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BREVEMENTE NA TERRUGEM

São João das Lampas
A F u n e r á r i A

Q u i n t i n o  e  M o r a i s
25 Anos de serviço com Competência e Honestidade

www.funerariaquintinoemorais.pt
E-mail: quintinoemorais@mail.telepac.pt

Funeral Social:
391,50€

Funeral Económico:
676,00€

Atendimento  
PermAnente:
808 201 500

Escola de
Ciclismo
motiva
juventude

Aniversários de Bombeiros

Paço de Arcos

Câmara da Amadora 
reduz  impostos

BIRRE MEDICAL CLINIC
CLÍNICA DE CASCAIS

R. Pedro Franco, 238 - 2750-262 Cascais (Junto à rotunda de Birre)     Tel. 214 860 306 - 926 392 198         www.clinicasmedicasoliviodias.pt

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Urologia

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

• Branqueamento dentário
• Urgências
• Correção dos dentes
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de Freiria
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Bairro do Chinelo
junto ao Palácio de Queluz
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FABRICO PRÓPRIO
Especialidades em:

Sticks 
Bolo Rei

Trouxas de Ovos
Broas Castelares

Azevias
Fatias Douradas

Lampreia de Ovos
E outros doces referentes

a época Natalicia...

... ou ainda 
Os Amigos 

(Queijadas Especiais)
Russos Folhados

DELÍCIA OCEANIA
Venha saborear a nossa 

especialidade feita 
com Vinho de Carcavelos

Villa Oeiras

Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-A 
 Paço de Arcos - Oeiras • Tel.: 21 443 23 03

AGENTES TOTOLOTO E TOTOBOLA

Desejamos Boas Festas

66 anos 
sempre

 a bem servir

Cristiana Alves
"Os Bombeiros estão sempre
na linha da frente"
Por iniciativa da Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Linda-a-Pastora, foi realizado no 
dia 21 de Outubro, o primeiro Almoço 
Convívio, tendo como objetivo mostrar 
reconhecimento pelo empenho dos 
bombeiros do Concelho de Oeiras, no 
ataque aos fogos. “O Correio da Linha” 
conversou com Cristiana Duarte Alves, 

presidente da Direção dos Bombeiros 
de Linda-a-Pastora, no sentido de per-
ceber, entre outras questões, como sur-
ge a ideia deste almoço.
Refere, Cristiana Alves, que já há al-
gum tempo que considerava ser impor-
tante fazer qualquer coisa para mostrar 
aos bombeiros o reconhecimento pelo 
trabalho que realizam e nesse sentido 

sempre quis estar presente 
nas rendições das equipas 
destacadas nos pontos de 
combate aos fogos, tendo 
insistido para que isso se 
concretizasse e este ano 
conseguiu esse objetivo, 
indo a Monchique. 
Considera que no meio 
daquele cenário, a sua pre-
sença foi apreciada, que os 
bombeiros das várias corpo-
rações sentiram que estava 
ali alguém que se preocupa-
va com eles.
Durante este Almoço 
Convívio, que contou com 
cerca de 180 pessoas, repre-
sentando todas as corpo-
rações do concelho e com 
a presença do comandante 
distrital, José Duarte da 
Costa, de Eduardo Correia, 
representante da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, da 
vereadora Joana Batista, em 
representação da Câmara 
de Oeiras, foi entregue a 
cada corporação e às entida-
des presentes, uma placa co-
memorativa deste dia, foram 
realizados, um lançamento de 
lanternas com o nome de cada 
uma das corporações, um con-
certo pela Banda Filarmónica 
União Paredense, projetado 
um filme sobre o dispositivo 
de cada corporação e inaugu-
rada uma exposição com fo-
tografias antigas, de todas as 
corporações do Concelho.
Cristiana Alves sente-se mui-
to orgulhosa da sua equipa de 
Linda-a-Pastora, pela forma 
como organizou esta iniciati-
va, que pretende que se man-
tenha para o futuro.  

UMA PRESIDENTE
 NA DIREÇÃO

A presidente da Direção da 
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 
Linda-a-Pastora, é uma das 
poucas mulheres que de-
sempenham este cargo, tra-
dicionalmente ocupado por 
homens, e ao querermos sa-
ber o porquê desta opção de 
Cristiana Alves, foi fácil 
perceber as suas motivações, 
uma vez está a dar continui-
dade à tradição da sua fa-
mília, pois seu avô, António 
Duarte, foi um dos fundado-
res dos Bombeiros de Linda-
a-Pastora, foi comandante, 
fundou a Banda de Música, e 
seu pai, Aureliano Duarte, é 
bombeiro há 90 anos, tendo 
entrado nos bombeiros com 
quatro anos, como mascote 
das Associação.
Com esta família era natural 
que, Cristiana Alves, tives-
se vontade de seguir esse 
exemplo e ser bombeira, 
todavia nunca a deixaram 
realizar esse desejo, por ser 
menina, mas, há 12 anos, foi 
convidada para fazer parte 
do Conselho Fiscal e depois 
da Direção, da qual viria a 
assumir a presidência, que já 
vai no terceiro mandato.
Segundo Cristiana Alves, 
inicialmente não foi fácil, 
mas rapidamente passou a 
fazer parte da equipa que 
são todos os bombeiros, 
dedica-se a este trabalho, 

Junto das fotos do pai e do avô

Entregando lembranças aos bombeiros de 
Paço de Arcos...

... e aos de Queluz
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CHEQUE-PRESENTE DE NATAL
100 EUROS

Veja como participar ao prémio na loja!
-10% desconto bebé, criança e senhora.

Veja as condições em loja, campanha válida até 24.12.2018

Paço de Arcos Rua Costa Pinto nº 140 loja. Zona histórica 
 TLM: 932 621 575

e-mail: leonardos.2009@gmail.com | facebook: leonardo’s

mas tem a sua vida profissional, pois é 
Psicóloga Clínica, trabalha no Instituto 
Superior de Agronomia, tem família, 
todavia consegue conciliar o seu tempo 
para responder às exigências de cada 
uma das partes.   
Pelo facto de estar numa área normal-
mente dirigida por homens, nunca 
sentiu ser por isso descriminada, nem 
percebeu qualquer atitude menos agra-
dável durante o desempenho das suas 
funções, quer na corporação quer em 
atos oficiais no exterior, pelo contrá-
rio, sempre foi alvo de muita simpatia 
e apoio.
Em sua opinião, para dirigir uma ins-
tituição como esta é preciso ter mui-
ta entrega. “Ser bombeiro é um cargo 
único a que ninguém está a dar valor, 
porque só se lembram deles quando 
há incêndios ou precisam de ajuda”, os 
bombeiros estão, durante os 365 dias, 
na primeira linha de apoio a quem pre-
cisa, seja por haver um acidente ou por-
que alguém perdeu um ente querido 
e aquilo que se sente acaba por afetar 
também as suas famílias, “ser bombeiro 
é uma opção de vida e quem se propõe 
a dirigir estas instituições tem que ter a 
mesma entrega”.

O PRESENTE E O FUTURO

Explica Cristiana Alves que quando 

assumiu a presidência 
da Direção, entre ou-
tros objetivos, quis re-
tomar a dinâmica que 
ao longo dos anos se 
foi perdendo na corpo-
ração, nomeadamente 
no campo da Cultura, 
abrindo as portas a 
quem pretende traba-
lhar nessas áreas, ha-
vendo hoje a funcionar, 
um grupo folclórico, 
um grupo de Teatro, 
um coro, aulas de mú-
sica, também aulas de 

Karaté e Zumba, Ginástica Sénior e 
Ténis de Mesa. Noutra vertente, tendo 
em vista a prestação de apoio no âm-
bito Psicológico e de Neuropsicologia a 
funcionários e a pessoas do exterior que 
o solicitem, têm uma equipa psicólogos 
que presta esse apoio.
Em termos de atividades, destaque 
para a Festa de Natal, que reúne bom-
beiros e suas famílias num almoço, que 
chega a contar com cerca de 160 pes-
soas, neste ano 
além das prendas 
para as crianças e 
da chegada do Pai 
Natal, haverá um 
concerto por uma 
banda de música.
Funciona no quar-
tel dos bombeiros 
uma escola de in-
fantes e cadetes e 
vão aparecendo 
candidatos a bom-
beiros, mas não na 
quantidade que 
seria desejável, so-
bretudo por parte 
das camadas jo-
vens, que parece 
terem perdido a 
noção de voluntariado, e diz também 
Cristiana Alves, que os jovens deviam 
experimentar o que é o sentimento de 

ajudar as pessoas, sentir 
o abraço de quem ficou 
reconhecido pelo nosso 
gesto, é algo que torna 
importante ser bombeiro, 
“cujo valor a sociedade 
não sabe reconhecer”.
No que se refere a equi-
pamento os Bombeiros 
de Linda-a-Pastora estão 
bem equipados, foram 
adquiridas este ano duas 
viaturas, uma se socorro, 
equipada com o que há 
de mais moderno e outra 
de combate florestal. 
Linda-a-Pastora preci-

sa, há muito, de um 
quartel novo, já que o 
atual é antigo e mes-
mo com as sucessivas 
reabilitações já não 
satisfaz a exigências, 
a presidente tem es-
perança de que de-
pois de os Bombeiros 
Voluntários de Oeiras 
terem o seu quartel 
novo, seja a vez dos 
Bombeiro de Linda-
a-Pastora terem tam-
bém o novo quartel, 
mas para a presidente 
há mais uma ambi-
ção que pretende ver 
concretizada, a criação de um Lar para 
bombeiros e suas famílias.

BREVE HISTÓRIA

Em 1891, um grupo de cidadãos 
de Linda-a-Pastora, constituiu o, en-
tão designado, Corpo de Voluntários 
de Salvação Pública do Concelho de 

Oeiras, dando origem ao que é hoje a 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Linda-a-Pastora.
O Corpo de Voluntários tinha equipas 
que executavam, serviços de Extinção 
de Incêndios, de Salvação e Escadas, 
de Sapadores e Demolição, de Polícia 
e Ambulância. Possuíam inicialmen-
te dois carros braçais, equipados com 
bombas caldeira e um carro braçal, 
equipado com uma maca. Mais tarde os 
carros passaram a ser de tração animal, 
e em 1935 teriam a primeira viatura me-
cânica, de marca FIAT, para combate a 
incêndios.
Durante muitos anos foi mudando o 
local das instalações sede, até que, em 
1926, um benemérito, Luís Grilo, ofe-
receu à Associação o terreno onde hoje 
está o quartel, inaugurado um 1961.
A associação foi sempre caraterizada 
por desenvolver atividades culturais e 
recreativas, com concertos pela banda, 
bailes de salão, levou à cena revistas e 
até uma opereta. 

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Arquivo e Paulo Rodrigues

Sagres celebra 80 anos

Numa altura em que tanto se fala de 
oresta, ordenamento e sustenta-
bilidade orestal, a associação Plantar 
Uma Árvore organizou, em Outubro, 
mais uma atividade de recuperação da 
vegetação autóctone, desta vez, no 
Parque Natural da Serra de Sintra. 
A intenção foi combater as acácias, 
uma espécie do sul da Austrália e 
Tasmânia, importada para xar solos e 
ornamentar, mas que compete pela 
água e nutrientes com as plantas 
nativas, alterando também o 
funcionamento do solo. E não são 
precisas muitas acácias para essas 
alterações, segundo constataram 
investigadores do Centro de Biologia 
Ambiental da Universidade de Lisboa 
e do Departamento de Ecologia 

Vamos plantar
uma árvore
Experimental e de Sistemas da 
Universidade alemã de Bielefeld.
Assim, esta iniciativa, em Sintra, teve 
como objetivo recuperar uma clareira 
ecologicamente degradada, 
controlando as espécies exóticas e 
promovendo a vegetação endémica, 
potenciando a biodiversidade e 
reduzindo o risco de incêndio. 
Este plano de recuperação é 
promovido pelo Instituto de 
Conservação da Natureza e das 
Florestas que conta com o apoio da 
associação Plantar Uma Árvore. O 
Com ponto de encontro marcado na 
Clareira, no início da estrada que faz a 
ligação entre  a  Atalaia  e  o  Santuário  
da  Peninha, a  partir  da Estrada 
Nacional 24, o evento, gratuito, 
começou às 9h30, e os participantes, de 
enxada na mão, plantaram as árvores 
nativas, orientados pelas equipas da 
Plantar Uma Árvore.
Esta não é uma iniciativa isolada, já 
que a associação tem mais atividades 
abertas a todos os interessados.

O NRP Sagres foi 
construído em 1937 
nos estaleiros Blohm 
& Voss (Hamburgo), 
ao serviço da 
Marinha alemã o 
navio recebeu o 
nome de Albert Leo 
Schlageter. No nal 
da II Guerra 
Mundial, o Albert 
Leo Schlageter foi 
entregue aos Estados 
Unidos e ao m de 
três anos foi cedido à 
Marinha do Brasil 
onde passou a 
ostentar o nome de Guanabara.
A 30 de janeiro de 1962, há 55 anos, o 
Navio-escola Sagres foi aumentado ao 
efetivo dos navios da Marinha 
Portuguesa. Nestes 55 anos ao serviço 
de Portugal, o navio já percorreu mais 
de 600 mil milhas e realizou mais de 
100 mil horas de navegação, visitou 61 
países e atracou em 171 portos 
estrangeiros.
A principal missão do Navio-escola 
Sagres é possibilitar o contacto com a 
vida no mar aos cadetes da Escola 
Naval, os futuros ociais da Marinha, 

através das viagens de instrução a 
bordo do navio.
O NRP Sagres tem também como 
missão a representação da Marinha e 
do país, funcionando como embaixada 
itinerante de Portugal.
O navio ostenta várias condecorações, 
a mais recente insígnia é a de membro 
honorário da Ordem Militar de Avis, 
imposta pelo Presidente da República e 
Comandante Supremo das Forças 
Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, 
que se referiu na ocasião ao navio 
como "expressão da alma portuguesa".

R. José Maria Pereira, 4 Lj. B | Casal São Brás | 2700-503 Amadora | Tel. 214 933 220 / 214 939 362 | Fax. 214 986 204

CASALDENTE, LDA
Laboratório de Prótese 

Dentária
Clínica Dentária

 

Consultas Diárias
Médico Especialistas 
em Ortodôncia Fixa, 

Implantologia, Prótese Fixa 
e todo o tipo de Dentisteria

Executam-se todos os  
trabalhos de Próteses Dentárias, 
incluindo Próteses sobre Implantes. 
CONSERTOS

www.casaldente.com
casaldente@sapo.pt
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ALGÉS ◉Bloco cirúrgico
◉Urgências
◉Cirurgia-laser
◉Angiografia
◉Ecografia
◉Consultas diárias
◉Campos visuais computorizados
◉Cirurgia de catarata

Contacto: 214 108 070| 96 207 85 77
 www.clinicasmedicasoliviodias.pt | alges@oftalmologiadealges.pt
Av. Combatentes da Grande Guerra, 130, 1º Dto. 1495-036 Algés  

LIMPEZA A SECO | LAVANDARIA 
| PELES | CARPETES | CORTINADOS

Rua Patrão Joaquim Lopes, 15 • Paço de Arcos
2780 OEIRAS • Telef.: 21 443 67 31

Boas Festas

Boas Festas

Av. Combatentes  
da Grande Guerra, 77

1495-039 Algés 
• Telefs.: 21 410 32 81 / 21 411 44 95

• Pavimentos • Cortiças
• Passadeiras • Carpetes

• Alcatifas • Etc.

Tapeçarias

Boas Festas

Isaltino realiza visita de trabalho

O Troféu “Sintra a Correr”, promovido pela Câmara Mu-
nicipal de Sintra e desenvolvido em colaboração com as 
Juntas de Freguesia e Clubes do concelho está de volta e 
com inscrições abertas para mais uma época repleta de 
provas, cor e boa disposição, distribuídas um pouco por 
todo o concelho. O Troféu cujo objetivo principal é incen-
tivar a população à prática de uma atividade físico-des-
portiva informal e acessível a todos, o atletismo, como 
forma de manutenção da saúde e do bem-estar físico e 
psíquico, é constituído por um quadro competitivo que 
prevê a realização de um determinado número de provas 
de atletismo popular ao longo da época desportiva, no 
final da qual serão premiados os atletas e as equipas que, 
tendo participado assiduamente nos eventos, obtiveram 
as melhores pontuações. Uma única inscrição/registo 
servirá para participar em todas as provas do Troféu Sin-
tra a Correr e ainda nas provas dos Troféus de Oeiras e 
Cascais, dispensando qualquer outra inscrição posterior. 

O Teatro Experimental de Cascais (TEC) estreou 
no passado dia 12 de Novembro a peça “Peter 
and Alice”, escrita em 2013 pelo dramaturgo nor-
te-americano John Logan, que marca o regresso 
da actriz Lia Gama ao TEC. A encenação está a 
cargo de Carlos Avilez.
Em cena no Teatro Municipal Mirita Casimiro 
(Monte Estoril), a peça baseia-se num encontro 
entre Peter Llewelyn Davies, um dos rapazes 
que deu origem à história de “Peter Pan”, e Alice 
Liddell Hargreaves, que serviu de inspiração 
para o livro “Alice no País das Maravilhas”.
A obra “Peter and Alice” é marcada pelo con-
fronto entre a memória e a fantasia, entre a ju-
ventude e a velhice, entre o sonho e a realidade. 
Além de Lia Gama, fazem parte do elenco: José 
Condessa, Bruno Bernardo, João de Brito, Luís 
Lobão, Madalena Almeida e Miguel Amorim.

O presidente da Câmara de Oeiras 
Isaltino Morais, realizou uma visita 
de trabalho à União das Freguesias 
de Oeiras, São Julião da Barra, Paço 
de Arcos e Caxias, acompanhado por 
vereadores, dirigentes e técnicos mu-
nicipais e representante da União de 
Freguesias. 
Nesta visita ficou patente a necessida-

de de serem tomadas mais medidas no 
sentido de resolver problemas na área 
do Ambiente, sobretudo no que refe-
re aos animais que circulam nas ruas 
como os cãos, os pombos e os ratos.
Segundo o presidente da Câmara, o 
problema que se vive em Oeiras, com 
os animais de companhia, é semelhante 
ao do resto do país, já que os animais 

fazem cada vez mais parte de muitas 
famílias, mas apesar de ainda haver 
problemas na forma como as pessoas se 
compartam, considera Isaltino Morais, 
que tem havido uma grande evolução, 
pois há 30 anos era raro ver as pessoas 
trazerem sacos de recolha do dejetos 
caninos, hoje já há muitas pessoas a 
terem esse cuidado, embora a Câmara, 
nas zonas de maior frequência, tenha 
colocado dispositivos com sacos, claro 
que há alguns casos de falta de civismo 
e algumas pessoas retiram os sacos to-
dos de uma vez.
Toda esta situação tem que ser resol-
vida com ações de sensibilização, e a 
Câmara vai iniciar em breve uma gran-
de ação de sensibilização ao nível dos 
Concelho para chamar a atenção das 
pessoas para as boas práticas ambien-
tais.
No que diz respeito aos pombos, refe-
re o presidente da Câmara, “que 
são uma praga”, e que apesar de 
haver algum fundamentalismo de 
pessoas que acham que não deve 
ser feito o controlo dos pombos, 
isso tem que ser feito, porque já 
chegam a entrar em casa das pes-
soas e os dejetos, além da sujidade 
que provocam, são altamente cor-
rosivos, por isso é preciso atuar, 
estando a ser feita recolha para 
dar-lhe alimentos que os esteri-
lizam com objetivo de evitar que 
haja um crescimento exponencial 
do seu número. 
Ainda no que se refere aos pom-

bos, um dos grandes problemas são as 
pessoas que os alimentam e enquanto 
isso acontecer não é fácil conter a mul-
tiplicação do seu número, por isso a 
Câmara pretende intensificar as ações 
de sensibilização e de fiscalização nesta 
área, para que não haja tanta gente a ali-
mentar os pombos, mas neste momento 
se alguém for apanhado a alimentar os 
pombos já está sujeito a uma multa.
As baratas e os ratos, durante este ano, 
a partir de Maio, um pouco à semelhan-
ça do que aconteceu em anos anterio-
res, notou-se uma maior proliferação, e 
explica Isaltino Morais, que há alguns 
anos era normal os municípios contí-
guos concertarem ações de combate a 
essas pragas, ultimamente isso não tem 
sido feito, mas ao nível do Concelho 
tem que se fazer. O que aconteceu é que 
a Câmara, em 2015, adjudicou a uma 
empresa a desbaratização e desratiza-
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Animais de companhia

ção, mas pelas reclamações e até por fo-
tografias, verificou-se que este trabalho 
não estava a resultar, mas porque nes-
tes últimos anos não houve combate, 
tendo-se concluído que a empresa não 
estava a cumprir o contrato, pelo que 
já foi feita a revogação desse contrato 
e aberto um novo procedimento para o 
futuro.
A Câmara confronta-se por vezes com 
dificuldades de fiscalização, esclarece o 
presidente da Câmara, acrescentando 
que, isso passa pelo empenho dos téc-
nicos e dirigentes e por isso também a 
nível interno tem que haver a garantia 
de que uma empresa que está a fazer 
um trabalho continuado sente que é 
controlada e fiscalizada. São portando 
estas as razões apontadas para as recla-
mações que a Câmara recebeu, mas é 

referido que no que se refere à limpeza 
das ruas, já se nota uma melhoria signi-
ficativa, assim como na eliminação das 
ervas dos passeios, que por a empresa 
contratada para fazer esse serviço ter 
falta de empregados, estão os traba-
lhadores da Câmara a fazer uma parte 
desse trabalho. 
Nesta visita, de entre as diversas situa-
ções analisadas, destacamos a solução 
encontrada para o Polidesportivo do 
Bairro da Figueirinha, que tem mere-
cido por parte dos moradores diversas 
reclamações devido ao uso indevido 
deste espaço, havendo já um projeto 
para converter aquela área num ajar-
dim com colocação de alguns aparelhos 
para ginástica de manutenção.

