dos se encontrem completamente divorciados da sua Associação. 

Resolveu, portanto, a Direcçao prestar contas aos seus asso-
ciados do que tern feito e, simu1tneamente, tentar aumentar 
os elementos activos da Direcção, substituindo aquelas que 
no participam, procurando tambm encontrar urn sistema de 
cobrança das quotas. 

DIVULGAcAO DOS OBJECT IVOS DA DEPA 

No dia 22 de Abril de 1981 foi realizada uma reuniao em - 
que foram apresentados os objectivos principais da Associa-
ço aos meios de comunicação social locais e a algumas en-
tidades concelhias que, na sua maioria, primaram pela ausn-
cia. 

Nessa reunião foram apresentados corn especial relevo os Se-
guintes objectivos: 

- Promover e divulgar o conhe.ciiuento do Patrimônio Natural 
e Cultural do Concelho de Cascais. 

Promover a protecção do Patrim6nio Natural e Cultural do 
Concelho, tencionanclo-se considerar, em especial, o apoio 
criaão do Parque Natural de Sintra - Cascais e a pre-

servaçao e recuperação da parte antiga de Cascais e dos 
monurnentos conceihios corn valor histôrico e arquitect6ni-
co, bern como do Patrimônio arqueolôgico. 
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CONSTITUIçAO DE GRUPOS DE TRABALHO 

No sentido de conseguir a criação de Cornisso Especiais, 
de acordo corn o artigo 259 dos Estatutos foram criados na 
la. Assernbleia Geral cinco Grupos de Trabaiho, corn Os Se-
guintes objectivos: 

19 - ARQUITECTURA E URBANISM - Constituição de urn £ i- 

cheiro dos edificios corn interesse para preservar, 
no Concelho, e rnarcação de itenerrios guiados pa-
ra a populaçao. 

29 - FLORA, FAUNA E GEOLOGIA 	- E1aboraçio de urn in- 

ventãrio de espécies e locais corn interesse a pre-
servar, assirn corno lugares e itenerrios a utilizar 
para a sensibilização dos habitantes do Conceiho. 

39 - HISTORIA E ARQUEOLOGIA 	- Inventariação das es- 

taç6es arqueo1gicas, assirn como dernarcação de al-
gurnas destas para serern visitadas. 

49 - FLORA E FAUNA MARTIMA 	- Inventariação e estu- 

do da sua a1teraço. 

59 - VALORES CULTURAIS 	 - Catalogação destes va- 

lores a preservar no nosso Conceiho. 

Destes Grupos de trabaihos sômente o 29 teve a mi-
ciativa de planear e executar urna visita guiada,que 
infelizrnente não teve o 6xito esperado. Dos restan-
tes grupos apenas ha a apontar a actividade isolada 
de alguns rnernbros no inseridas no seu grupo. 

Esta Direcção pensa que 6 mndispensavel a dinainização 
de actividades de todos estes grupos. 
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PARQUE NATURAL DA SERRA DE SINTRA/CASCAIS 

A Direcção da Associaço empenhou-se, desde 0 tnicio do 
seu mandato na participação da criação deste Parque Natu-
ral. Ass±m, entrou em contacto corn a Associação da Defesa 
do Patrim6nio de Sintra, para coordenação de actividades. 

Quando o Ministro da Qualidade de Vida criou, pelo Decre-
to-Lei 292/81, a zona de paisagern protegida de Sintra - 
-Cascais, deslocrno-nos ao Palcio Valenças em Sintra on-
de, ern conjunto corn a nossa congénere participmos na reu-
nio prévia corn aquele rnernbro do Governo e o respectivo Se-
cretrio de Estado. 

Tendo-se verificado, posteriormente, forte polérnica entre 
o Poder Central e o Poder Local, no que diz respeito as 
Competéncias respectivas, as Associaç5es de Sintra e Cas-
cais, intervieram para que fosse criado o Parque Natural 
corn uma direcço realmente eficaz, no sentido de preser-
var o Patrim3nio Natural que constitui a rnaior riqueza dos 
dois Concelhos. 

Nesse sentido, fomos ouvidos no Palcio de S. Bento pelas 
Cornisses Parlarnentares de "Cultura e Ambiente" e do "Poder 
Local" onde, mais uma vez, afirmmos a necessidade de ul-
trapassar a guerra gerada entre a compet&ncia do poder lo-
cal e poder central, através de uma lei que não fosse ape- 
nas mais urn papel rnas sirn que criasse as condiç5es 	para 
a protecço efectiva do nosso Patrirn6nio. 

AcçOEs DIVERSAS 

PROTECcAO DOS PINHEIROS 

Nos contactos corn a Associaço de Sintra, resolvernos na 
época que antecedeu o Natal, fazer uma campanha conjunta, 
para salvar os pinheiros da degradaço e destruiço que 
sofrern todos os anos nessa quadra. Foi executado em pan-
fleto do qual foram distribuidos alguns rnilhares, com 
muito boa aceitaço no chegando, contudo, ao nosso Con-
ceiho senão algumas dezenas. 

No próxirno ano, esta iniciativa devera ser iniciada corn 
major antecedéncia para rnaior eficcia. 