Texto e Fotos:  Alexandre Gonçalves

A presidente da União de Freguesias 
de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias, 
Madalena Castro, sobre a quantidade 
de casos em que os donos de animais 
de companhia são multados, refere 
que se tem sentido que há um grande 
desconhecimento por parte dos donos 
de animais, sobre a necessidade de ter 
licença para esses animais, justificando 
a quantidade de casos em que é preciso 
aplicar contraordenações, (multas).
A presidente da União de Freguesias, 
alerta os donos de animais para a ne-
cessidade de se dirigirem à União de 
Freguesias e registarem os animais, 
procederem também à sua vacinação, 
porque isso é uma forma de defender 
os animais e as pessoas que com eles 
contactam. 
Alerta também para o facto de na rua os 
cães terem que andar com trela, que é 
obrigatório por Lei, e também é obriga-
tória a colocação de “chip” nos animais.

Fundada em 1958, a Estoril Sol celebrou o seu 60º aniver-
sário com um programa festivo, no passado dia 31 de Ou-
tubro, no Casino Estoril. Em noite de Gala, o Salão Preto 
e Prata acolheu um desfile de Agatha Ruiz de la Prada. 
Seguiu-se, pelas 21h30, um jantar dançante com a Or-
questra Jorge Costa Pinto. A noite prosseguiu, a partir das 
23 horas, com um concerto exclusivo de Chris de Burgh 
e estendeu-se, até de madrugada, com a actuação do dj 
Rodrigo d’Orey. Com um posicionamento ímpar na área 
do turismo e no sector do jogo, a Estoril Sol distingue-se 
pelo seu inestimável contributo de apoio às artes, à cultu-
ra, ao espectáculo, às Letras, à solidariedade social, entre 
outras relevantes iniciativas que consolidaram, ao longo 
dos anos, uma relação profunda com a sociedade por-
tuguesa. Fiel à sua matriz, a Estoril Sol concebeu, assim, 
um programa comemorativo de índole cultural, no qual 
pontificam um desfile de Agatha Ruiz de la Prada e um 
concerto de Chris de Burgh. 

A Rua Major Afonso Palla é um eixo pedonal marcan-
te na entrada do concelho de Oeiras. Tem uma posição 
privilegiada junto ao interface, à zona ribeirinha e é in-
serida numa baixa comercial ainda dinâmica.  Assim, o 
Município de Oeiras, com a requalificação deste eixo, 
procurou devolver espaço de fruição e lazer ao peão, 
através da implementação de novos pavimentos e ter-
minar com a ocupação e função desordenada e desade-
quada criando condições para a partilha harmoniosa do 
espaço público entre comerciantes, transeuntes e mora-
dores locais. Considerou-se também imperativo reafir-
mar a função pedonal do arruamento, possibilitando aos 
comerciantes a implementação de esplanadas e de mo-
biliário urbano a elas associado. Como forma de incen-
tivo aos comerciantes desta rua, o Município de Oeiras 
decidiu isentar os mesmos do pagamento das taxas de 
ocupação da via pública para instalação de esplanada, 
pelo período de três anos.

Boas Festas



O CORREIO DA LINHA 6 20 Novembro 2018
Boas Festas
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Bombeiros de Paço de Arcos comemoram 125 anos
A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos, comemorou o 125º aniversário, 
nos dias quatro e 10 de Novembro, ten-

do lugar, no dia quatro, o hastear das 
bandeiras no Quartel, o desfile apea-
do e motorizado pelas ruas da vila de 
Paço de Arcos, a homenagem ao Patrão 
Joaquim Lopes, no Jardim Municipal de 
Paço de Arcos e a romagem ao Talhão 
dos Bombeiros de Paço de Arcos, no ce-
mitério de Oeiras.
No dia 10, realizou-se a inauguração 
de três viaturas, seguindo-se a Sessão 
Solene, que contou com a presença do 
Secretário de Estado da Proteção Civil, 
José Artur Neves e do presidente da 
Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, sen-
do, nesta Sessão, atribuídas medalhas 
de mérito, condecorações a estandartes 
dos bombeiros do Concelho de Oeiras e 
promoção de novos bombeiros.
O comandante do Corpo de Bombeiros 
Voluntários de Paço de Arcos, Ricardo 
Ribeiro, usou da palavra para enalteceu 
o trabalho dos homens e mulheres que, 
ao serviço do corpo de bombeiros, to-
dos os dias trabalham em prol da po-

pulação. Agradeceu a todos os elemen-
tos da Direção pelo que têm feito pelos 
Bombeiros de Paço de arcos.
Referiu também o “apoio incondicio-
nal” da Câmara de Oeiras, com especial 
referência para o presidente, Isaltino 
Morais, pela sua disponibilidade para 
ajudar a resolver os problemas dos 
bombeiros do seu Município.  
O presidente da Direção dos Bombeiros, 
Tiago Fernandes, fez uma resenha his-
tórica dos bombeiros em Paço de Arcos, 
salientou o facto de terem neste dia 
inaugurado três viaturas, o que já não 
acontecia há muitos anos, agradeceu o 
apoio da Câmara de Oeiras e prestou 
homenagem a todos os bombeiros da 
corporação. 
António Gualdino, em representação 
do presidente da Federação Distrital 
de Bombeiros de Lisboa, agradeceu o 
convite para estar nesta comemora-
ção, dando os parabéns aos Bombeiros 
de Paço de Arcos e referiu que alguns 
dos diplomas, aprovados em Conselho 
de Ministros, lhe merecem total dis-
cordância, sobretudo o que se refere 
à Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil. 
Considera que sendo os 
bombeiros indispensáveis 
na luta contra os incêndios 
e fazendo mais de 95% dos 
serviços de emergência, é 
preciso um reforço maior de 
efetivos.
O comandante Carlos 
Jaime, em representação 
do presidente do Conselho 
Executivo da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, deu 
os parabéns aos bombeiros 
e referindo-se ao diplomas 

citados pelo anterior ora-
dor, disse que ninguém 
tem o direito de dizer que 
vai mandar nos bombei-
ros, “não foi isso que foi 
acordado”, “foi dito pelo 
Ministério que nada seria 
feito sem a Liga dar o seu 
parecer”, mas, conclui, 
“isso não aconteceu”.
Carlos Jaime anunciou a 
atribuição de uma con-
decoração ao presidente 
da Câmara de Oeiras 
Isaltino Morais, como 
forma de agradecimento 
por tudo o que tem fei-
to pelos bombeiros do 
Concelho, esta conde-

coração foi sugerida pela 
Direção e Comando da 
Corporação de Bombeiros 
de Paço de Arcos e apro-

vada pela Liga.    
O presidente da Câmara, Isaltino 
Morais, no uso da palavra, referiu-se a 
estas cerimónias como muito importan-
tes, por nelas ser reconhecido o traba-
lho que é realizado por muitas pessoas 

Boas Festas
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COMEMORAÇÃO DO 57º ANIVERSÁRIO 
 

              PROGRAMA 

Dia 09/12 pelas 19 horas na Igreja Matriz de Oeiras 

Missa por sufrágio dos sócios falecidos 

 

Dia 12/12 pelas 18h30 na Sede do CCD 

Sessão Solene comemorativa do 57º aniversário 

 

Dia 13/12 pelas 16 horas no edifício AERLIS 

Festa de Natal dos aposentados 

 

 

 

       BOAS FESTAS! 

que dedicam uma grande parte da sua 
vida aos outros. No que se refere à me-
dalha, que considerou “muito bonita”, 
ao ser-lhe atribuída, disse ser também 
pertença dos munícipes, porque as 
políticas que têm sido seguidas em re-
lação aos bombeiros são consensuais. 
Deu conta de que, nos próximos anos, 
a Câmara vai fazer um investimento de 

10 milhões de euros na Proteção Civil 
e o novo quartel dos Bombeiros de 
Oeiras terá um investimento de cerca 
de três milhões de euros totalmente su-
portados pela Câmara.
Terminou deixando uma palavra de 
apreço às associações de bombeiros 
do Concelho, “que nos deixam dormir 
descansados”. 

José Artur Neves, Secretario de 
Estado da Proteção Civil, saudou os 
125 anos dos Bombeiros de Paço de 
Arcos e disse serem os bombeiros 
estruturas importantes da Proteção 
Civil.
Enumerou diversos investimentos 
do Governo nos bombeiros, como a 
melhoria de 69 quarteis, muitos de-
les já com obras realizadas, a aqui-
sição de 78 viaturas de combate a 
incêndios, a pretensão de que os 
bombeiros passem a ter dois equipa-
mentos de proteção individual, para 
que possam mudar de equipamento 
durante as operações, ou a isenção 
de pagamento de taxas pelos bom-
beiros, como as taxas moderadoras 
do Serviço Nacional de Saúde, con-
tinuando, o Governo, a trabalhar 
para que mais apoio social possa ser 

atribuído.
Nesta Sessão Solene, em que foi tam-
bém assinado um protocolo entre os 
Bombeiros de Paço de Arcos e farmá-
cia Parque dos Poetas, que vai facilitar 
a aquisição de medicamentos pelos 
bombeiros, estiveram ainda presentes, 
além de muito público, a presidente da 
União de Freguesias de Oeiras, Paço 
de Arcos e Caxias, Madalena Castro, 
em representação da Escola Nacional 
de Bombeiros, Susana Silva, o pároco 
de Paço de Arcos, José luís, em repre-
sentação do Presidente da Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, Pedro 
Lopes, o comandante Operacional 
Distrital de Lisboa, André Fernandes, 
o comissário Sá Santos, da Polícia 
Municipal, os vereadores da Câmara 
de Oeiras, Joana Batista, Teresa Bacelar, 
Nuno Neto, Pedro Patacho e Carlos 
Morgado, representantes da PSP e de 
corporações de bombeiros do Concelho. 
Seguiu-se a esta Sessão Solene, um al-
moço convívio e um simulacro com o 
novo drone de salvamento.

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Maria Odete Morgado
"No aniversário realizou-se
um sonho"
A Sociedade Recreativa e Musical de 
Carcavelos, comemorou, no dia 13 de 
Outubro, o seu 117º aniversário, sendo 
neste dia também inaugurada a am-
pliação do edifício sede, numa cerimó-
nia que teve como mestre-de-cerimó-
nias, o ator José Raposo e contou com 
a presença do presidente da Câmara 
de Cascais, Carlos Carreiras, dos ve-
readores Joana Pinto Balsemão e Nuno 
Piteira Lopes, do presidente da União 
de Freguesias de Carcavelos e Parede, 
Nuno Alves e muito público.
As obras no edifício foram realizadas 
no âmbito do Orçamento Participativo 

de 2015, cuja aprovação do projeto 
permitiu a atribuição de 300 mil eu-
ros, tendo o restante necessário para 
a conclusão das obras sido financiado 
pela Câmara de Cascais. Esta obra ago-
ra concluída teve início em Janeiro de 
2017.
Maria Odete Morgado, presidente da 
Direção da Sociedade Recreativa e 
Musical de Carcavelos, no uso da pala-
vra nesta cerimónia, disse estar muito 
feliz com a conclusão da obra, que “foi 
o acordar de um sonho que passou por 
alguns pesadelos”.
Em sua opinião, Carcavelos ficou 

mais rica, gra-
ças ao Orçamento 
Participativo e ao 
grande apoio da 
Câmara de Cascais, o 
que agradeceu ao pre-
sidente da Câmara.
Agradeceu também a 
Zilda Costa Silva, que 
durante o mandato 
anterior, à frente da 
União de Freguesias 
de Carcavelos e 
Parede, “apoiou e in-
citou a luta por este 
projeto e em todas 
as iniciativas desta 
sociedade”, ao tesou-

reiro da coletividade, Jorge Dias, pelo 
seu trabalho e a quem considera o seu 
braço direito, à maestrina dos coros, ao 
coro juvenil, à banda e ao maestro, a to-
dos os elementos da Direção e ao presi-
dente da União Freguesias Carcavelos 
Parede, Nuno Alves.
Terminou dizendo que “esta Sociedade 
nova, vai dar continuidade à Cultura 
de Carcavelos e não só”. “De mãos da-
das, faremos justiça a todo o apoio e a 
esta grande obra”.
Nesta cerimónia, Carlos Carreiras, 
anunciou a cedência à Sociedade do 
espaço das oficinas, junto à atual sede 
da Sociedade, que vai permitir a am-
pliação das suas instalações, o que foi 

considerado como uma grande prenda 
neste dia de aniversário.

NA DIREÇÃO HÁ 15 ANOS
Maria Odete Morgado, está na Direção 
da Sociedade Recreativa e Musical de 
Carcavelos, há cerca de 15 anos, e jus-
tifica esta postura de luta pela Cultura, 
porque ainda muito jovem, fez teatro 
e cantou em coros, adquirindo essa 
sensibilidade, o amor que tem por 
Carcavelos nasceu quando para ali foi 
destacada, aos 19 anos, para lecionar na 
escola do ensino primário, passando a 
viver nesta terra. 
Por tudo isto a Sociedade tem uma boa 
defensora da continuidade do Teatro, 
da Banda, da Escola de Música, da 
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Tuia-gigante candidata
 a Árvore do Ano
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Bombeiros de Paço de Arcos celebram aniversário

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos, assinalou o seu 124º aniversário, 
no dia 18 de Novembro, com um 
programa de atividades de que 
destacamos a Sessão Solene, almoço de 
confraternização, apresentação da 
Equipa Cinotécnica, desle pelas ruas 
de Paço de Arcos e homenagem ao 
Patrão Lopes.
Na Sessão Solene foram homenageados 
os bombeiros que estavam em Arganil 
a combater o incêndio e caram feridos 
num acidente, a 10 de Outubro, em 

João Cardiga, com Damasco, Puro 
Sangue Lusitano, ferro Oliveira Santos, 
subiu ao pódio na 2ª posição da Taça 
de Portugal de Equitação Trabalho 
2017, que se realizou em novembro, na 
emblemática feira Nacional do Cavalo, 
realizada na Golegã.
Este trofeu é o culminar de uma época 
desportiva repleta de sucessos, já que o 
cavaleiro e treinador da Academia 
Equestre João Cardiga, já tinha 
assegurado o titulo de campeão da 
Região da Moita, com o mesmo cavalo 

Damasco e o titulo de Campeão da 
Região Centro, mas com o cavalo 
Garrote, também de raça lusitana, ferro 
Ferraz da Costa, coudelaria com quem 
o centro hípico mantem uma parceria 
de sucesso desde 2014.
A estreia do cavaleiro de Oeiras, nos 
Campeonatos de Equitação de 
Trabalho, surge na sequencia do apoio 
à produção coudélica, encetada pelo 
Centro hípico, nomeadamente, com a 
Coudelaria Ferraz da Costa.
João Cardiga, dá assim, sequencia ao 
projeto inicial do Centro Hípico, que 
teve a sua origem na equitação 
tradicional portuguesa e nas tradições 
equestres nacionais.

Academia Equestre recebe prémio

Sobral, no distrito de Coimbra, 
são eles, Luís Afonso, João 
Poeiras, Ricardo Faria, Mário 
Monteiro e António Mourão.
Com a presença do Vereador 
da Câmara de Oeiras, 
Francisco Gonçalves, do 
representante da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, 
António Marques, do 
intendente Domingos 
Antunes, da PSP de Oeiras e 
bastante público, foi 
apresentada a Brigada 
Cinotécnica, que tem quatro 
animais, cujo objetivo é fazer 
busca e salvamento, preten-
dendo com esta equipa, depois 

de este serviço estar operacional, o que 
julgam vir a acontecer dentro de um 
ano, dotar a corporação de uma 
capacidade na busca e salvamento 
acima do que é normal nos corpos de 
bombeiros.
Depois desta apresentação foi entregue 
o Crachá de ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, ao chefe Luís 
Afonso e ao chefe Freixo.
António Marques, em representação da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, deu 
conta do trabalho que está a ser feito 
pela Liga, com o objetivo de valorizar a 

atividade dos 
bombeiros, com, 
por exemplo, a 
criação do Cartão 
Social. Enalteceu 
o trabalho que os 
bombeiros fazem, 
“dando tudo em 
troca de nada”, considerando por isso 
necessário que a sociedade e as 
autoridades portuguesas possam 
compensar minimamente estes homens 
e mulheres pela sua generosidade e 
terminou a sua intervenção desejando 
muitas felicidades à corporação.
O Corpo de Bombeiros de Paço de 
Arcos entregou uma lembrança ao 
presidente da Direção Tiago 
Fernandes, como forma de home-
nagearem a Direção pelo trabalho que 
tem vindo a desenvolver.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos J.R.Recuperamos a sua audição

Ouça melhor... Todos os Dias!!
VISITE-NOS!  Temos a solução indicada para 
Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos, nº151-B
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Orquestra Ligeira, dos coros, das es-
colas de Balé, de Viola, de Piano, de 
Quizomba e Zumba, do Hip-hop ou da 
ginástica de manutenção para a terceira 
idade.
Maria Odete Morgado sente algum can-
saço, mas não lhe falta força para dar 
continuidade a este projeto. Durante 
vários anos ensaiou Teatro, trabalho 
que, devido a problemas visuais, teve 
que interromper, mas espera em breve 
retomar essa atividade.
Refere que com estas obras a Sociedade 
tem a possibilidade de aceitar mais alu-
nos, uma vez que passou a ter maior 
número de salas destinadas ao ensino.
Como atividades previstas, destaca o 
ciclo de conversas a realizar no dia 10 
de Novembro e dia 24, no CRIARTE, 
com atores, que vão falar sobre a mú-
sica desde os anos 60, tendo no final 
de cada dia a atuação da Orquestra 
Ligeira, dirigida pela maestrina 
Cristina Nogueira Pereira. 
Vão também realizar, dia 22 de 
Dezembro, o Concerto 
de Natal, na Igreja de 
Carcavelos e no dia seis 
de Janeiro, o Concerto de 
Ano Novo, para o qual 
será convidado um can-
tor.
A Sociedade Recreativa 
e Musical de Carcavelos, 
foi fundada a 13 de 
Outubro de 1901, tendo 
nessa altura a designa-
ção de, União Capricho 
Carcavelense, nome que 
passaria ao atual em 
1912.
Ao longo dos anos foram 

crescendo as atividades, nas áreas da 
Música, com uma Banda Filarmónica, 
uma Orquestra Ligeira, Escola de 
Música, Coral Infantil, mas também 
com Teatro Infantil e um Grupo de 
Dança. 
O Salão Cultural da Sociedade, inau-
gurado na celebração do centenário, 
em 2001, tem sido o suporte para o de-
senvolvimento destas atividades, para 
concertos e exposições sendo um espa-
ço cultural aberto à comunidade. 
Também em 2001 à Sociedade é fei-
ta “Membro Honorário da Ordem de 
Mérito”, pelo Presidente da República 
Portuguesa.
A inauguração da ampliação da sede, 
marca uma nova etapa na vida da 
Sociedade Recreativa e Musical de 
Carcavelos, dando novos horizontes à 
atividade cultural em Carcavelos.