4 



PROTECçAO DE LOCAlS CON INTEPESSE .GEOLOGICO 

Foi pedido ao Serviço Nacional de Parques, Reservas e Pa-
trim6nio Paisagtstico a concretizaçao das medidas cautela-
res relativas ao Patrirnónio Natural do Concelho, proposta 
pelo grupo de trabaiho oficialmente norneado para a efelto. 

CAMARA MUNICIPAL DE CASCAIS 

Par solicitao da DEPA, a Direcção foi recebida pelo Pre-
sidente da Camara de Cascais, reunião onde tivemos oportu-
nidade de expor Os nOSSOS principals objectivos e oferecer 
a nossa colaboração na resoluçao dos problemas relativos ao 
Patrim6nio Cultural e Natural do Concelho. 

RECOLHA DO LIXO NA VILA DE CASCAIS 

Corn o objectivo de apresentar urn certo nrnero de sugest6es 
de forma a rnelhorarern a aspecto esttico dos locais e dos 
contentores pblicos de lixo na Vila de Cascais, solic±tou-
-nos uma reunio corn o Vereador deste pelouro, a qual, in-
felizrnente não foi ainda possivel concretizar. 

INCENDIOS NA SERRA DE SINTRA 

Logo na noite eia que de-flagrou a incndzLo da Serra de Sintra 
a DEPA enviou a ANOP urn cornunicado pedindo medidas urgentes 
contra os fogos em toda a area florestal de Cascais e Sintra, 
bern coma charnando a atençao para a "coincidncia" do local do 
incndio corn a de urn grande projecto de urbanização. 
Na mesma linha de acção foi enviada uma carta ao Sr. Prirneiro 
Ministro pedindo medidas cautelares urgentes carta, cuja c6-
pia foi enviada a todos Os Grupas Parlamentares. 

INSTITUTO NACIONAL DO PATRIMONIO CULTURAL 

A DEPA solicitou uma audincia ao Presidente deste Instituto 
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cnde foi posstvel não so-  apresentar a esta Entidade os 
nossos objectivos como, tarnb&rn, as nossas principais preo-
cupaçoes e problemas. 
Registarnos corn muito agrado a grande receptividade que ti-
vernos e, ainda, esta Associaço ter sido incumbida de pro-
ceder ao inventário dos valores arquitectnicos do Conceiho, 
corn o apoio do referido Instituto. 

MURO DO QUARTEL DO C.I.A.A.C. 

Tornou, tambm, a DEPA posição contra a construçao do "Muro 
do Quartel" no Campo dos Pinheiros frente ao Museu Condes 
de Castro Guirnares e, enibora essa posição tenha surgido lo-
go no começo das obras, não foi possrvel obter qualquer re-
sultado, e o rnuro foi construido. 

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 

Neste Dia do passado ano, a Associação distribuiu pelo Con-
ceiho urn cornunicado, ern que apelava para a participação da 
populaço na defesa do nosso Pa-Erim6nio ambiental. 

PATRIMONIO ARQUITECTONICO DO CONCELHO 

Corneçou a Associaçao, a fazer a inventariaço do Patrirn6nio 
Arquitect6nico concelhio, a pedido do Instituto Portugus do 
Patrirnônio Cultural, ernbora não se tenharn ainda concretizado 
os apoios que esse Instituto nos poderá facilitar, e que es-
tao dependentes das verbas orçarnentais disponveis. 

CICLO DE PALESTPAS SOBRE 0 PATRIMONI,O CULTURAL E NATURAL DE 

CASCAIS 

Corn o objectivo de divulgar os principais aspectos e proble-
rnas relativos ao Patrimnio deste Concelho, realizaram-se de 
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8 a 22 de Janeiro de 1982, no Pavilhão dos Congressos do 
Estoril as seguintes conferncias: 

- "Locais corn interesse Geolôgico a preservar no Concelho 
de Cascais, pelo Prof. Dr. Miguel Magalhaes Ramaiho 
(Serviços Geol6gicos de Portugal e Faculdade de Cin-
cias de Lisboa). 

- "0 Patrimônio Arqueol6gico do Concelho de Cascais", pe-
lo Dr. 0. Veiga Ferreira (Serviços Geol6gicos de Portu-
gal e Universidade Nova de Lisboa). 

- "Aspectos da Fauna e Flora Marinha do Litoral do Concelho 
de Cascais", pelo Prof. Dr. Luis Saldanha (Faculdade de 
Cincias de Lisboa). 

- "Aspectos da Vegetação do Concelho de Cascais", pelo Engc 
A. Pinto da Silva (Estação Agron6mica Nacional). 

- "Alguns aspectos do Patrim6riio Arquitect6nico de Cascais", 
pelo Arq. Gil Graça, e pela Arquitecta Azevedo Coutinho. 

Larnenta-se a fraca cornparncia dos nossos associados bern 
como das Autoridades Concelhias, prviamente corividadas. 

Foi pedido ao Instituto Nacional do Patrirnônio Cultural urn 
subsidio para a publicação dos tetos destas Conferências. 

A DLREccA0 
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