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

A tuia-gigante, 
uma das árvores 
mais emblemáti-
cas do Parque da 
Pena, está a con-
correr ao título de 
Árvore do Ano 
2019, sob o mote 
“O Gigante da 
Pena”. Com cerca 
de 150 anos, uma 
altura aproxima-
da de 35 metros e 
uma copa exten-
sa e envolvente, 
foi plantada na 
época da criação 
do parque por 
D. Fernando II e é considerada, desde 
1916, um dos exemplares notáveis des-
te recinto. Beneficiando de uma carga 
fortemente cénica, bem ao gosto do 
Romantismo, tem impressionado gera-
ções e destaca-se como uma das árvo-
res mais fotografadas da Pena.
Esta espécie nativa da América do 
Norte, famosa entre os índios locais 
pelas suas propriedades terapêuticas 
e pelo seu caráter sagrado, assume no 
Parque da Pena uma estrutura de copa 
singular, diferente da que a caracteriza 
no seu ambiente original. Imponente e 
silenciosa, tem caminhado em direção 
ao lago que a ladeia e tem estimulado a 
imaginação dos visitantes, levando-os 
a “viajar” até paragens exóticas e po-
tenciando o ambiente romântico idea-
lizado pelo Rei Artista.
A eleição da Árvore do Ano é organi-

zada, em Portugal, pela UNAC – União 
da Floresta Mediterrânica e as votações 
estão disponíveis, até ao próximo dia 
20 de novembro, em https://portugal.
treeoftheyear.eu/Vote. Numa inicia-
tiva que vai para além da beleza ou 
da idade das árvores a concurso, pre-
tende-se revelar a sua história e o seu 
papel na vida das pessoas e das comu-
nidades.
 A árvore portuguesa vencedora con-
corre posteriormente à votação para 
a Árvore Europeia do Ano (European 
Tree of the Year), promovida pela En-
vironmental Partnership Association 
(EPA), desde 2011. Em 2018, Portugal 
estreou-se a vencer na participação 
neste evento, com o “Sobreiro Asso-
biador”, de Águas de Moura, Alentejo, 
numa edição que contou com mais de 
200.000 votos através do website oficial.
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Escola de Ciclismo festejou aniversário

Boas Festas

O CORREIO DA LINHA | 25 Novembro 2017 11

Ramiro Ramos, agradeceu, ao 
Presidente da Câmara Municipal, a 
nova ambulância, que ajudará os 
bombeiros a cumprir o seu dever. “É 
nosso dever dar todos os meios e 
condições operacionais aos nossos 
bombeiros porque assim temos a 
certeza de podemos dar toda a 
proteção e socorro à comunidade de 
Queluz”.
O presidente da Câmara de Sintra, 
Basílio Horta arma que tem de ser 
dada prioridade à prevenção, para 
além da necessidade de melhorar as 
condições de trabalho atuais dos 
bombeiros. “Temos quatro anos pela 
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frente, nos quais temos de coordenar o 
que é necessário em termos de 
equipamentos, veículos e outros 
elementos necessários e trabalhar na 
prevenção. Temos de calendarizar as 
medidas e cumpri-las, como temos 
feito até agora”.
Na sessão solene a Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Queluz 
condecorou diversos bombeiros ao 
serviço e entregou diplomas aos jovens 
que frequentaram a VII edição dos 
estágios de verão da AHBVQ. Este 
curso destina-se a toda a população, 
mas em particular a jovens, no sentido 
de os sensibilizar e motivar para a 
atividade do voluntariado nos 
bombeiros, proporcionando uma 
formação em técnicas de socorrismo 
com 40 horas e estágio em Ambulância, 
procedeu-se à entrega de diplomas aos 
cidadãos que são sócios da Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Queluz 
há 50 anos. Este que é um ato que a 
Associação realiza anualmente, nas 
comemorações do seu aniversário.

Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.
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Realizou-se nos dias 27 e 28 de Outubro em Lamego a 
Taça de Portugal em Minigolfe, Anabela Pereira, atle-
ta do Minigolfe Clube de Portugal, sediado em Mi-
raflores - Oeiras, conquistou a Taça de Portugal, na 
categoria de Senhoras, adicionando mais uma Taça 
ao seu já vasto currículo, onde constam oito títulos de 
Campeã Nacional Individual... e, agora, quatro Taças 
de Portugal (2003, 2012, 2013 e 2018).
O frio que se fez sentir durante a prova não foi sufi-
ciente para arrefecer o entusiasmo e o ânimo com que 
os atletas do MCP participaram na Taça de Portugal 
de 2018, a qual consagrou pelo sexto ano consecutivo 
um atleta do MCP.

O Município de Oeiras, na reunião de Câmara do dia 10 de outu-
bro, deu luz verde aos Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento (SIMAS) dos Municípios de Oeiras e Amadora para 
avançar com duas empreitadas a realizar em todo o concelho de 
Oeiras, nomeadamente a de remodelação/ampliação das redes de 
águas domésticas e pluviais, para os anos de 2018 e 2019, no mon-
tante de € 339.626,63 e a de reparação de roturas na rede de abas-
tecimento de água, para os anos de 2018, 2019 e 2020, com o valor 
de €318.020.00. Ambos os montantes serão acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor.O valor total das duas empreitadas, no total 
de €657.646,63, adjudicadas à empresa Mafrágua, Lda. através de 
concurso público, será na sua totalidade suportado pelos SIMAS, 
enquanto entidade adjudicante.

O Sport Ponto Come Escola de 
Ciclismo de Oeiras, comemorou este 
ano os quatro anos de existência e João 
Carvalhinho, presidente da Direção, em 
conversa com “O Correio da Linha”, 
começou por nos dizer que a formação 
do clube surgiu da reunião de alguns 
amigos para fazerem passeios de bici-
cleta, tendo ultimamente apostado na 
criação de uma Escola de Ciclismo.
O balanço que João Carvalhinho faz 
destes quatro anos, é 
muito positivo, uma vez 
que quando formaram o 
clube não pensavam atin-
gir a dimensão que têm, 
conseguindo já realizar 
eventos com alguma di-
mensão no panorama do 
BTT sénior e em encon-
tros de jovens.
A Escola de Ciclismo 
conta neste momento 
com 23 crianças inscritas, 
com idades a partir dos 
sete anos, um número 
que tem vindo a crescer 
e dá boas perspetivas 

para a próxima época. Tem como res-
ponsável, Paulo Pais, que desde os oito 
anos faz ciclismo, tendo estado ligado a 
diversos clubes, como o Super Radical, 
onde foi campeão nacional, ou o BTT 
Rio, foi selecionador nacional, e re-
centemente aceitou o convite para esta 
Escola de Ciclismo.
Paulo Pais explica que, o treino come-
ça por ser uma brincadeira que depois 
evolui para a aprendizagem de técni-

cas, com muita repetição, 
até que se consiga o míni-
mo erro. Nas provas em 
que têm participado con-
seguiram sempre pódios. 
No que se refere a equi-
pamento, inicialmente 
não há grande exigência 
na qualidade das bicicle-
tas, todavia em compe-
tição já é necessário um 
melhor equipamento e 
esse investimento tem 
que ser feito pelos pais 
das crianças prestando o 
clube apoio na decisão da 
compra para que seja um bom investi-
mento.
O clube escolhe as provas em que deve 
participar ao longo do ano, por exem-
plo, o encontro de escolas de BTT, o 
Trofeu Sénior, que também tinha pro-
vas para crianças, optando por provas 
que se realizam nesta zona, uma vez 
que como há bastante oferta, não se jus-
tificam grandes deslocações.
Sport Ponto Come, além do ciclismo 
tem feito algumas incursões por outras 
modalidades, como o Atletismo, parti-
cipando no Trofeu das Localidades e no 
Triatlo, de Oeiras.
Recentemente, o Sport Ponto Come, 
organizou um Passeio Familiar de 
BTT, em colaboração com Câmara de 
Oeiras, no âmbito do programa “Mexe-
te em Oeiras 2018”, que decorreu no 
Complexo Desportivo do 
Jamor. 

PRECISAM
 TRANSPORTE PARA 

OS ATLETAS
As instalações onde es-
tão sedeados são pro-
visórias e cedidas pela 
Câmara, mas esperam 
que possa haver uma ce-
dência definitiva destas 
instalações, todavia João 
Carvalhinho refere que 
a maior preocupação dos 
responsáveis do clube, é 
a falta de condições para 
transporte dos atletas, 

têm uma carrinha que só serve para 
transporte dos equipamentos, precisam 
de uma viatura com condições para 
transporte das crianças, que hoje são os 
pais que levam ao local das provas. 
Paulo Pais acrescenta que tem sido 
muito importante o apoio dos pais das 
crianças, pois sem eles não seria possí-
vel ter estes jovens na escola. Paulo Pais 
iniciou recentemente um projeto que já 
tinta em mente há alguns anos, está a 
dar aulas semanais de ciclismo em duas 
escolas do primeiro ciclo, cedendo ele 
as bicicletas, e deseja que algumas des-
sas crianças possam vir a fazer parte 
dos atletas do Sport Ponto Come. 
A comemoração do quarto aniversário 
do Sport Ponto Come, decorreu em 
Setembro e funciona para o clube como 
o reinício do trabalho depois das fé-

42 Anos a servir e a adoçar
os nossos fregueses

Conheça as nossas especialidades
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Toya Jackson no Casino Estoril

GRELHADOS 
NO CARVÃO:

Frango,  
Entrecosto  

e Espetadas

Av. Elias Garcia, n.º 140 - Queluz • 2745 Queluz • Tel.: 214 353 755

Churrasqueira Belinha

Frango assado especial é na Belinha
Todos os dias das 9 ás 14 e das 17 às 21 horas
Encerra aos Domingos
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Bacalhau com 
batata a murro

(por encomenda)

No sentido de melhorar o serviço do Modelo Inte-
grado do Policiamento de Proximidade (MIPP) da 
Esquadra de Carnaxide e Queijas, nomeadamente 
das Equipas de Policiamento Escola Segura (EPES) e 
Equipas de Policiamento de Apoio à Vítima (EPAV), 
o executivo da União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas deliberou a partilha de viaturas da autarquia 
com estas duas esquadras da PSP. Até à chegada das 
novas viaturas que serão cedidas pela Câmara Mu-
nicipal de Oeiras, estas viaturas irão facilitar a des-
locação destes elementos policiais às Escolas mais 
afastadas. Segundo o Presidente da UFCQ, “ Não é 
aceitável que as nossas forças de segurança não dis-
ponham, dos meios básicos e essenciais para cumpri-
mento das suas missões”.

O novo horário de inverno 2018 de Eléc-
trico de Sintra entrou em vigor no dia 29 
de outubro e estará em funcionamento 
até 31 de dezembro.
O Eléctrico de Sintra, um dos ex-libris 
da região, surgiu em 1904 para preen-
cher a necessidade de ligar a vila à Praia 
das Maçãs. Hoje funciona como um 
transporte turístico e continua a fazer a 
ligação entre a Vila e a Praia das Maçãs.
São quase 13 quilómetros de percurso 
sinuoso entre a serra e o mar, de uma 
viagem que dura cerca de 45 minutos e 
onde os passageiros podem usufruir de 
carruagens abertas ou fechadas

rias, tendo sido realizada uma pequena 
Sessão Solene, para dar conta aos sócios 
e entidades oficiais do que foi a ativida-
de no ano anterior, estando presentes 
nesta Sessão os vereadores da Câmara 

La Toya Jackson esteve, ontem, no Ca-
sino Estoril para apresentar “Forever 
King of Pop”. Em conferência de Im-
prensa realizada no Salão Preto e Prata, 
La Toya Jackson sublinhou que o es-
pectáculo, que estará em cena de 10 a 
13 de Janeiro de 2019, “é uma homena-
gem única que permite conhecer a ver-
dadeira essência de Michael Jackson”.
Paulo Bertão e Susana Roxo, do Grupo 
Estoril Sol, deram as boas-vindas a La 

Toya Jackson que reve-
lou estar encantada com 
o Casino Estoril e, desig-
nadamente, com o Salão 
Preto e Prata, que irá re-
ceber um espectáculo de 
dimensão mundial. Para 
La Toya, em “Forever 
King of Pop” “vemos que 
não só está lá a música 
mas, também, o coração 
do meu irmão”.
Estreado em 2010, Fo-
rever King of Pop já 
conquistou a Europa e 

a América, provando que o Rei da Pop 
ainda está vivo na memória de todos. 
Uma homenagem à vida e carreira, Fo-
rever King of Pop privilegia a emoção, 
intensidade e ritmo que este colocava 
em cada concerto. Temas como Billie 
Jean, Beat It, Bad, I Want You Back, 
Smooth Criminal, Human Nature, 
Thriller, entre outros, são cantados e to-
cados ao vivo, enquanto as coreografias 
são recriadas ao mais ínfimo detalhe. 

de Oeiras, Rui Patacho e Carlos 
Morgado. Seguiu-se ao longo do 
mês a realização de um encon-
tro de escolas, uma Caminhada 
Solidária, em que juntamente 
com o Centro Social e Paroquial 
de Barcarena, se procedeu à re-
colha de bens alimentares não 
perecíveis, para entregar a famí-
lias carenciadas na Freguesia de 
Barcarena, terminando com as 
Três Horas de Resistência BTT, 

Barcarena Oeiras, no espaço 
do Nirvana Studios, que já 
há três anos consecutivos têm 
cedido o espaço para a reali-
zação deste evento, o que os 
responsáveis do clube con-
sideram beneficiar muito a 
prova. A escola de ciclismo 
de Oeiras e a saltar trilhos vão 
organizar dia 1 de dezem-
bro de 2018 o 5º Passeio de 
Bicicletas – luzes de natal, em 
direção a Lisboa.
O passeio com cerca de 35Km, 
por estrada, e para toda a fa-
mília vai ser feito com anda-
mento condicionado e lento 
para o grupo ir sempre junto.
É obrigatório o uso de ca-

pacete e iluminação, pois as luzes da 
Bicicleta também são luzes de Natal.

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Arquivo e Paulo Rodrigues
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A 8ª edição da Feira Internacional de 
Miniaturas e Casinhas de Bonecas, teve 
lugar, nos dias 26, 27 e 28 de Outubro, 
no Centro Cultural Palácio do Egipto, 
em Oeiras. 
Fátima Cruz responsável pela realiza-
ção deste evento, deu conta de 
que este ano a feira cresceu em 
número de expositores, o que 
se deve em grande parte às 
condições que o Palácio ofere-
ce e ao público que continua a 
visitar em grande número esta 
feira. 
Expositores portugueses, espa-
nhóis e brasileiros, apresenta-
ram os mais variados objetos 
para mobilar uma casa em mi-
niatura, não faltando na feira, 
entre muitas outras constru-
ções, um Castelo Medieval, 
um Palácio Real, Aldeias de 
Natal, a Aldeia do Asterix e 
um circuito de comboio elé-
trico.
A inauguração da feira, no 
dia 26, contou com a presen-
ça da presidente da União 
de Freguesias de Oeiras Paço 
de Arcos e Caxias, Madalena 
Castro.
Esta feira tem também, além 
do objetivo de divulgar esta 

Feira 
das

miniaturas
em 

Oeiras

Renovado
espaço

nocturno

arte, angariar fundos para a “APOIO-
Associação de Solidariedade Social” 
e nesse sentido foi feito um sorteio de 
uma casinha de bonecas totalmente 
equipada, cujo valor reverteu na tota-
lidade para a “APOIO”.

O Gentlemen’s Club Pierrot 
, situado em Paço de Arcos, 
tem nova gerência, liderada 
por João Lopes, que estando 
na Suíça, para onde viajou 
em trabalho, aproveitou a 
oportunidade de regressar 
e tomar conta deste Clube, 
que já conhecia.
Com experiência no ramo 
da hotelaria, João Lopes de-
cidiu dar continuidade ao 
Pierrot, aproveitando o seu 
sucesso de 30 anos, melho-
rando a sua oferta, muito 
embora na mesma linha que 
os clientes conhecem.
Com capacidade para 40 
pessoas, o Pierrot possui 
um ambiente requintado e 
acolhedor, que proporciona 
a convivência entre os ami-
gos ou familiares, acompa-
nhando com uma bebida, 
mas também apreciando os 
shows com bailarinas.
Aberto das 23h00 às 4h00, 
de terça a sábado, 
organiza festas para 
grupos, como despe-
didas de solteiro, pre-
parando o ambiente 
ao gosto dos clientes. 
Tem festas temáti-
cas ao longo do ano, 
como Halloween, 
Natal ou Carnaval. 
O Gentlemen’s Club 
Pierrot está situa-
do no Largo Faria 
Gomes nº12-b, em 
Paço de Arcos, perto 
da estação de com-
boios. Tem os tele-
fones, 913250270 e 
214413144.

Boas Festas



20 Novembro 2018 IO CORREIO DA LINHA 
Boas Festas

Largo do Palácio, nº 11
     2745-191 Queluz

restaurante.realmente@gmail.com

  Tel. 21 435 16 14

especialidades:
 Medalhões de tamboril com manga e romã

Vitela em vinho tinto envolvida em massa crocante
Tentugal de pato com requeijão

Tentugal de legumes com requeijão e amêndoa
Comida tradicional portuguesa 

Excelente esplanada 
para serviço de bar 

com vista para o Palácio
Encerra ao domingo 
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Director: Paulo Pimenta

ESPEÇIAL 
      QUELUZ

Paredes meias com o Palácio Nacional 
de Queluz, o Bairro Almeida Araújo, 
popularmente conhecido como Bairro 
do Chinelo, mais parece uma aldeia 
dentro da cidade, uma daquelas ilhas 
marcadas por um passado que teima 
em persistir apesar da passagem dos 
anos e dos avanços da modernidade. 
Ainda hoje, o ritmo do tempo parece as-
sumir ali uma outra dimensão mesmo 
com os projectos de requalificação que 
têm procurado dar a este aglomerado 
de pequenas casas que integra a Zona 
de Protecção Especial do palácio uma 
imagem mais cuidada e limpa, capaz 
de atrair um número mais elevado de 
turistas. Actualmente ainda são poucos 
os visitantes estrangeiros que arriscam 
perder-se nas ruas empedradas desta 
pequena aldeia localizada mesmo ao 
lado do movimentado IC 19.

Edificado no século XVIII (as primeiras 
referências datam de 1757), o Bairro do 
Chinelo começou por abrigar os em-
pregados da família real portuguesa. 
Também ali existiam uma cavalariça, 
uma adega e oficinas de artífices, al-
gumas das quais, poucas, ainda sobre-
vivem. Consta que o nome do bairro 
ficou a dever-se precisamente a uma 
dessas pequenas oficinas, onde se fa-
ziam ou arranjavam chinelos. A topo-
nímia oficial deriva do facto de no final 
do século XIX/início do século XX ali 
ter vivido o Conde de Almeida Araújo 
(1855-1909), que mandou construir 
uma rua baptizada com o seu nome. 
Alvo de várias intervenções ao longo 
dos séculos, o bairro foi ganhando as 
características que o distinguem ain-
da hoje. Uma das ‘remodelações’ mais 
importantes ocorreu em 1957, quando 

o ditador António de Oliveira Salazar 
(1889-1970) procurou esconder o bairro 
da rainha Isabel II de Inglaterra quando 
esta visitou Queluz.
Actualmente, o Bairro do Chinelo está 
protegido com vários ins-
trumentos jurídicos. De 
acordo com uma Portaria 
do Ministério de Educação 
Nacional - Serviço das Belas 
Artes, de 30 de Julho de 
1968, publicada no Diário de 
Governo a 24 de Agosto de 
1968, o local integra a Zona 
Especial de Protecção do 
Palácio Nacional de Queluz, 
o que proíbe qualquer tipo 
de construção. Mais tarde, a 
Portaria 203 de 26 de Março 
de 1998, publicada no Diário 
da República, ratificou o 

Plano Pormenor de Salvaguarda. Mais 
recentemente, o Despacho Conjunto 
145 de 13 de Fevereiro de 1999, publi-
cado no Diário da República, reconhe-
ceu ao bairro a qualidade de Centro 

Bairro do Chinelo junto
ao Palácio de Queluz



O CORREIO DA LINHA II 20 Novembro 2018
Boas Festas

Sede: Rua Direita de Massamá, 100 A 2745 - 751 -Massamá 
T. 214 300 860 TM: 918 669 602

Filial: Av. José Elias Garcia, 98 A | 2745 -142  
 Queluz | T. 211 982 222 TM: 916 143 870

e-mail: geral@queluztur.pt • web site: www.queluztur.pt • RNAVT 2156

QueluzTur
V

I

A

J

E

C

O

N

N

O

S

AS NOSSAS EXCURSÕES EM 2019
5 a 6 DE JANEIRO

Feira do Fumeiro em VINHAIS 
Rota do Contrabando

Ayamonte – Plaia Canela 8 dias / 7 noites

Monte Gordo / Albufeira / Açores /
Cruzeiro no Douro / Madeira 

 Cruzeiro no Mediterrâneo

Rota do Azeite, Penela (presépio) e Rabacal

8, 9 a 10 DE FEVEREIRO

12 a 19 DE MAIO

EM  PREPARAÇÃO

Agência de Viagens e Turismo

Papelaria  
ESTUDANTINA

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 52A - 2745-094 QUELUZ - Tel/Fax. 214 353 511

• Livros e diverso  
material escolar  

• Tabacaria 
• Livraria

• Pay-Shop
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Urbano Antigo. Finalmente, o Decreto 
de Lei 16 de 22 de Abril de 2002, pu-
blicado no Diário da República, de-
clarou o aglomerado como Área 
Crítica de Recuperação e Reconversão 
Urbanística. 

“ANTIGAMENTE HAVIA ANIMAIS 
PELA RUA”

Hoje, quando entramos nesta pequena 
Unidade Urbana Autónoma (como al-
guns a referenciam), ainda é possível 
encontrar alguns moradores e artesãos 
que têm vivido no bairro ao longo de 
décadas. Alberto Carvalho Antas, 
mais conhecido por ‘Saltão’, é um dos 
habitantes locais com uma memória 
mais abrangente. Do cimo dos seus 97 
anos, muitíssimo bem estimados, re-
corda toda uma vida de homem “nas-
cido e criado” no bairro, como gosta 
de realçar. ‘Saltão’ porquê? “Porque 
o meu avô era ‘Saltão’, o meu pai era 
‘Saltão’ e toda a minha família era a fa-
mília dos ‘Saltões’. E eu fiquei ‘Saltão’ 
também. Não sei porquê!?”, confessa. 
“Antigamente havia animais pela rua. 

Porcos, vacas, cavalos, era tudo. A gen-
te dava-se todos bem uns com os ou-
tros, tudo malta que se dava bem, uma 
família”, conta este sénior de olhar vivo 
e memória limpa de esquecimentos. 
“Agora está diferente, não se vê qua-
se ninguém nas ruas, nem uma terça 
parte do que era. Hoje é só velhadas. 
Antigamente era só rapaziada”, com-
para.
Antigo ferreiro e serralheiro de profis-
são, ‘Saltão’ diz que fazia tudo quanto 
era preciso. “A trabalhar aço inoxidável 
virava uma chapa sem fazer mossas. E 
naquela altura não havia quinadeiras. 
Eles até se admiraram. ‘Como é que 
você faz isso?’, perguntavam. ‘É com 
as mãos’, respondia eu”, recorda o ha-
bitante mais idoso do bairro, que tam-
bém ainda se lembra da visita da rainha 
Isabel II a Queluz, em 1957. “Uma con-
fusão muito grande, muita gente. Isto 
aqui era um plano direito até à estrada. 
Não havia muro”, assinala referindo-
-se às alterações mandadas fazer por 
Salazar para tentar esconder as casas 
pobres do bairro. Sobre a cor do Palácio 
Nacional de Queluz, o Ti Alberto 

lembra-se de ter sido 
amarelo e cor-de-ro-
sa. “Gosto do azul de 
agora, é mais bonito”, 
comenta a propósito 
da alteração operada 
mais recentemente 
no âmbito das acções 
de conservação e re-
qualificação levadas 
a cabo pela empresa 
Parques de Sintra-
Monte da Lua, que 
assumiu a gestão do 
monumento em 2012.
‘Saltão’ recorda tam-
bém o violento incên-
dio ocorrido no Palácio a 4 de Outubro 
de 1934, que destruiu parcialmente o 
monumento. “Tinha 12 anos. Era gente 
aí por todo o lado. Foi um susto muito 
grande. Foi fogo posto. Naquele tempo 
havia pouco trabalho e largaram fogo 
àquilo”, defende o antigo ferreiro e ser-
ralheiro, que guarda na memória mui-
tos episódios de toda uma vida vivida 
no Bairro do Chinelo: “Havia porrada 
todos os dias. Embebedavam-se uns 
com os outros. Havia aqui umas vacas 
e quando elas tinham vitelos os filhos 
do proprietário dos animais era logo 
um garrafão de cinco litros em cima da 
mesa e pronto...”
O Ti Alberto garante que nunca levava 
afrontas para casa. “Metiam-se comi-
go, mas eu não deixava. Não gostava 
que fizessem pouco dos outros. Havia 
quem gostasse de fazer pouco dos mais 
fracos. Quando eu era novo... Coisas 
de mulheres... Quando se ia buscar 
uma rapariga à zona dos outros era um 
problema. Eu não namorava por aqui. 
Era de ir mais para longe. Ia a pé da-
qui até Caneças atrás das raparigas”, 
lembra sem esquecer também as festas 
rijas que animavam o bairro. “As festas 
aqui eram boas. Nas festas do Santo 
António faziam-se fogueiras no largo. 
Penduravam-se bonecos e largava-se-
-lhes fogo. Todos na paródia. Agora há 
falta de convívio. O bairro está uma coi-
sa morta”, avalia o ‘Saltão’ com o olhar 
vivo focado num passado que recorda 
com prazer.

NASCER NUM PALÁCIO 
NÃO É PARA TODOS

Com uma memória igual-
mente irrepreensível, Maria 
José, a Zezinha como lhe 
chamam os amigos, orgu-
lha-se de algo de que mui-
to poucos se podem gabar. 
“Nasci no Palácio Nacional 
de Queluz”, sublinha esta 
empregada de escritório re-
formada, de 74 anos, que vi-
veu grande parte da sua exis-
tência no Bairro do Chinelo, 

ou logo ali ao lado, e cuja vida começou 
como num conto de fadas. “Nasci den-
tro do palácio. O meu avô era contínuo 
e tinha casa no edifício. Os meus pais 
casaram, ficaram lá e eu também nas-
ci lá. Saí do palácio com um ano, mas 
fui morar para perto, para o Bairro do 
Chinelo, para uma casa onde é hoje a 
sede do GAVE-Grupo de Artistas Vale 
de Eureka. Estive ali até aos oito anos. 
Andava sempre entre a casa dos meus 
pais e a casa dos meus avós. Como o 
meu avô era contínuo, eu ia ter com ele 
ao palácio. Quando ele ia mostrar as sa-
las aos visitantes eu ia com ele. Eu an-
dava sempre lá dentro. Gostava de ver 
as salas todas.”
O avô de Zezinha, Leonardo Sousa, co-
meçou a trabalhar no Palácio Nacional 
de Queluz com apenas 13 anos. “Foi 
para lá para guardar uma vara de por-
cos e só saiu aos 70 anos, quando se 
reformou. Foi subindo, primeiro para 
jardineiro, até chegar a contínuo, mas 
sabia a história dos reis toda, para ele os 
reis eram tudo. Gostava muito da famí-
lia real. Lembro-me de ele dizer que via 
a rainha D. Amélia nos jardins. Ele ado-
rava o palácio. Quando foi o fogo de 
1934, os bombeiros mandaram evacuar 
o edifício, mas ele não queria sair. Dizia 
que se o palácio ardesse todo ele queria 
morrer lá dentro. Só saiu à força”, re-
corda a neta, que se lembra também das 
obras que fizeram no Bairro do Chinelo 
na altura da visita da rainha Isabel II de 
Inglaterra.

Boas Festas

Alberto Carvalho Antas, Maria José e António Maria Francisco

Vielas com Histórias

Um espaço onde inspira a calma
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• Ferragens
• Fechaduras
• Ferramentas
• Loiças sanitárias
•  Diverso mobiliário  

para casa de banho
• Azuleijos e mosaicos
• Material eléctrico
• Tintas
• Chaves
•  Remodelação  

de interiores e outros 
serviços

Av. José Elias Garcia, 177-A
2745-150 QUELUZ
Tel.: 214 367 510
E-mail: keluzfer@clix.pt

Keluzfer

Boas 
Festas

.

O GAVE - Grupo de Artistas Vale de 
Eureka tem a sua sede instalada no 
Bairro do Chinelo, mais precisamente 
no Largo do Palácio (número 28). Esta 
associação de artistas criadores de ar-
tesanato dispõe de exposições colecti-
vas permanentes no edifício-sede com 
opção de venda dos seus trabalhos. 
Da madeira e cortiça à bijuteria e joa-
lharia, passando pela olaria, pintura 
e escultura, são inúmeras as ofertas 
disponíveis na loja destes artesãos, 
que merecia um pouco mais de visibi-
lidade. Talvez uns painéis indicativos 
da sua localização pudessem ajudar...  
Criado em 2004, o GAVE é uma ins-
tituição sem fins lucrativos que tem 
como principais objectivos a divulga-
ção e promoção do Artesanato. Com 
cerca de uma centena de sócios, a as-
sociação desenvolve várias iniciativas. 
Algumas das peças executadas pelos 
artesãos-artistas da associação são cre-
denciadas com o Selo de Qualidade 
emitido pela Câmara Municipal de 
Sintra, que tem vindo a apoiar o pro-
jecto. Apostados em manter vivas 
tradições do passado e em mostrar 
os seus trabalhos, os sócios do GAVE 
têm promovido vários workshops e 
participado em inúmeros eventos, so-

bretudo feiras e exposições.
Actualmente, esta colectiva de artistas 
está a promover o seu XIV Concurso 
de Artesanato subordinado ao tema 
Natal, a decorrer até ao dia 20 de 
Dezembro, aberto a todos os artesãos, 
artistas, colectividades, escolas e ci-
dadãos em geral. Os interessados em 
participar nesta iniciativa promovida 
pelo GAVE podem obter mais infor-
mações bem como a ficha de inscrição 
(gratuita) em https://www.facebook.
com/events/170143886659576/, atra-
vés dos emails gave2004@gmail.com e 
pjustino@iol.pt ou contactando direc-
tamente para o número de telemóvel 
919 688 493. No âmbito das iniciati-
vas que o Grupo de Artistas Vale de 
Eureka tem vindo a desenvolver me-
rece ainda destaque a exposição de 
um Presépio no piso 1 do centro co-
mercial Fórum Sintra, que estará pa-
tente ao público até ao próximo dia 6 
de Janeiro, com obras exclusivas cria-
das pelos membros da associação, que 
não tem parado de crescer desde a sua 
criação. Um bom exemplo no sentido 
de trazer a cultura e arte ao bairro mais 
típico de Queluz, que ajuda a manter 
vivo e activo este espaço privilegiado. 
Venham mais projectos destes!

“Antes era tudo plano, depois passou 
a haver um muro para tapar o bairro. 
Antigamente, não tinha o muro a di-
vidir a estrada do bairro. Íamos todos 
ver a rainha quando ela saia. Ia muita 
gente”, conta. Contudo, uma das visitas 
ao palácio que mais chamou a atenção 
de Maria José foi protagonizada por 
um antigo presidente norte-americano. 
“Dwight Eisenhower veio cá em Maio 
de 1960 e desceu ali no largo de heli-
cóptero. Aquilo era cá uma poeirada. 
Foi uma coisa fora do vulgar”. 
A viver actualmente muito próximo 
do local que a viu nascer, bem perto 
do Bairro do Chinelo, Zezinha recor-
da toda uma vida desfiada nesta zona. 
“Vim viver para esta casa onde ainda 
estou hoje com 15 anos. Já estou aqui 
há 59 anos. Vivi sempre nesta zona. 
Gosto disto, parece uma aldeia. Só três 
anos e meio é que estive fora, a viver no 
Bairro de Alvalade, em Lisboa. Agora 
está tudo muito calmo. Não se vê gente 
na rua. Tudo muito calmo e tudo mui-
to arranjado. Quando era miúda havia 

muita criança. Tudo aos gritos e às ve-
zes uma... asneirola. As mães vinham 
para a rua e discutiam umas com as ou-
tras por causa dos filhos. Era assim um 
ambiente bairrista. Agora já não.”
Em relação às mudanças operadas no 
bairro, Maria José nota que nos últi-
mos anos as casas têm sido vendidas 
e remodeladas. “Acho que têm sido 
vendidas por bom preço. Agora toda a 
gente quer vir para o Bairro do Chinelo. 
Antigamente fugiam daqui, agora to-
dos querem vir para cá, por ser um 
bairro típico. O bairro até está com uma 
imagem boa. Talvez pudessem chamar 
mais turistas para cá. Talvez o Turismo 
ajudasse a melhorar ainda mais o bair-
ro”, diz esta antiga empregada de es-
critório, casada há 30 anos com outro 
apaixonado pela zona, César Cruz, de 
75 anos.

ARTÍFICE COM OFICINA EM 
PLENO BAIRRO

Quem também tem acompanhado 

bem de perto as mudanças registadas 
no Bairro do Chinelo é António Maria 
Francisco, de 76 anos, dourador e res-
taurador de móveis reformado e arte-
são de embutidos em madeira ainda 
no activo quando a saúde lhe permite 

(problemas respiratórios relacionados 
com vapores de tintas e vernizes ina-
lados ao longo dos anos causaram da-
nos graves), que vive neste pequeno 
aglomerado de casas há mais de meio 
século. “Já estou aqui no bairro há 52 
anos. Eu praticamente sou quase da-
qui. Não nasci cá, vim para aqui com 19 
anos. Sou de Odeceixe, no concelho de 
Aljezur. Eu comecei lá, mas vim acabar 
aqui”, conta, recordando que abriu a 
sua oficina no bairro um ano depois da 
Revolução dos Cravos de 1974.
“Vim aqui ter porque trabalhei na mi-
nha terra com um irmão meu durante 
cinco anos. Fiz de marceneiro, polidor, 
carpinteiro e até fiz de tanoeiro, mas 
nunca fui oficial de nada. Quem toca 
tantos burros... Depois, quando vim 
para Lisboa, apercebi-me que para ser 
um bom artista tinha que se trabalhar 
numa coisa só. O primeiro emprego 
que arranjei aqui foi como polidor. O 
segundo foi de marceneiro. E depois, 

Refeições Tita
Bife à casa
Hamburguer XL com natas 
e cogumelos
Bife da vazia grelhado
Bitoque
Polvinho e bacalhau à lagareiro
Peixe fresco diáriamente
Sobremesas e pastelaria diversas

      De segunda a sábado das 7.30h às 19h.  Encerra ao domingo.

Rua José Cipriano da Silveira Machado, 9 E, 2745-140 Queluz
Tlf: 21 132 25 64 | facebook: Pastelaria TITA

Bom Natal

Um trabalho de embutidos
em madeira

Zezinha nasceu na janela do
primeiro andar do palácio

Alberto Carvalho Antas Maria José nasceu
no Palácio de Queluz

António Maria Francisco abriu a sua 
oficina no bairro em 1875
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Em Queluz (Junto a PSP) 
a Lavandaria que ajuda na sua vida

Self-Service

Lave e seque
toda a sua

 roupa em minutos

Aberto todos os dias 
das 8h as 22h

Lavagem
• 10kg - 4,50€ | 12kg - 6,00€ | 16 kg - 8,00€
( a lavagem inclui detergente ecológico,
 amaciador e desinfetante)

Secagem
• 18kg - 1,20€ (11 minutos)

Rua José Afonso nrº32 B, Bairro Quintelas 2745-136 Queluz

Contactos:
919 252 045 | 218 230 018
arestadosoceanos@hotmail.com

Boas Festas

quando sai do segundo emprego, vim 
trabalhar como dourador. Vim aqui 
para o bairro já trabalhar como doura-
dor na minha própria casa. Vim para 
esta casa em 1975 e fiz a minha ofi-
cinazinha. Quem trabalhava sempre 
comigo era a minha mulher, que era a 
minha ajudante. Agora já não trabalho, 
mas quando trabalhava era bom no que 
fazia. Sempre fiz boa convivência com 

toda a gente”, sublinha.
Depois de reformado, António Maria 
Francisco passou a dedicar-se ao arte-
sanato, uma das suas grandes paixões, 
produzindo as suas obras na oficina 
que ainda hoje possui. “Peças criadas 
com gosto e paciência”, como gosta de 
realçar. “A gente não mede o trabalho 
pelo tempo. Leva bastante tempo a 
fazer uma peça. O gosto e a paciência 

do fazer são mui-
to importantes. 
Se não houver 
paciência não se 
chega a lado ne-
nhum e nestas 
coisas então... 
Não quero que as 
pessoas pensem 
que estão a pagar 
o meu trabalho. 
Mesmo que eu 
vendesse as mi-
nhas peças muito 
caras as pessoas 
nunca pagavam o 

trabalho que dá.”
O antigo dourador 

e restaurador de móveis aponta várias 
diferenças no bairro volvidos mais de 
50 anos desde a sua chegada. “Quando 
vim para aqui ainda as galinhas anda-
vam à solta na rua. E os caixotes do lixo 
que havia nessa altura era um monte de 
lixo aqui no meio do largo. Faziam ali 
um monte e depois vinha a camioneta e 
levava aquilo tudo. Entretanto, os anos 
foram passando, o bairro foi melhoran-
do e empedraram isto tudo com basal-
to. Antigamente as ruas eram de terra 
batida. Depois, mais tarde, quando qui-
seram requalificar o bairro, puseram 
tudo em granito. Passou-se do 8 para 
o 80. O Bairro do Chinelo passou a ser 
o bairro mais caro por metro quadrado 
de Queluz.”
Sobre o nome do bairro, António Maria 
Francisco refere a existência de duas 
versões: “Isso é contado de duas ma-
neiras. É contado que havia aí um sapa-
teiro no bairro que deitava os chinelos 
para a rua, os chinelos ve-
lhos, depois de tirar bocados 
para arranjar outros. O que 
não lhe interessava ele dei-
tava para a rua. Daí o nome 
Bairro do Chinelo. Na outra 
versão há quem diga que 
havia para aí um tipo que 
fazia chinelos. Agora, qual 
é a versão verdadeira não 
sei”, confessa, garantindo: 
“Este sempre foi um bairro 
protegido. Quando eu vim 
para esta casa, nem sequer 
uma telha nova se podia pôr. 

Quando se tinha um telhado com uma 
goteira a gente tinha de ir à procura de 
uma telha velha para substituir, porque 
não deixavam colocar uma telha nova. 
Mais recentemente, quando arranjaram 
o bairro, liberalizaram um bocadinho 
isto e já se fizeram telhados novos.” 

“FAZIAM-SE AQUI FESTAS MUITO 
JEITOSAS”

Este residente no bairro há mais de 
meio século guarda na memória o 
facto de as pessoas se darem todas 
bem. “Faziam-se aqui festas de Santo 
António muito jeitosas. E também de 
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pela escada cá fora!”. 
Com o Benca, a vida mudou. “Ia ao 
Alentejo uma vez por ano...”, mas 
acabou por sair do clube, em 1963, por 
desentendimentos com o treinador 
húngaro, Béla Guttman, “um técnico 
muito complicado”. Saiu com tristeza, 
mas também com muitos golos 
marcados, vários campeonatos e taças 
de Portugal ganhos.
Daí, foi para o Lusitano de Évora, “no 
tempo em que o Lusitano tinha uma 
equipa fabulosa na primeira divisão”. 
Foi “com um contrato de luvas, 
ordenado e hotel”. Quando estava a 
terminar o contrato com o Lusitano, 
surgiu-lhe o convite para ir para a CUF 
do Barreiro. “Nessa altura a CUF tinha 
muitos bons jogadores. Era uma coisa 
importante aquele recreio de jogadores, 

em que muitos se tornaram 
grandes vedetas: uns foram 
para o Benca, outros foram 
para a seleção nacional”. 
Falou diretamente com 
Jorge de Mello que lhe disse 
que tinham interesse nele. 
“Combinámos o ordenado e 
o emprego. Fui trabalhar 
para a Zona Adubos, para a 
contabilidade e comecei a 
viver no Barreiro”. 
Só tinha folga às segundas-
feiras. “Vinha a Lisboa, à 
noite, de barco” e, mais uma 
vez, ao m de dois anos, 
não quis “jogar mais à 
bola”. Na altura, também 
vendia carros com o José 

Águas na Auto Boavista e ganhava 
bem, pelo que pesou os prós e os 
contras: a CUF estava a terminar, não 
queria continuar a jogar, queria fazer a 
sua vida: “na CUF, tinha um ordenado 
excelente e, desde que saí do Benca 
que tinha o 'passe' e era empresário de 
mim mesmo. Fiz a minha vida na CUF 
e, ao m dos dois anos, eles tinham que 
me dar uma verba em dinheiro, na 
altura era uma verba grande, 170 
contos”. Mas, no último jogo que fez 
contra o Porto, levou uma pancada e o 
Barbosa pisou-lhe o pé: “Parti o dedo 
pequeno do pé, a época acaba, 
recuperei”, no entanto, a CUF 
penalizou-o. Anal, só lhe pagariam 70 
contos, porque esteve parado: “Só 
parei um jogo, quer pagar menos cem 
contos? Tenho que voar para outro 

lado”. 
E assim foi. “O 
Manel Vasques, 
que jogava no 
Sporting, tinha um 
primo que 
trabalhava no 
banco na Praça do 
Comércio: o Luís. 
Era um grande 
amigo meu. De 
vez em quando, 
vínhamos de barco 
do Barreiro e um 
dia ele pergunta-
me: 'Não queres ir 
para a Covilhã?'”. 
A ideia não lhe 
pareceu muito 

apelativa de início, mas, “entretanto, o 
Fernando Vaz foi treinar a CUF. Uma 
excelente pessoa, um casapiano, uma 
pessoa acessível, educada e percebia de 
futebol” que lhe disse: “Vais comigo à 
Covilhã. Fui no carro com ele e z dois 
treinos lá, um com uma equipa da 
Guarda e outro com uma de Castelo 
Branco. Eu era muito veloz, ponta-
direita ou esquerda, mas era veloz, 
ensinaram-me a cruzar bem a bola e a 
chutar de longe e marquei três golos 
em cada treino”. Feito que 
impressionou o Conde da Covilhã que 
lhe perguntou de imediato: “Queres vir 
assinar?”. Pensou no assunto, 
aconselhou-se e assinou.
No segundo jogo da Liga, já no 
Covilhã, defrontou o Benca. “Fomos 
para estágio para Alpedrinha, 
preparámo-nos convenientemente. 
Tínhamos um treinador que era um 
espetáculo! Foi um grande jogador do 
Belenenses: o Mariano Amaro. Foi um 
grande craque na época dele!”. Tão 
bem preparados foram que esse foi um 
“dia mágico no Covilhã!”, mas trá-gico 
para Palmeiro, já que custou ao antigo 
benquista marcar dois golos contra o 
seu clube do coração. “Fiquei triste, 
mas enm, tinha que ser”. 
O espírito comercial falava mais alto e 
aprendeu “uma coisa que lhe serviu 
para a vida seguinte. Quando 
ganhávamos, dávamos uma volta pelas 
fábricas e cada uma dava-nos um fato. 
Dez fábricas, dez cortes de fato. À 
segunda-feira, vinha a Lisboa e vendia 
os fatos ao Atlético, ao Sporting, ao 
Oriental. Eram 20 escudos o metro! 
Coisas de categoria! Algumas coisas 
ainda iam sair para a moda! Então 
meti-me na área comercial”. Foi 
trabalhar para o stand da Ford da 

Covilhã. “Tinha um Cortina que 
roncava por todo o lado. Fartei-me de 
vender daquilo!”.
A vida volta a trocar de campo. 
Arranjou uma namorada, ia à segunda-
feira a Lisboa visitá-la e, depois de dois 
anos no Covilhã, casou-se com ela. 
Tinha 27 anos. “Nunca pensei em casar 
na vida. Nunca! A minha vida era 
prossional. Quando um dia deixasse 
de jogar, aos trinta e tal, então aí 
orientava a minha vida. Mas as coisas 
complicaram-se... não desfazendo, 
porque a minha mulher é muito gira!”. 
Formou uma equipa no CIF, Clube 
Internacional de Futebol, “onde todos 

No Lusitano de Évora em 64

Em Munique com José Augusto, representantes da ADIDAS 
ao centro Juca Selecionador Nacional

Grupo de futebol de magistrados de Lisboa, no Brasil

Troféu do Clube Internacional de Futebol (CIF)
em 1975 com Oliveira Duarte

Com Eusébio em 1970 - O melhor marcador do Mundial

No Sporting da Covilhã em 68/69
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Um local para visitar

O Incendio no  palácio em 1934
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A Presidente da Junta de Freguesia da 
União das Freguesias de Queluz e Belas 
recorda que o Bairro do Chinelo foi já 
objecto de um projecto de requalifica-
ção desenvolvido durante o mandato 
de Edite Estrela (1997-2001). “Desde 
então assim se mantém, mantendo uma 
autonomia relativamente ao demais 
centro de Queluz, autonomia que se 
traduz na manutenção de um espaço de 
referência, único, tranquilo, aprazível, 
apelativo e atractivo para quem se di-
rige para visitar a cidade de Queluz e o 
Palácio Nacional”. “A sua manutenção 
é disso exemplo”, realça Paula Alves.
A autarca garante que serão mantidas 
as características típicas singulares 
do bairro no futuro. “O Bairro Conde 
de Almeida Araújo é um ‘ex-libris’ de 
Queluz e como tal assim se pretende 
preservar, sem descurar os melhora-

mentos de que possa vir a ser objecto”, 
assinala, observando que as obras do 
futuro Eixo Verde e Azul não colocarão 
em risco esse propósito. “O Eixo Verde 
Azul não pretende descaraterizar este 
bairro, antes pelo contrário, procurará 
dar-lhe visibilidade e reconhecimento 
pela sua singularidade e beleza natural, 
alterando e requalificando, a envolven-
te ao Palácio”.
Sobre a nova gestão deste monumen-
to emblemático de Queluz, Paula 
Alves comenta: “Ao longo do tempo 
a ligação e o relacionamento da Junta 
de Freguesia de Queluz e Belas com a 
Sociedade Parques de Sintra-Monte da 
Lua tem vindo a ser reforçado com o 
objectivo comum de requalificar o es-
paço envolvente ao Palácio Nacional de 
Queluz e a Mata da Matinha. Queluz e 
Belas são, desde tempos imemoriais, 
localidades onde a História de Portugal 
se entrelaça com o património e a rique-
za cultural. Partilhamos esses valores e 
a criação de uma nova centralidade em 
Queluz, valorizando o que de único e 
especial temos.
Para a Presidente da Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Queluz e 
Belas, “a Sociedade Parques de Sintra-
Monte da Lua é para Queluz, tal como 
o é para o concelho de Sintra, um im-
portante parceiro.” “Como se tem vin-
do a comprovar nos protocolos que 
têm sido celebrados e que envolvem 
a atribuição de meios e equipamentos 
aos bombeiros, entre outros apoios”, 
destaca a autarca.

.

São João. Com umas sardinhas assadas, 
uns copos, umas coisas... Isso perdeu-
-se completamente, praticamente já 
ninguém faz isso. Isto era um bairro-
zinho onde todas as pessoas se conhe-
ciam e que ainda hoje dizem ‘Bom dia’ 
e ‘Boa tarde’ umas às outras. Isso não 

mudou, ainda hoje 
cumprimentamo-nos 
todos uns aos outros. 
Esta é uma das coi-
sas que eu reconheço 
que ainda é tipo uma 
aldeia”, assinala o 
mestre António. 
Comparativamente 
com o passado, o an-
tigo dourador e res-
taurador de móveis 
não esconde algu-
mas saudades, parti-
cularmente uma: “O 

que sinto mais falta é 
da convivência, por-
que isto havia aqui 

muita gente, muito garoto, muita coi-
sa... e agora não há nada. Agora somos 
meia dúzia de velhos e acabou.” Uma 
realidade que, admite, poder estar em 
fase de mudança. “Ultimamente, já co-
meçam a chegar pessoas novas ao bair-
ro, mas houve aí uma altura em que 

não havia aí pessoas novas nenhumas, 
só havia aí um garoto, crianças não 
havia mais ninguém. Isto degradou-se 
completamente porque os filhos das 
pessoas da minha idade tiveram de ir 
para fora, para outros lados, para fa-
zerem vida. Casais novos não havia aí 
ninguém. Agora é que já vão voltando 
algumas pessoas mais novas”. 
Uma maré de recém-chegados que abre 
a possibilidade de se estar perante o iní-
cio de uma nova era na história secular 
do Bairro do Chinelo. Resta saber até 
quando vai conseguir manter-se o am-
biente típico e a tradição que ainda se 
respiram nesta pequena aldeia singular 

edificada à sombra de um dos monu-
mentos mais emblemáticos do nosso 
País, numa altura em que o passado é 
tantas vezes sacrificado perante a pres-
são da modernidade. Um confronto 
entre interesses frequentemente incom-
patíveis e nem sempre resolvido da 
melhor forma. Saltão, Zezinha e Antó-
nio guardam na memória recordações 
coleccionadas ao longo de vidas enri-
quecidas com muitas estórias e sonham 
com um futuro que não sacrifique os 
lugares que tanto amam.

Texto:  Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues  e Q.A.
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Ninguém diria que tem 81 anos. Ativo, 
bem-posto, gaba-se de fazer uma boa 
paella, tem até fogareiro e paelheira 
próprios. Conduz, trabalha e passeia. 
Nas paredes, como se nada fosse, tem 
algumas das taças e fotos da época em 
que Joaquim Palmeiro Antunes era 
conhecido como o extremo-direito do 
Benca. 
Nasceu em Chança, perto de Alter do 
Chão, em 1936, e foi com cinco anos 
para Ponte de Sôr, onde o pai tinha 
uma salsicharia. 
Com três irmãs e um irmão, tinha uma 
vida boa. Começou a jogar no Elétrico 
Futebol Clube (EFC), quando o clube 
“tinha uma grande equipa e jogava na 
2ª divisão”, mas “tinha que tirar os 

Av. José Elias Garcia, 75-C Ÿ Telef.: 21 435 25 07 Ÿ 2745 QUELUZ
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sapatos para jogar, senão o 
meu pai dava-me uma 
tareia”. 
Aos 16 anos, foi para o 
Portalegrense onde foi 
campeão nacional de 
zonas: “O Portalegrense 
foi-me comprar ao EFC. 
Viemos seis vezes jogar à 
Tapadinha e o outro 
nalista era o Académica. 
Empatámos, não havia 
prolongamentos, acabámos 
por ganhar a penaltis 2-1 e 
eu marquei o golo da 
vitória”. 
O seu desempenho chegou 
aos ouvidos do presidente 

do Benca. “Três meses depois, o 
presidente do Benca, o senhor 
Joaquim Ferreira Bugalho, foi para as 
termas de Cabeço de Vide e alguém lhe 
deu uma dica: 'Está ali um miúdo, o 
Palmeiro Antunes e tal', e o senhor 
Bugalho foi-me buscar. Trouxe-me 
para Lisboa, vim no carro com ele, e 
estive dois meses na casa dele. Os jogos 
eram no Campo Grande. Joguei nos 
juniores, nos aspirantes e na reserva”.
No nal do ano de 1954, é inaugurado 
o Estádio da Luz e Palmeiro, como 
capitão da equipa de juniores, foi o 
porta-bandeira da cerimónia. “Foi uma 
coisa maravilhosa”. 
A partir dali, marcavam-se as linhas da 
sua vida: “Matricularam-me no Ateneu 

Comercial de 
Lisboa, porque 
em Portalegre 
estava a tirar o 
curso comercial, 
e z grandes 
amigos”. Depois 
do curso, o 
Benca apertou 
com ele: “Ou 
jogas e 
a r r a n j a m o s - t e 
um emprego ou 
vais arranjar 
emprego”. A 
resposta foi fácil: 
“Eu não quero 
deixar de jogar. 
É uma coisa que 
adoro”. 
Ficou e arranjaram-lhe emprego na 
Mercauto de Sete Rios. Jogou e, em 
1954, foi internacional, altura em que 
chegou ao Benca o treinador 
brasileiro Otto Glória que o pôs a jogar 
na primeira categoria. Treinava e 
cumpria “os horários todos!”. Bom, 

nem sempre, como conta sobre a noite 
da procissão do Senhor dos Passos, no 
Martim Moniz: “Eu, o Isidro, o Hélder, 
o Coluna e o Ramalho fomos jantar 
fora, fomos à procissão, e chegámos às 
duas e meia da manhã. Já não abriram 
a porta! Então, fomos agarrados a subir 

De jogador a treinador
no mundo do futebol

Palmeiro Antunes

Na garagem guarda um espólio de troféus que ganhou ao longo da vida

Equipa do Benca no Campeonato Nacional 57/58 - 19 anos

Seleção Nacional na Alemanha 55/56 - 18 anos
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Há 30 anos a servir com
 qualidade e simpatia 

Especialidades:
Lombo de bacalhau gratinado

 Arroz de garoupa com camarão
Posta Mirandesa
Carne de alguidar 

com migas de espargos

Telefone: 21 435 06 74
Consulte facebook: 
Restaurante D’el Rei

Boas raças de carne 
ganham no forno

 e nas brasas

(posta mirandesa)

Vitrina de exposição 
de peixe fresco 

recebido 
diariamente

Agora também com AL 
Suites de Charme

Em frente ao Palácio de Queluz

D`El REI 
deseja  a todos

 os clientes
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A Fonte da Carranca em 1911

Um bairro calmo e aprazível
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O Grupo Motard “Foge com elas”, de 
Monte Abraão, celebrou o seu aniver-
sário com um evento de convívio, onde 
sócios e amigos puderam disfrutar de 
um almoço com porco e vitela no es-
peto e música de tributo ao rock por-
tuguês.
Desengane-se quem pensa que o “Foge 
com Elas” apenas participa em even-
tos motards. Têm uma grande com-
ponente social, como nos explicou o 
seu presidente, Luís Vilela – “O nosso 
lema é «Nós Fazemos». Por exemplo, 
a Associação Portuguesa de Deficien-
tes, núcleo de Sintra, pediu-nos ajuda 
para limpar o espaço da sua sede e nós 
limpámos toneladas de lixo. Fazemos 
recolhas de alimentos, ajudamos na 
limpeza das escolas e outros recintos 
da nossa zona e ajudamos nas procis-
sões. Ajudamos quem os chama, inde-
pendentemente da sua religião ou da 
sua crença. Estamos também, todos os 
anos, na Festas da Comunidade Vida e 
Paz, onde o senhor presidente da Repú-
blica faz sempre questão de estar pre-
sente. E também em Fátima, na bênção 
dos capacetes onde, este ano, estiveram 
150 mil pessoas”.
Os sócios são motards ou amigos. Os 
sócios motards candidatam-se ao co-
lete e ao dorsal tradicional, 
mas não existe nenhuma 
diferença entre os sócios. 
Como nos explicou Luís Vi-
lela, presidente deste Grupo 
de surgiu a 1 de novembro 
de 2007, pelas mãos do só-
cio Marco Costa, “temos 
sócios de todas as classes 
sociais, todos com a mesma 
importância, a maioria de 
Massamá e Monte Abraão, 
do restante concelho de Sin-
tra e também um pouco de 
todo o país. Para ser sócio 
é preciso que se reveja na 
nossa associação. Temos cer-
ca de 150 sócios e nunca procurámos 
nenhum, todos vieram ter connosco. 
A nossa essência é um ambiente fami-
liar”. O “Foge com Elas” mantém uma 
boa relação com a Câmara Municipal 
de Sintra, com quem tem um protocolo 
de cedência do espaço para a sua sede, 
e também com as Juntas de Freguesia 
da linha de Sintra, principalmente as de 
maior proximidade, Massamá e Monte 
Abraão e também Queluz e Belas. “Te-
mos de agradecer ao agrupamento de 

Escolas Ruy Belo, que nos acolheu para 
fazermos a nossa festa (dia 3 de novem-
bro), e não podíamos deixar de falar na 
Guarda Nacional Republicana, que faz 
uma formação excecional para prevenir 
os acidentes no mundo das 2 rodas. E 
que estão presentes nesta comemora-
ção. Temos aqui (no aniversário) mui-
tos amigos, inclusive cerca de 70 / 80 
outros grupos motards que fizeram 

questão de estar presentes”.
Futuramente poderá encontrar este 
grupo de Motards a realizar recolhas 
de alimentos, dia 17 de novembro); na 
abertura do Ringue de Natal no Parque 
da Liberdade, em conjunto com todos 
os Grupos de Motards de Sintra, a 1 de 
dezembro; e na Festa de Natal da Co-
munidade Vida e Paz, a 23 de dezem-
bro. 

Texto:  Lara Faria
Fotos: Paulo Rodrigues

Grupo Motard celebra
11 anos
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Queluz tem Bombeiros
há 97 anos
A Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Queluz (AHB-
VQ) comemorou, durante o passado 
mês de outubro, o seu 97º aniversário. 
As festividades iniciaram-se no dia 
2, com o hastear da bandeira na As-
sociação e, a partir daí, fo-
ram vários os momentos de 
grande importância, como a 
missa pelos bombeiros e di-
rigentes falecidos, na Igreja 
de São Bento de Massamá 
e a Romagem ao cemitério 
de Queluz; o desfile apeado 
do Corpo de Bombeiros do 
Parque Felício Loureiro até 
à Sede da Associação e ações 
socioculturais, como “mú-
sica solidária” e “poesia em 
perpétuo movimento”. 
No dia 28 de outubro fo-
ram inauguradas as novas 

ambulâncias que ficam, a partir desse 
momento, ao serviço desta corpora-
ção. Uma destas viaturas foi conse-
guida com o Orçamento Participativo 
da União de Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão – proposta apresentada 

pela munícipe Marisa Pereira, de for-
ma a melhorar a resposta operacional 
dada às populações de Massamá, Mon-
te Abraão e Queluz. O Padre Thomaz 
Fernández, pároco de Queluz, esteve 

presente para abençoar as quatro novas 
viaturas – 3 ambulâncias e uma mota, 
esta última especificamente ao serviço 
do INEM.
A comemoração passou pelo salão no-

Rua José Afonso Nº30A - Queluz
autolavagemsucesso@gmail.com
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Venha conhecer um espaço onde poderá desfrutar de deliciosos
 Hambúrgueres e Pregos ou, simplesmente, tomar um café 

com uma fantástica vista para o Palácio de Queluz,
 num edifício com mais de 200 anos!

Temos um espaço
 dedicado aos mais novos, 

onde poderão brincar, 
enquanto do pais relembram 
momentos  de outros tempos, 

num ambiente de relax.

211 366 677

Av. da República Nº1 
2745-208 Queluz

Junto ao Palácio 
e ao Regimento

Boas Festas
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bombeiros da Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Queluz e o Padre 
Thomaz Fernández, pároco de Queluz.
A cerimónia solene deste 96º 
aniversário contou com o momento da 
geminação entre a Associação antriã e 
a sua congénere de Angra do 
Heroísmo, na lha Terceira (Açores). As 
Associações pretendem assim 
desenvolver esforços conjuntos para 
servir as suas comunidades, 
transmitirem conhecimentos entre si e 
fortalecerem o espírito de entreajuda 
agora ocializado com a assinatura 
deste acordo, proveniente de uma 
amizade já duradora. “O acordo de 
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geminação entre as nossas Associações 
visa implementar uma relação de 
conança estável e duradoura, para o 
maior bem daqueles que dependem de 
nós na resposta às adversidades que 
põem em risco, acima de tudo, a vida 
humana”, conforme nos explicou o 
presidente da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Angra 
do Heroísmo, Alcino Luís de Meneses. 
“A Associação Humanitária de Angra 
do Heroísmo comemorou 95 anos no 
mês de Março, abrange todo o concelho 
de Angra do Heroísmo com uma área 
de 239 km2, com população de 35.402 
pessoas, segundo os censos de 2011 e 
um total de 19 freguesias”. O 
presidente arma que espera retribuir 
a forma como foi recebido em Queluz, 
recebendo os seus congéneres em 
Angra do Heroísmo.
Os discursos efetuados pelos diversos 
elementos da mesa da celebração 

solene foram marcados por vários 
momentos em comum, entre eles – a 
congratulação pelos 96 anos de 
existência desta associação, o pesar 
pelos incêndios que têm afetado 
fortemente Portugal durante este ano, 
com um destaque pela negativa para o 
mês de outubro e consequentes perdas 
e afetações da população em geral – 
cenário este que tem vindo a reforçar a 
necessidade de melhorar as condições 
de trabalho dos bombeiros que desem-
penham um trabalho corajoso, para o 
qual necessitariam de mais apoio e 
atenção. Foi ainda dado destaque às 
famílias dos bombeiros, nos momentos 
em que partem para realizar o seu 
trabalho e pela ajuda na preparação a 
nível psicológico que tanto inuencia o 
desempenho das funções deste 
trabalho de proteção civil.
O presidente da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros de Queluz 
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bre da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Queluz. Os 
discursos efetuados foram marcados 
por vários elementos em comum, en-
tre eles – a congratulação pelos 97 anos 
de existência desta associação, a mani-
festação das dificuldades e incertezas 
existentes no exercício das funções dos 
bombeiros portugueses, a necessidade 

de continuar a investir na segurança 
destes homens e mulheres, enquanto 
executam as suas funções, bem como a 
homenagem ao presidente da Câmara 
Municipal de Sinta, Basílio Horta e à 
sua equipa, pelo trabalho que têm de-
sempenhado no apoio aos bombeiros 
do concelho de Sintra e, especialmente 
aos bombeiros desta corporação. O pre-

sidente Basílio Horta foi distinguido 
pela sua ação com a medalha grau ouro 
da associação, assim como o vereador 
Domingos Quintas. O ex 2º comandan-
te Artur Neves foi condecorado pela 
Liga dos Bombeiros com a medalha 
grau ouro de mérito e de cidadania por 
45 anos de serviço efectivo. As famílias 
dos bombeiros não poderiam deixar de 
ser lembradas pela sua importância no 
apoio a estes homens e mulheres e pela 
paciência manifestada quando estes 
prescindem do seu tempo 
em família para executar o 
seu tão nobre serviço de pro-
teção civil.
O presidente da Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
de Queluz, Ramiro Ramos 
não esteve presente nas co-
memorações, por motivos 
de saúde, mas fez questão 
de deixar uma mensagem, 
lida por Gustavo Estevens, 
membro da Direção da As-
sociação, deixando o seu 
agradecimento a todos os 
que acompanham e apoiam 

esta instituição e mostrando o seu or-
gulho pelos resultados que têm sido 
alcançados.
O presidente da Câmara de Sintra, Ba-
sílio Horta afirma que “um Estado que 
não é capaz de proteger a sua gente é 
um Estado que tem a soberania dimi-
nuída. No primeiro grau das nossas 
prioridades colocamos a nossa Prote-
ção Civil. Fazemo-lo também porque 
os nossos bombeiros o merecem”.
A Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Queluz aprovei-
tou a ocasião para a entrega dos diplo-
mas aos jovens que frequentaram a 8ª 
edição dos estágios de verão da AHB-
VQ.
Foi ainda altura para congratular o 
trabalho de vários bombeiros, conde-
corando com medalhas da Associação 
estes profissionais por 5, 10, 20, 30 e 50 
anos de assiduidade ao serviço e proce-
deu-se à entrega de diplomas aos cida-
dãos que são sócios da Associação Hu-
manitária dos Bombeiros de Queluz há 
50 anos, ato realizado anualmente nas 
comemorações do aniversário da As-
sociação. O término dos festejos deu-se 
com a entrega de presentes por parte de 
diversas instituições civis e militares à 
associação aniversariante. 

Texto:  Lara Faria
Fotos: Paulo Rodrigues
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Proprietário de várias empresas liga-
das à distribuição de calçado despor-
tivo, António Pinto é natural da zona 
de Guimarães, onde seu pai tem uma 
fábrica de calçado e onde trabalhou du-
rante vários anos, até que, nos anos 80, 
decidiu deixar a indústria e dedicar-se 
á área comercial, tendo passado a tra-
balhar com um marca italiana que teve 
uma entrada muito forte no mercado 
nacional. Anos depois foi convidado 
para representar a “Nike”, noutra em-
presa, onde esteve até 2003, conside-
rando que foi um período de grande 
aprendizagem e de conquista de pres-

tígio profissional.
Neste ano surgiram-lhe alguns proble-
mas de saúde e teve que optar por uma 
vida mais calma, que não obrigasse a 
constantes viagens, conseguindo que 
os responsáveis da empresa o autori-
zassem a ser distribuidor da “Nike”, 
constituindo a sua própria empresa.
A partir de 2012 aceitou distribuir ou-
tras marcas de calçado desportivo, no-
meadamente a “Dunlop” e a “Hi-Tec”, 
estando pensar juntar a estas marcas 
outras que não sejam concorrentes, 
por exemplo, direcionadas para a 
Caminhada e o Montanhismo.

Ao criar as suas empre-
sas optou também por ter 
as suas instalações perto 
da residência, para não 
ter que suportar viagens 
stressantes, de cada vez 
que tem que ir trabalhar, 
tendo o armazém “Área 
Desportiva”, situado na 
rua Alfredo Silva 12, em 
Alfragide e a loja “Spot 
Frends”, na Av. Elias 
Garcia 82 em Queluz, 
uma loja de venda ao pú-
blico, que apesar de estar 
fora da sua área de ne-
gócio, considera ser uma 

componente interes-
sante, tendo ainda a 
“Alta Desportiva”, 
que é distribuidora 
da marca “Skechers”.
António Pinto tem 
nas suas empresas 
uma importante com-
ponente social, que 
se concretiza na cola-
boração com a União 
de Freguesias Queluz 
Belas e com a Câmara 
da Amadora, doando calçado para ser 
distribuído por pessoas com dificulda-
des económicas.

Considera que quando podemos de-
vemos ajudar quem precisa e, “essa 
possibilidade de fazer alguém feliz, é 

uma alegria que não tem com-
paração”, não gosta de fazer 
publicidade a isso, o que lhe 
interessa é sentir-se bem.
Gosta de reunir a família, e na 
época natalícia procura que 
esta quadra seja celebrada em 
sua casa, perto de Tomar, no 
calor da lareira.
Pretende continuar nesta ativi-
dade ligada ao calçado, propor-
cionando a melhor qualidade 
para o desporto, porque enten-
de que quem o pratica, precisa 
de bom calçado para preservar 
a sua saúde e ter conforto.

O saber do bom calçado desportivo

26 25 Novembro 2017 | O CORREIO DA LINHA

O grupo motard “Foge com Elas de 
Monte Abraão Sintra”, celebrou, no dia 
quatro de Novembro, o seu 10º 
aniversário, com um convívio motard, 
realizado na Escola ED 2,3 Ruy Belo, 
em Monte Abraão.
Este convívio constou de um almoço 
oferecido aos sócios e convidados, com 
vitela e porco no espeto e animação 

das motas. Atualmente há apenas uma 
senhora com mota, mas espera que esse 
número venha aumentar e acrescenta 
que nem todos os sócios são motards, 
há sócios que não têm mota mas vivem 
o espírito do “Foge com Elas”.
As atividades do grupo são marcadas 
sobretudo por uma grande solidarie-
dade com todas as instituições do 

com o DJ Tó Miranda e 
a banda "the rockers".
Segundo Luís Vilela 
presidente do “Foge 
com Elas”, este grupo 
foi formado por 
iniciativa de alguns 
entusiastas das motas 
principalmente Marco 
Costa, tendo sido Luís 
Vilela e Paulo Ferreira, 
atual vice-presidente 
nanceiro, a fazer o 
registo de constituição 
do grupo.

Inicialmente com meia 
dúzia de sócios, cresceu 
rapidamente e hoje 
conta com 126 sócios, o 
que para Luís Vilela é a 
demonstração do 
interesse que o grupo 
desperta nos amantes 

concelho e com pessoas 
singulares que precisam 
ajuda, fazendo recolhas 
de roupas, brinquedos e 
alimentos, colaboram 
com a Bolsa de 
Voluntariado da Câmara 
de Sintra, respondendo 
sempre que são 
solicitados.
Recentemente zeram entrega de cerca 
de uma tonelada de tampinhas a uma 
menina do Cacém que precisa de 
ajuda.
Neste Natal têm agendada a colabo-
ração na abertura do “Reino do Natal” 
em Sintra, levando cada sócio um bem 
alimentar para oferecer e também 
zeram uma recolha de alimentos no 
Minipreço de Monte Abraão.
Estarão presentes em Lisboa na Festa 
de Natal da Comunidade Vida e Paz, 
de apoio aos sem-abrigo, um evento 
em que colaboram há alguns anos.
No desenvolvimento das 
suas ações o primeiro apoio 
é o dos sócios, mas têm 
contado com apoio da 
Câmara de Sintra, da União 
de Freguesias de Massamá 
e Monte Abraão através do 
seu presidente, Pedro Braz, 
da União de Freguesias de 
Queluz Belas, na pessoa da 
sua presidente, Paula Alves 
e, refere, esta ajuda não se 
materializa em dinheiro, 
mas sim em apoio logístico, 
por exemplo.
A propósito da comemo-
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Grupo Motards celebra
10.º aniversário

ração do aniversário, Luís Vilela diz ter 
corrido muito bem e agradece à 
diretora da escola, Nanci Gaudêncio e à 
vice-diretora Ana Ferraz, a cedência da 
escola para realizar o almoço, que 
contou também com o apoio da 
empresa, “Reboques da Amadora” que 
presta serviços no âmbito da 
assistência automóvel.
Neste almoço, o grupo motard “Foge 
com Elas de Monte Abraão Sintra”, 
homenageou as empresas, instituições 
e pessoas que os têm ajudado a levar a 
cabo os seus objetivos.
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Rua António Aleixo, 2-B • 2770-015 PAÇO DE ARCOS
Tel./Fax: 21 443 51 70

• Revendedor de Gaz Rubis (Ex-BP)

• Diverso material escolar
• Livros e revistas
• Pagamento payshop e recarregamento de telemóveis
• Brindes para oferta
• Revela rolos de fotografias
• Digitalização de Documentos/ Plastificação

tabacaria.carrel@gmail.com
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Restaurante 
PONTO VERDE

Sala para:
CaSamentoS | BaptizadoS

FeStaS de aniverSário
reuniõeS de grupoS

enControS de amigoS
enCerrado a 3º Feira

R. João Pires Correia, 229 - Alcabideche - Estoril | Tel.: 21 460 21 23 

Neste Natal 
venha saborear

Encerrados no dia 24 de dezembro ao Jantar
Dia 25 de dezembro e 1 de janeiro aberto 

ao almoço e jantar

Cabrito assado no forno
Arroz de Tamboril
Arroz de Marisco
Rogões à Bairrada 

e os nossos doces conventuais
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Villa Romana de Freira
Um sonho tornado realidade
ao fim de 33 anos
Uma luta de 33 anos não é uma luta 
qualquer, é uma luta travada com con-
vicções, com resiliência, com persistên-
cia. Quem tem coragem de travar uma 
luta destas acredita fielmente naquilo 
que defende e não desiste até atin-
gir os objectivos a que se propôs para 
conseguir transformar um sonho em 
realidade. É assim José d’Encarnação, 
professor catedrático, arqueólogo e 
historiador de 73 anos com inúmeras 
obras publicadas que, apesar de todas 
dificuldades, não desistiu de lutar para 

dar a dignidade merecida a um sítio 
arqueológico que justificava o reco-
nhecimento das autoridades capazes 
de disponibilizar os meios necessários 
para realizar um sonho há muito dese-
jado. Referimo-nos à Villa Romana de 
Freiria, uma antiga unidade de pro-
dução dedicada à agricultura e pecuá-
ria, localizada entre as localidades de 
Outeiro e Polima, na freguesia de São 
Domingos de Rana (Cascais).
A primeira referência a este local de 
eleição data de 1912 quando o arqueó-

logo Virgílio Correia encontrou uma 
sepultura romana junto a uma pedrei-
ra existente próximo de uma pequena 
linha de água subsidiária da Ribeira 
da Laje, que nasce na serra de Sintra e 
desagua na praia de Santo Amaro, em 
Oeiras. Foi preciso esperar até 1973 
para que a possibilidade de existência 
de uma villa romana em Freiria come-
çasse a ser estudada de forma mais sis-
temática pelos arqueólogos Guilherme 
Cardoso e José d’Encarnação. Entre 
1985 e 1986, sondagens realizadas no 
local permitiram confirmar a existên-
cia de uma villa rústica romana que 
se pensava ter sido destruída. Desde 
essa altura até 1998, os dois arqueólo-
gos dirigiram cerca de duas dezenas de 
expedições arqueológicas, que permi-
tiram pôr a descoberto várias estrutu-
ras arquitectónicas relevantes, além de 
uma necrópole e de uma localidade do 

período Calcolítico existentes numa en-
costa adjacente.
Uma das estruturas mais importan-
tes descobertas em Freiria foi identi-
ficada como tendo sido um enorme 
celeiro, que só tem equiparável num 
outro exemplar existente na Península 
Ibérica, mais concretamente na Villa 
Romana de Monroy, próximo de 
Cáceres, Espanha. Contudo, o exem-
plar português tem maiores dimensões 
e encontra-se em melhor estado de con-
servação. Pela sua grandiosidade, que 
faz dele o maior celeiro da época ro-
mana conhecido na Península Ibérica, 
acredita-se que possa ter sido utilizado 
não só para armazenar cereais prove-
nientes dos campos agrícolas em redor 
desta villa, mas eventualmente também 
de outras villas vizinhas.
De acordo com os vestígios descober-
tos, a Villa Romana de Freiria terá sido 

Estrada Manuel Correia Lopes, 576, Conceição da Abóboda
2785-718 São Domingos de Rana

Tel. 21 445 17 46/93 84 | Fax. 21 445 93 85 | Telm. 96 802 97 42
email: geral@automecom.com | www.automecom.com 

DE: JOSÉ CARLOS ASSUNÇÃO PEDROSO
OFICINA DE MECÂNICA GERAL
BATE-CHAPAS C/BANCO DE ENSAIO
E PINTURA C/ESTUFA
DIAGNÓSTICO MOTOR
ANALISADOR DE GASES

PEÇAS USADAS

VENDA DE PNEUS NOVOS E USADOS

SERVIÇOS
RÁPIDOS

DE REVISÃO

Restauro de
carros antigos

Boas Festas

Zona das grandes termas do Sul



20 Novembro 2018 15O CORREIO DA LINHA 
Boas Festas

Estrada Nacional 249, Rua Cabo da Roca | Armazém 5 - Sitio do Barrunchal - Abóboda 
São Domingos de Rana | Tel.: 21 444 17 99 | Tel/Fax: 21 444 41 79 | Telm: 96 712 97 77
Email: geral@marquiselar.pt | www.marquiselar.pt

MARQUISES
PORTAS E JANELAS
RESGUARDOS
P/ POLIBANS 
E BANHEIRAS
DIVISÓRIAS 
AMOVÍVEIS

PORTADAS FIXAS 

E MÓVEIS

VIDROS DUPLOS

TODA A GAMA DE ESTORES

CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO E LACADO

ESTUDOS 
E COLOCAÇÕES 

EM TODO O PAÍS

ORÇAMENTOS 

GRÁTIS

fundada no século I por Titus Curiatius 
Rufinus, um dos primeiros colonos 
romanos a chegar aos territórios de 
Olisipo (nome romano de Lisboa). 
Além do impressionante celeiro, esta 
villa possui também uma imponente 
casa senhorial, com vários mosaicos de-
corativos e um considerável conjunto 
de termas, as maiores das quais nunca 
terão sido utilizados como tal, um lagar 
e uma zona destinada à habitação dos 
trabalhadores, entre outras estruturas 
de saneamento e sistemas de canaliza-
ção de águas. Devido à sua importân-
cia, esta villa rústica romana foi classifi-
cada como Imóvel de Interesse Público 
pelo Decreto n.º 29/90, publicado em 
Diário da República de 17 de Julho de 
1990, e alvo da elaboração de um Plano 
de Pormenor em evolução desde 2006.

URGENTE RECUPERAR 
PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO

Finalmente encarado pelas autoridades 
como uma “importante referência do 
património arqueológico nacional e pe-
ninsular que importa preservar e pro-
mover”, o sítio arqueológico de Freiria 
foi alvo de um projecto municipal de 
recuperação e valorização que contou 

com apoios financeiros do programa da 
União Europeia de Desenvolvimento 
Regional Lisbo@2020. Em resultado 
disso, foram realizadas várias interven-
ções que pretenderam essencialmente: 
salvaguardar as ruínas através da re-
qualificação da vedação que as prote-
gia, proceder a intervenções de requa-
lificação e limpeza, implantar circuitos 
de visita em passadiços devidamente 
sinalizados, implantar uma área de 
acolhimento para os visitantes e criar 
materiais pedagógicos e de divulgação 
espalhados ao longo do circuito. Foram 
ainda instaladas placas de sinalização 
a informar a existência das ruínas nas 
vias de acesso próximas.
Após tantos anos de luta protagoni-
zada pelos seus descobridores, a Villa 
Romana de Freiria acabou por benefi-
ciar de um projecto de recuperação e 
valorização que culminou na inaugu-
ração recente, em Setembro passado, 
de um circuito de visita ao local. José 
d’Encarnação mostra-se satisfeito com 
os resultados obtidos. “Sim, estou satis-
feito. É um primeiro passo substancial 
para que a população possa usufruir 
deste sítio arqueológico”. Todavia, o 
arqueólogo não esquece as muitas di-
ficuldades que teve de enfrentar para 

aqui chegar. “Enfrentei al-
guma incompreensão por 
parte dos executivos cama-
rários, uma enorme burocra-
cia que rodeou a aprovação 
do Plano de Pormenor e a 
indisponibilidade financeira 
por parte quer do organis-
mo que tutela o património 
arqueológico quer da pró-
pria Câmara Municipal de 
Cascais (CMC)”, assinala.
Apesar do que já foi conse-
guido, José d’Encarnação 
defende que pode ser feito 
ainda mais para valorizar e 

promover este importante património. 
“Para já temos uma primeira fase que 
terminou e que nos alegrou bastante e 
que parece que está terminada. Agora, 
pouco a pouco, haverá necessidade de 
ir refazendo muros, consolidá-los, fazer 
uma ou outra pesquisa aqui e acolá a 
partir do momento em que uma maior 
reflexão sobre o sítio nos vá permitir 
levantar questões”, avança, revelando 
o que gostaria que acontecesse no fu-
turo. “O centro interpretativo terá que 
ser feito, na medida em que hoje há 
toda a necessidade de as crianças das 
escolas chegarem e terem uma sala com 
um ecrã para anteverem o que vão ver. 
Além disso, a casa senhorial não está 
escavada na totalidade, não sabemos 
como é que se articula a parte mais a 
Sul. Imaginamos como, mas não sabe-
mos bem como é que se articula.”
Outro aspecto importante a salientar 

refere-se à visibilidade alcançada pelo 
sítio arqueológico junto do público. 
“Hoje em dia, há cada vez mais apli-
cações que permitem que, apontando 
um dispositivo móvel (telemóvel ou ta-
blet) para determinado sítio, se passe a 
ver esse sítio em realidade aumentada, 
como era no passado, com uma expli-
cação escrita ou audiovisual. Estas coi-
sas têm que ser postas pouco a pouco, 
tem que haver verbas”, assinala. “Falta 
ainda negociar para que a CMC receba 
todos os materiais que foram exuma-
dos”, acrescenta o arqueólogo, que con-
sidera que o vasto património romano 
existente na região de Cascais/Oeiras/
Amadora/Sintra (concelhos cobertos 
pelo jornal Correio da Linha) não está 
devidamente protegido. “Haveria ne-
cessidade de os municípios reservarem 
nos seus orçamentos anuais verbas 
destinadas expressamente a esse fim”, 

Boas Festas

O Professor José d'Encarnação junto às ruínas da casa senhorial

Outra perspectiva das termas
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defende.
Para José d’Encarnação “não basta rea-
bilitar um sítio, tornando-o facilmente 
visitável. Importa também ter no sítio 
quem o guarde, vigie e preste esclare-
cimentos complementares”. Em rela-
ção ao facto de existirem vários locais 
arqueológicos votados quase ao aban-
dono e susceptíveis de serem alvo de 
actos de pilhagem, comenta: “Pilhagem 
é, sobretudo, a dos caçadores de tesou-
ros que usam detectores de metais. De 
uma forma geral, será raro existir quem 
queira levar pedras para casa. O aban-
dono resulta da falta de verbas ou de 
projectos que essas verbas financia-
riam. É de todo o interesse proceder-
-se anualmente à limpeza dos sítios – e 
disso se pode encarregar o Município; a 
consolidação de muros requer atenção, 
porque só quem está familiarizado com 
as técnicas romanas é que logrará bons 
resultados. E ter, pelo menos, um guar-
da por perto seria deveras desejável”.

“HÁ ENTUSIASMO, MAS NÃO HÁ... 
DINHEIRO”

E qual a receptividade encontrada jun-
to das entidades oficiais para alterar 
esta situação? “De um modo geral, aca-
tam, entusiasmam e… depois coçam a 
cabeça, porque ainda se não habitua-
ram a identificar os custos financeiros 
das operações a executar e… não têm 
dinheiro”, responde o arqueólogo, que, 
não obstante, acha que Portugal está a 
tratar cada vez melhor o seu patrimó-
nio arqueológico, de forma a que este 
possa recuperar a dignidade necessá-
ria. “Mormente a nível autárquico, está 
a compreender-se quão importantes 
são os vestígios arqueológicos para ter 
mais um bom pretexto para aliciar fo-
rasteiros”, destaca José d’Encarnação, 
que elege alguns dos melhores momen-
tos vividos ao longo deste percurso de 
33 anos.
“Os melhores momentos foram sempre 
os das descobertas fora do comum. Por 
exemplo: o altar à divindade indígena 
Triborunnis dedicado, em nosso en-
tender, pelo primeiro senhor da villa; 
o quadrante solar, achado raro, que 
mostra sensibilidade ao tempo, a pau-
tar a actividade quotidiana; o celeiro, 

que viria a ser ponto de partida para 
identificação de estruturas semelhantes 
encontradas noutras villae e cuja tipo-
logia se mantinha incógnita; o lagar de 
azeite, tendo ainda no lugar primitivo o 
peso que prendia a grande trave (pre-
lum) para esmagar a azeitona; o bom 
estado de conservação do pátio interior 
da casa senhorial, que ainda tinha no sí-
tio bases das colunas que sustentavam 
o pórtico; a descoberta do mosaico da 
sala de jantar e, finalmente, a escavação 
da necrópole, no outro lado do ribeiro.”
Porém, o melhor momento de todos, 
admite, “foi a abertura das ruínas ao 
público, porque vimos o nosso sonho 
realizado e doravante poderíamos 
dormir mais descansados. Nunca será 
demais salientar quanto nos alegrou 
ver o entusiasmo da população, quer 
para vir assistir à representação da 
‘Lisístrata’, na noite da inauguração, 
quer a disponibilidade daquela senho-
ra que fez questão em vestir-se ela e o 
marido de saloios e vir lavar a roupa na 
fonte, como era seu hábito outrora. Foi 
um sinal de que a população continua a 
sentir o sítio como seu e isso alegra-nos 
particularmente”. 
Mas também ocorreram momentos me-
nos bons. “Os piores momentos foram 
a demasiada longa burocracia, com 
muitos altos e baixos (mais baixos do 
que altos) que envolveu a aprovação 
superior do Plano de Pormenor, dados 
os grandes interesses imobiliários que 
estavam em jogo. E também nos custou 

muito quando a entidade governamen-
tal que tutelava a Arqueologia aprovou 
o desagradável parecer que levou a que 
os trabalhos arqueológicos em curso 
não voltassem a ser superiormente fi-
nanciados, o que também aconteceu 
por parte da câmara. E sem financia-
mento, nada feito”, atesta.

IMPORTANTE VALORIZAR O 
PASSADO

Agora, que o sonho tornado realidade 
está a dar os primeiros passos para a va-
lorização e dignificação de um patrimó-
nio que já merecia há muito tempo esse 
reconhecimento, José d’Encarnação não 
esconde outros sonhos que ainda faltam 
realizar no domínio da Arqueologia 
no nosso País. “Era bom que, pouco a 
pouco, as autarquias fossem dotadas 
de verbas expressamente dedicadas à 
valorização dos seus vestígios arqueo-
lógicos. Isso seria um bom sintoma de 
que, tanto a nível local como governa-
mental, se compreendia a importância 
da valorização do 
Passado, que tem 
nítidas implica-
ções no âmbito 
psicológico e do 
consequente bem-
-estar das popula-
ções locais e, tam-
bém, no patamar 
do Turismo e da 
Economia”, argu-

menta.
Para já, o que podem esperar os visitan-
tes que se desloquem à Villa Romana 
de Freiria? “Podem recuar 2000 anos no 
tempo e verificarem como já naquela 
época se procurava viver bem, aprovei-
tando sabiamente os recursos”, realça 
o arqueólogo, destacando algumas ca-
racterísticas que distinguem este sítio 
arqueológico. “Permite a possibilidade 
de se ver como estavam estruturadas 
no espaço as várias partes de uma villa: 
a casa senhorial, as termas, o lagar de 
azeite, o celeiro, a necrópole. E também 
a verificação da importância sociopolí-
tica das termas, uma vez que, a deter-
minado momento, o senhor pensou em 
ampliar as grandes termas do Sul, na 
perspectiva de aí poder receber mais 
gente e, assim, alargar os seus negócios 
e os seus contactos.” 
Do vasto espólio arqueológico reco-
lhido durante as várias expedições 
realizadas na Villa Romana de Freiria, 
alguns materiais já se encontram ex-
postos no Museu da Vila (no edifício 

Promenor de um mosaico da casa senhorial O Professor José d'Encarnação
Os arqueólogos Guilherme Cardoso
 e José d'Encarnação

Trabalhos de escavação na casa senhorial

Possível reconstituição virtual do celeiroRuínas do celeiro
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dos Paços do Concelho), sendo que a 
maior parte sairá da sede da Associação 
Cultural de Cascais para o cuidado da 
CMC, logo que para tal haja condições. 
Segundo José d’Encarnação, “o estudo 
completo dos materiais consta do livro 
‘Estudo Arqueológico da Villa Romana 
de Freiria’, que foi a tese de doutora-
mento de Guilherme Cardoso e que 
será apresentado no início do próximo 
mês de Dezembro. No entanto, como 

sempre foi timbre dos arqueólogos 
responsáveis, estará a partir desse mo-
mento, interiormente disponível para 
observação e estudo.”
Para visitar a Villa Romana de 
Freiria basta comparecer no lo-
cal (Georreferenciação 38.720901, 
-9.323144) aos sábados e domingos (vi-
sita livre) ou marcar uma visita guiada 
no site da internet da CMC (Cascais.pt) 
ou através do telefone 800 203 186 (de 
segunda a sexta-feira entre as 09h00 e 
as 18h00). “Todos podem visitar o sítio 
arqueológico, independentemente da 
idade e das habilitações literárias. Na 
presente conjuntura, o portão apenas 
está aberto ao fim-de-semana. Cremos, 
porém, que o executivo camarário de-
pressa compreenderá que a abertura 
diária será uma boa opção. Assim a 
população comece a exercer alguma 
pressão nesse sentido. Os painéis dis-

pensam uma visita guiada, 
contudo, os serviços camará-
rios estão disponíveis para, 
com marcação, acompanha-
rem as visitas”, explica.
Para dar vida e ajudar a 
promover o sítio arqueo-
lógico junto da população, 
José d’Encarnação refere 
a possibilidade de dina-
mizar e diversificar a sua 
fruição, nomeadamente 
torná-lo palco de eventos 
artísticos. Foi o que acon-
teceu no passado dia 23 de 
Setembro, quando o Teatro 
foi às ruínas, para encerrar 
as cerimónias de inauguração do 
circuito da visita à Villa Romana 
de Freiria. “Estudantes da Escola 
Profissional de Teatro de Cascais, 
sob direcção de Carlos Avilez, le-
varam à cena no meio das ruínas 
das grandes termas do Sul da villa 
romana a comédia de Aristófanes, 
‘Lisístrata’. Ficou demonstrada a 
potencialidade que estas ruínas 
detêm para nelas se levarem a 
efeito espectáculos teatrais e ou-
tros. Esta oportuna representação, 
com que oficialmente se concluiu 
a jornada em que se inaugurou o 
circuito de visita a esta villa roma-
na, foi muito aplaudida”, relata o 
arqueólogo que ousou levar por 
diante a concretização de um so-
nho em que investiu boa parte da 
sua vida.

Texto:  Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues e Arquivo
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À semelhança dos anos anteriores, o 
Município da Amadora tem procura-
do aliviar a carga fiscal dos seus muní-
cipes, mantendo níveis reduzidos dos 
vários impostos de receita municipal. 
A Assembleia Municipal da Amadora 
aprovou por maioria, a proposta do 
executivo da Câmara Municipal de 
aplicar taxas reduzidas de Imposto 
Municipal de Imóveis (IMI) a aplicar 
em 2019. Deste modo, deliberou-se 
fixar a taxa do IMI em 0,8% para pré-
dios rústicos e em 0,33% para os pré-
dios urbanos avaliados nos termos do 
CIMI.
Seguindo a tendência de desagrava-
mento fiscal para todos, a Autarquia 
prescinde de uma receita de mais de 
meio milhão de euros, ao invés dos 
349 mil euros se optasse pela redução 
em função do número de dependen-
tes. A adoção da taxa de IMI de 0,33%, 
em detrimento da taxa máxima de 
0,45% permitida por lei, representa 
ainda uma poupança media por famí-
lia de 173 euros anuais. 
Com a aplicação desta redução, a 
Amadora continua a ser um dos mu-
nicípios da Área Metropolitana de Lis-
boa com menor taxa de IMI. A título 
de exemplo, segundo a publicação do 
último Anuário Financeiro dos Muni-
cípios Portugueses, a Amadora é o 15.º 
município português (dos 308 existen-
tes) com maior diferença entre o IMI 
cobrado e o que se poderia cobrar, se 
aplicada a taxa máxima, e o 27.º com 
maior diminuição de IMI. 

O Município da Amadora aprovou o 
lançamento de uma taxa reduzida de 
3,8% de participação no IRS, reduzindo 
em 1,2% a participação variável estipu-
lada pela Lei das Finanças Locais. Esta 
taxa, que incidirá sobre os rendimentos 
dos contribuintes de 2018, representa 
uma forte redução de receita, abdican-
do a Câmara Municipal de cerca de 2 
milhões de euros de receita em prol das 
famílias amadorenses. 
A não adoção da taxa máxima de 5% 
na participação do IRS uma poupança 
média, por família, de 54 euros.
Derrama
Numa clara medida de apoio a um 
número significativo de pequenas e 
médias empresas do concelho, a Câma-
ra Municipal da Amadora decidiu de 
novo isentar o lançamento de derrama 
sobre o lucro tributável sujeito, e não 
isento de IRC, aos sujeitos passivos que 
apresentem um volume de negócios 
abaixo dos 150 mil euros. Esta isen-
ção insere-se na estratégia municipal 
de apoio ao emprego e de incentivo à 
criação de empresas.  Foi ainda apro-
vado o lançamento de uma derrama de 
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC, a aplicar aos sujeitos 
passivos que apresentem um volume 
de negócios a partir de 150 mil euros, 
de modo a reforçar a capacidade finan-
ceira necessária à concretização dos 
investimentos de qualificação urbanís-
tica, à elevação da qualidade de vida 
dos munícipes e à promoção da coesão 
social e territorial da cidade.

Por ocasião da comemoração do  quin-
to aniversário da freguesia da Mina de 
Água, teve, nas palavras do seu Presi-
dente de Junta – Joaquim Marques da 
Rocha – “o privilégio de inaugurar um 
novo autocarro com 55 lugares mais 
dois. Esta obra rondou os 226 mil euros 
e resulta de um esforço da Junta com o 
apoio da Câmara Municipal”.
Joaquim da Rocha sublinhou a “neces-
sidade premente [deste veículo], por-
que temos dois autocarros muito an-
tigos que financeiramente, em termos 
de manutenção, já não compensavam 
e com os quais já não podíamos con-
tar para o transporte de crianças”. O 
Presidente da Junta acredita na possi-
bilidade de, “no futuro, adquirir mais 
um autocarro, mais pequeno, uma vez 
que, só este, não irá responder a todas 
as necessidades da freguesia: as esco-
las, os idosos, as idas à praia e outras 

atividades”.
Uma observação mais atenta revela 
um autocarro onde a freguesia está 
patente e imortalizada. Joaquim Mar-
ques da Rocha esclarece que o facto 
de a decoração ser alusiva a temas da 
Mina d’Água foi “intencional. Nesta 
freguesia existem a mina d’água e os 
moinhos. Quisémos colocar no nosso 
autocarro símbolos que identificam a 
freguesia”. Em tempo de aniversário, 
o Presidente da Junta revela o desejo 
de “fazer sempre mais e melhor e a mi-
nha prioridade, além de todos os pro-
jetos que sejam possíveis de realizar, é 
continuar a apostar na higiene urbana, 
nos espaços verdes, num maior apoio 
social, porque infelizmente as pessoas 
estão a precisar cada vez mais. Há áreas 
que merecem uma atenção maior por 
parte dos eleitos para que possamos, 
de facto, dar uma satisfação às pessoas 

que continuam a apostar em nós, que 
continuam a dar-nos a oportunidade de 
tentar fazer cada vez mais e melhor”.
Para a Presidente da Câmara da Ama-
dora, Carla Tavares, este novo auto-
carro “é importante na medida em 
que permite facilitar a mobilidade e a 
deslocação essencialmente dos alunos 
das escolas e também dos utentes das 
associações” destacando o facto desta 
freguesia ser “muito rica em termos de 

movimento associativo e a existência 
do autocarro vai fazer com que o apoio 
que a Junta dá a estas instituições pos-
sa ser mais e melhor”. Carla Tavares 
destacou os diversos aniversários das 
diferentes freguesias realçando a im-
portância de “assinalar sempre estes 
dias procurando, no fundo, mostrar um 
vasto conjunto das muitas iniciativas 
desenvolvidas pelos parceiros que exis-
tem no território”.  A Presidente con-

cluiu que estas celebrações 
aproximam “as instituições 
e os eleitos da população. Se 
bem que na Amadora pelas 
suas características, por ser 
um Concelho pequenino em 
termos de área, temos esse 
trabalho muito facilitado, 
mas são sempre momentos 
bastante importantes, sem 
dúvida”.

Texto:  Leonor Noronha
Fotos: Domingos Silva
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O autor amado-
rense José Ruy 
lançou mais dois 
livros de ban-
da desenhada: 
“Nascida das 
águas e o 16 de 
março de 1974” e 
“A Ilha do Corvo 
que venceu os Pi-
ratas”.
O primeiro título 
aborda o golpe militar falhado na cida-
de das Caldas da Rainha e que prece-
deu a Revolução dos Cravos. 
A primeira edição deste livro foi lança-
da em 1999 e abordava apenas a His-
tória das Caldas da Rainha; o volume 
agora editado inclui o episódio da saí-
da da coluna militar a 16 de março de 
1974 que pretendia derrubar o regime 
e acabar com a ditadura em Portuga. O 
golpe não correu como previsto, mas 
foi uma espécie de “balão de ensaio” 
para o 25 de abril, dia em que a ação 
se realizou com total sucesso. Para a 
elaboração deste livro o autor contou 
com a preciosa ajuda  dos consultores 
cientifícos Coronel Vítor Carvalho, à 
época o Tenente que comandou a co-
luna militar, e o Coronel Otelo Saraiva 
de Carvalho, na altura o Major envol-
vido na organização do movimento. O 
contributo destes dois militares foi ex-
tremamente importante, uma vez que 
forneceram informações nunca antes 
divulgadas que em muito enriquece-
ram este volume de banda desenhada. 
José Ruy destaca a importância deste 
relato histórico que classifica como 
“muito preciosa” e relembra o início 
desta aventura “há quase 20 anos escre-
vi a história das Caldas da Rainha e o 
episódio do 16 de março era uma ação 
frustrada e apenas o referi em cerca de 
duas ou três vinhetas. Mas a cidade 
continua a comemorar esta data anual-

mente e este ano, como o livro estava 
esgotado, sugeriram-me fazer a história 
deste acontecimento. Achei que era um 
episódio integrado na própria história 
das Caldas e incluí-o no projeto origi-
nal; aqui se revela que, já nessa altura, o 
Otelo estava a comandar tudo”. 
Otelo Saraiva de Carvalho destaca a 
importância deste livro, “porque trata 
um marco assinalável na história re-
cente das Caldas da Rainha”. O rigor 
histórico é essencial para o Coronel que 
afirma “que o livro está bastante fiel. 
Eu e o Coronel Vítor Silva Carvalho 
participámos muito ativamente na ela-
boração da obra”. Quanto à relevância 
desta data, Otelo é claro: “o 16 de mar-
ço foi importante, porque permitiu-me, 
a partir daquilo que fui observando no 
terreno, ter a minha ideia de manobra 
e do que fazer para ter êxito”. O Coro-
nel considera que “o facto de o relato 
ser em banda desenhada é uma forma 
de chegar mais facilmente às camadas 
mais jovens dando-lhes a conhecer” um 
pedaço importante da história nacional 
destacando a qualidade do trabalho de 
José Ruy. 
“A Ilha do Corvo que venceu os pira-
tas” conta em banda desenhada a for-
ma heróica como a população daquela 
ilha açoreana venceu um ataque de pi-
ratas ao seu território em 1632, no sécu-
lo XVII, num livro onde factos e lendas 
se  cruzam em aventuras e conquistas. 

Esta obra surgiu após um con-
vite que o coordenador do 
Ecomuseu do Corvo, Eduardo 
Guimarães, dirigiu a José Ruy 
para que eternizasse em livro 
este episódio épico protagoni-
zado pelos habitantes da Ilha. 
Ambos os livros foram publi-
cados sob a chancela da Ânco-
ra Editora.

Texto:  Leonor Noronha
Fotos: Paulo Rodrigues
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A Câmara de Oeiras vai atribuir um 
apoio financeiro de cerca de 30 mil 
euros ao programa Mochila Leve para 
aquisição de material didático, dando 
seguimento à estratégia do Município 
de ter em Oeiras uma Educação de ex-
celência e os melhores alunos do país.
No presente ano letivo 2018/2019, está 
a ser implementado, em 30 turmas do 
1º Ciclo do Ensino Básico, distribuídas 
por 10 escolas e por 8 agrupamento de 
escola, o projeto Mochila Leve – traba-
lhar sem manuais escolares.
Este programa tem como objetivos criar 
uma rede concelhia de docentes do 1º 
CEB, pertencentes a diferentes agru-
pamentos e escolas, que reúnam pe-
riodicamente para planificar, partilhar 
experiências pedagógicas e gerar uma 
comunidade de reflexão sobre a neces-
sidade da utilização de diferentes ferra-
mentas em sala de aula, entre as quais 
as novas tecnologias e criar condições 
para um desenvolvimento profissional 
dos docentes assente no trabalho cola-
borativo e na utilização de recursos di-
dáticos diversificados.

Para a implementação deste Projeto, 
verificou-se a necessidade de, em to-
dos os agrupamentos, equipar as salas 
com material didático, para que cada 
professor possa garantir a existência de 
recursos que substituam a utilização do 
manual escolar.
Para o desenvolvimento deste projeto a 
Câmara Municipal de Oeiras compro-
meteu-se, perante os Agrupamentos de 
Escola, a apoiar na compra de material 
didático, atribuindo a cada agrupa-
mento o montante identificado no pro-
jeto apresentado.
Assim, foi aprovada a atribuição de 
uma comparticipação financeira de 
26.450,00 euros para apoio a escolas, 
entidades e serviços ligados à educação 
e outro apoio de 3.773,42 euros para a 
comparticipação em obras e equipa-
mentos em agrupamentos de escolas.
Estes valores serão distribuídos pelos 
Agrupamentos de Escolas Aquilino 
Ribeiro, Carnaxide, Carnaxide-Portela, 
Linda-a-Velha – Queijas, Miraflores, 
Paço de Arcos, S. Bruno e Santa Cata-
rina.

Tema palavraTem a palavra...
Na Estrada dos Bernardos, 
na localidade de Manique 
de Baixo (Alcabideche, 
Cascais), próximo do 
Condomínio dos Bons Ares, 
existe uma placa junto aos 
contentores do lixo a aler-
tar que é “proibido vazar 
terras, entulhos ou outros 
resíduos” e a avisar os pre-
varicadores que serão mul-
tados caso decidam ignorar 
esta proibição. “Coima de 
quatro a dez vezes o salário 
mínimo nacional” e “com a 
obrigatoriedade de remo-
ção e reposição total do solo e topogra-
fia original”, pode ler-se. 
A placa está bem visível, o aviso está 
escrito num corpo de letra facilmente 
legível e contrastada com o fundo. É di-
fícil ignorar a mensagem escrita com le-
tras brancas em fundo azul. Mas... mui-
tos teimam em não cumprir e optam 
por violar a proibição vazando todo o 
tipo de lixos no local, a ponto de se acu-
mularem ali verdadeiras montanhas de 
detritos. Procurando no Google Earth, 
um programa disponível na Internet 
que permite ver imagens reais captu-
radas por satélite, é visível o atentado 

ambiental repetidamente cometido.
Não basta identificar problemas e 
instalar avisos a alertar os potenciais 
incumpridores. É positivo e é impor-
tante referir que a Câmara Municipal 
de Cascais tem enviado equipas para 
recolher estes lixos quando a monta-
nha de resíduos acumulados começa a 
atingir proporções desproporcionadas. 
Mas é igualmente importante e urgen-
te começar a fiscalizar pontos proble-
máticos do concelho para identificar e 
punir eficazmente prevaricadores nada 
intimidados com os avisos que teimam 
em ignorar.

Mochila Leve em Oeiras

Casa Galega
 requinte e qualidade

Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-C
Tel.21 443 24 00        Tlm. 91 862 63 25

Email: casa.gallega@gmail.com

Estacionamento para 30 lugares

Especialidades: Arroz de Lavagante; Lavagante Frito com Arroz de Alho; 
Rabo de Touro Estufado; Perdiz Estufada Desfiada; Filetes de Polvo c/ 

Batata Salteada; Sopa de Peixe com Lagosta; Paelha(4 pessoas)

Em Paço de Arcos
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A Magia 
em Cascais

Obras no Centro de Saúde de Agualva

Rallye das Camélias volta a Sintra

Segunda feira: Cabidela
Terça feira: Feijoada 

ou Dobrada
Quarta feira: Maranhos ou Bucho

Quinta feira: Fechado
Sexta feira: Pernil

Bom Natal

Rua Dona Filipa de Lencastre, n º 23B, 2605-662 Belas (Massamá-Norte) 
Tm: 932 622 308                                      GPS: N38.76403º  W 9.27818º

Restaurante Cervejaria - Marisqueira

As obras de construção do Centro de 
Saúde de Agualva, que abrangerá cer-
ca de 30 mil e 400 utentes da União das 
Freguesias de Agualva e Mira Sintra, 
têm conclusão prevista para janeiro 
de 2019.De momento está em curso a 
execução da tela da cobertura, pavi-
mentação cerâmica, eletricidade AVAC 
e rede de águas e esgotos. “Os nossos 
munícipes merecem ter acesso à saúde 
com dignidade e a construção do Cen-
tro de Saúde de Agualva é a concretiza-
ção disso mesmo, é nesse sentido que 
temos trabalhado. Faz parte estratégia 
na saúde que estamos a fazer em Sin-
tra, com a construção de cinco novos 
centros de saúde e um novo hospital”, 
referiu Basílio Horta durante a visita às 
obras do centro de saúde.
A nova unidade de saúde familiar está 

a ser construída num terreno junto ao 
mercado de Agualva e será composta 
por duas unidades de saúde indepen-
dentes e três pisos.
A Unidade de Saúde Familiar (USF 
1) disponibilizará um gabinete saúde 
para atendimento a mulheres e sobre 
planeamento familiar, dois gabinetes 
de consulta internos, três gabinetes de 
enfermagem, uma sala de tratamento 
de pensos, uma sala de tratamentos in-
jectáveis, uma zona de apoio comum, 
sala de espera e receção.
A Unidade de Saúde Familiar (USF 2) 
será composta por uma entrada/ rece-
ção e sala de espera, zonas de apoio ad-
ministrativo e de prestação de cuidados 
de saúde, igualmente um gabinete saú-
de para atendimento a mulheres e so-
bre planeamento familiar, dois gabine-

tes de consulta internos, três gabinetes 
de enfermagem, uma sala de tratamen-
to de pensos, uma sala de tratamentos 
injectáveis, oito gabinetes de consultas 
médicas e uma sala de reuniões e outra 
para o pessoal com cafetaria.
A construção do centro de saúde no 
valor 1 milhão e 100 mil euros é finan-
ciada em 30% pela autarquia de Sintra, 
que também cede o terreno.
A autarquia desenvolve um programa 
na área da saúde, cujo investimento de 
oito milhões de euros abrange a cons-
trução de cinco novos centros de saúde: 
Queluz (já em funcionamento), Agual-
va, Algueirão-Mem Martins, Sintra e 
Almargem do Bispo, e a construção 
do novo Hospital de Proximidade de 
Sintra, no valor de 29,617 milhões de 
euros.

A apresentação do Rallye das Camé-
lias decorreu no dia 30 de outubro, no 
MU.SA – Museu das Artes de Sintra, e 
contou com a presença do vice-presi-
dente da Câmara Municipal de Sintra, 
Rui Pereira.
O organizador do evento, Luíz Cara-
melo, iniciou a apresentação agrade-
cendo a todos os presentes e a todos os 
intervenientes que tiveram um papel 
importante para a concretização deste 
projeto que começou a ser preparado 
há três anos. Referiu ainda que para o 
ano espera voltar “certamente com a 
partida de Sintra pois a mesma tem de 
rodar pelos três concelhos.”
Rui Pereira encerrou a apresentação re-
ferindo que as condições atuais são bas-

tante diferentes do último rali efetuado 
há 20 anos: “hoje Sintra tem quase 6 
milhões de visitantes e a sua frequência 
é ao longo de todo o ano num espaço 
muito concentrado. Num espaço que 
vai ser bastante utilizado pelo rali e isso 
também cria muitas dificuldades. Esta-
mos a trabalhar seriamente para que o 
rali não seja um fator de perturbação 
e que se consigam conciliar estas duas 
realidades.”
O Rallye das Camélias foi uma das pro-
vas mais importantes e emblemáticas 
do automobilismo nacional e desde 
1991 que o Campeonato Nacional de 
Ralis deixou de ter uma prova na re-
gião da grande Lisboa.  
As inscrições para o rali já estão com-

pletas, porém os interessados podem 
continuar a enviar as candidaturas 
até dia 23 de novembro ficando todas 
as inscrições pendentes numa lista de 
espera. No dia 27 de novembro será 
publicada a lista de inscritos, estando 
o dia 30 reservado para as verificações 
administrativas e técnicas.
A corrida irá ocorrer no dia 1 de de-
zembro, com partida prevista marcada 
da 1.ª secção para as 8h00 nos Jardins 
do Casino, no Estoril, sítio onde termi-
nará a prova por volta das 17h20. A 2.ª 
secção terá lugar no Parque Intermodal, 
em Mafra, com partida prevista para as 
13h35.  Ao todo serão sete etapas que 
poderá acompanhar nas zonas de Sin-
tra, Mafra e Cascais. 

Pelo terceiro ano consecutivo, a Vila 
de Natal de Cascais vai regressar ao 
Parque Marechal Carmona no período 
entre 6 de Dezembro de 2018 e 1 de 
Janeiro de 2019, subordinada ao tema 
‘Viagem à Magia do Natal’.
A presença de renas autênticas vai per-
mitir aos visitantes da Vila de Natal 
desfrutarem de um verdadeiro espírito 
natalício, com os mais pequenos a dis-
porem ainda de uma Casa da Árvore, 
um Globo de Neve, um Carrossel de 
Natal e uma Pista de Gelo para se di-
vertirem.
A Vila de Natal de Cascais 2018 vai con-
tar também a história viva do Presépio 
com as presenças de várias figuras 
emblemáticas desta referência cristã, 
nomeadamente a Virgem Maria, São 
José, os três Reis Magos, Legionários 
Romanos e Gladiadores, bem como o 
povo nazareno.
Entretanto, será inaugurado dia 30 de 
Novembro, na Praça Dr. Francisco Sá 
Carneiro, o tradicional Presépio do 
Rotary Club Cascais-Estoril, no mesmo 
dia em que serão também ligadas as 
iluminações de Natal da vila.
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Alentejano a viver no concelho da 
amadora há 60 anos, Carlos Camacho 
dedica a pele às artes. Apesar de a 
pintura ser a sua paixão, a experiência 
como aderecista no Teatro Nacional 
criou-lhe o gosto pelo couro, pela 
madeira tosca e pela estética medieval. 
Escaparates, capas de ementas, 
garrafeiras, pergaminhos, encader-
nações, são vários os objetos que cria 
ou forra em pele, que depois grava e 
pinta. 
Alguns destes trabalhos podem ser 
vistos e tocados em muitos dos 
restaurantes tradicionais. Os menus 
com capa de pele gravada ou as 
garrafas de pele gravadas e pintadas 
que tantas vezes se veem expostas nas 
garrafeiras são quase sempre obra 
deste artista. 
São mais de mil garrafas de couro que 
já fez ora com pele inteira, ora com 
retalhos, quando a pele não chega. Se 
for inteira demora umas horas, se for 
com retalhos, às vezes “vê-se grego”. 
Demora mais, mas o trabalho nal é 
um objecto tão apreciado, que já as 
levou a espalharam-se pelo mundo 
fora, levadas pela mão de estrangeiros 
ou portugueses, que as compram para 
si ou para oferecer.
E são essas garrafas que agora Carlos 
Camacho está a fazer ao vivo e a cores 
no Botequim da Padaria - Wine Bar, Av 
da Republica, junto ao Palácio de 
Queluz e quem quiser pode ir ver fazer 
e encomendar a sua garrafa de couro 
personalizada, pintada e gravada à sua 
medida.
Com o Natal à pele, esta é uma prenda 
diferente para oferecer ou servir ao 
jantar, enquanto conta a história deste 
artista aos amigos. Se não teve tempo 
para conversar com ele e conhecê-lo, 
pode ler a sua história na edição de 
Março deste ano d'O Correio da Linha.

Uma oferta
com requinte

Boas
Festas

GRELHADOS 
NO CARVÃO:

Frango,  
entrecosto  

e espetadas

Av. Elias Garcia, n.º 140 - Queluz • 2745 Queluz • Tel.: 214 353 755

Frango assado especial é na Belinha
Todos os dias das 10 ás 14 e das 16 às 21 horas
encerra aos domingos

Praceta D. Fernando II, n.º 7, loja — CACÉM | 2735-269 AGUALVA-CACÉM
Tel./Fax: 21 914 78 83

A Ferrageira do CacémA Ferrageira do Cacém
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.

FERRAGENS | FERRAMENTAS MANUAIS E ELECTRICAS 
TINTAS | TORNEIRAS | LAVA-LOIÇAS 

MATERIAIS ELÉCTRICOS, ETC.

Churrasqueira Belinha
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O Comando Territorial de Lisboa, 
através do Destacamento Territorial de 
Sintra, no dia 13 de novembro, 
apreendeu, num estabelecimento de 
Massamá, 553 aparelhos telefónicos no 
valor de cerca de 160 mil euros.
Após o furto de vários telemóveis num 
estabelecimento de uma operadora de 
telecomunicações, em maio do presente 
ano, foi dada início a uma investigação, 
tendo os militares da GNR chegado à 
identicação de um homem que tinha 
adquirido um telemóvel, num estabele-
cimento em Massamá, o qual constava 

O atual Executivo da Câmara Muni-
cipal de Oeiras foi confrontado com o 
arranjo recente de duas rotundas 
adjacentes à Cidade do Futebol, em 
Caxias, o qual, pese embora a bondade 
do conceito, considerou ser de concre-
tização ininteligível e inestética para o 
local.
Na opinião do novo Executivo, o traba-
lho ali efetuado não correspondia aos 
critérios de arranjo paisagístico de-
nido e desejável para estes espaços que, 

na relação de bens furtados.
A investigação culminou com a 
realização de numa busca ao estabeleci-
mento, cujo o proprietário tinha à 
venda diversos equipamentos furtados, 
assim como, outros que não conseguiu 
justicar a sua proveniência.
O proprietário do estabelecimento, um 
homem de 34 anos, foi constituído 
arguido e sujeito a termo de identidade 
e residência, pelo crime de recetação. 
Os funcionários também foram 
identicados.

GNR apreendeu telemóveis

mercê das necessidades decorrentes de 
uxos de trânsito por ser imperativo, 
são construídos um pouco por todo o 
território e carecem de arranjos 
paisagísticos que obedeçam a regras de 
inserção urbana, estética e cultural.
Assim, foram tomadas diligências para 
que fossem retirados os “paus” ali 
instalados e no seu lugar nascessem 
elementos identicativos do desporto, 
do futebol, da liderança ou da 
identidade nacional.

A Sociedade Filarmónica União 
Assaforense comemora este ano as suas 
Bodas de Diamante e, para festejar este 
marco tão importante da sua 
existência, realiza uma serie de 
concertos nos meses de novembro (que 
tiveram lugar nos dias 4, 11 e 18) e 
dezembro, a acontecer no dia 1, às 21 
horas, com a atuação da Banda desta 
coletividade, e no dia 10, com início às 
16 horas, com a Banda da Juventude – 

agrupamento Musical composto por 
jovens executantes das Bandas 
Filarmónicas do concelho de Sintra. Os 
concertos, que estão a decorrer no 
auditório da S.F.U. Assaforense, 
integram-se ainda no XI Encontro de 
Bandas Filarmónicas Sintrenses. 
A Coletividade convida todos os 
“amigos da boa música” a juntarem-se 
a esta especial comemoração dos seus 
75 anos de vida.

Bodas de Diamante

Rotundas da Cidade do Futebol
vão sofrer alterações
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Magusto 

em 

Oeiras
Sintra aposta

Horário: das 10 às 23 horas.

De 8 de Dezembro a 6 de Janeiro, no Hall Central, como nos anos anteriores, vai 
estar o comboio para as cianças poderem viajar gratuitamente pelo Mundo Natalício,

 onde o Presépio, o Pai Natal  e outras figuras vão estar presentes
(consulte o horário no local)

Um espaço comercial com diversas lojas onde os clientes encontram
 profissionalismo e qualidade

Rua Quinta das Palmeiras, 91-C | Tel: 21 357 52 16 Tlm:96 271 10 29 | ccpalmeiras@gmail.com

Desejamos Boas Festas a todos os nossos clientes e lojistas

A junta de freguesia da Venteiracomemo-
rou 5 anos e a data foi marcada com a ce-
rimónia de Hastear das Bandeiras ao som 
do Hino Nacional, “A Portuguesa”, toca-
do pela Camerata de Loures “Orquestra 
Geração”. Neste ato oficial estiveram pre-
sentes a Presidente da Câmara Municipal 
da Amadora, Carla Tavares, a Presidente 
da Junta de Freguesia da Venteira, Carla 
Andrade Neves, assim como os membros 
desta Junta e funcionários.  O dia ficou 
também marcado pela inauguração da ex-
posição de fotografia “A Preto e Branco: 
Gentes e Coisas da Venteira” da autoria de 
João Castela Cravo.

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, faz 
questão de acompanhar a entrega de donativos a seis instituições do 
concelho, no valor total de 6.000€, montante disponibilizado, a título 
de mecenato, pela Empresa João Farinha & Filhos, S.A..
Cada entidade receberá 1000€, sendo a respetiva entrega efetuada 
numa visita a cada uma das instalações das entidades visadas, na 
próxima quarta-feira, dia 14 de novembro. A referida empresa far-
-se-á representar no ato de entrega pelo Eng.º Vítor Farinha.
As instituições visadas são a Associação “A Casa de Betânia”, a 
Fundação Marquês de Pombal (Ludoteca de Outurela), o Grupo 
Desportivo e Recreativo “A Joanita”, o Agrupamento 626 de Linda-
-a-Velha – Corpo Nacional de Escutas, a Associação de Moradores 
do Bairro 25 de Abril e a FOSRDI - Centro Sagrada Família.
O donativo destina-se a apoiar projetos específicos desenvolvidos 
por cada uma das entidades.

Devido às condições climatéricas, o 
Magusto de Oeiras teve de ser adia-
do de domingo dia 11, para segunda, 
dia 12 de Novembro, decorrendo das 
12h00 às 22h00, no Largo 5 de Outubro.
Este ano a Festa de São Martinho 
que é organizada pelo Município de 
Oeiras, em parceria com a Associação 
de Comerciantes e Empresários de 
Oeiras e Amadora (ACECOA), con-
tou com cinco toneladas de castanhas, 
um aumentado em duas toneladas 
face aos anos anteriores. Diferente dos 
outros anos foi a realização deste ma-
gusto também em Algés, no dia 17 de 
Novembro, no jardim do Palácio Anjos. 
O magusto teve como é tradicional a 

acompanhar a oferta das castanhas o 
vinho de Carcavelos “Villa Oeiras”, 
tasquinhas com artigos regionais, ani-
mação com Gaita-de-Foles e bombos, 
na vila de Oeiras, em Algés, teve ainda 
pinturas faciais, oferta de rebuçados e 
balões e atuação da Tuna Académica da 
Associação Cultural Sénior de Algés.
Segundo João Antunes, presidente 
da Direção da ACECOA, apesar de se 
tentar fazer o magusto no domingo, 
esperando que deixasse de chover, 
isso mostrou-se impraticável, tendo o 
presidente da Câmara Isaltino Morais, 
decidido que se fizesse no dia seguinte, 
o que resultou bem e teve do mesmo 
modo a adesão da população.

A Parques de Sintra celebra a chegada 
do horário de inverno com um desafio 
renovado à descoberta dos seus par-
ques e jardins. A partir de 28 de Ou-
tubro, os serviços de hop-on hop-off, 
que percorrem os Parques da Pena e 
de Monserrate, e os jardins de Queluz, 
passarão a estar incluídos nos bilhe-
tes de entrada nos monumentos. Esta 
oferta representa um investimento na 
qualidade da visita, ao assegurar uma 
vivência mais completa destes espaços, 
com todo o conforto.
De forma a enriquecer a experiên-

cia proporcionada pelo 
Parque da Pena, um dos 
seus locais emblemáticos, 
o Chalet da Condessa 
d’Edla, terá entrada gra-
tuita, para quem adquirir 
bilhete de entrada no Par-
que, ou no Palácio Nacio-
nal da Pena. A medida 
permitirá que os visitantes 
conheçam este edifício de 
forte carga cénica, situa-
do na zona ocidental do 

Parque, e que foi espaço de refúgio e 
recreio do rei D. Fernando II e da sua 
segunda mulher, a Condessa d’Edla. 
Este pólo está integrado no circuito de 
hop-on hop-off, o que promove a sua 
ligação eficaz ao restante universo da 
Pena.
O transfer que efetua o percurso de ida 
e volta entre a entrada principal do Par-
que e o Palácio permanecerá um servi-
ço pago.
Em todos os espaços, o transporte será 
assegurado por veículos elétricos, con-
tribuindo para a diminuição de emis-
sões de carbono para o meio ambiente, 
e contará com paragens nos principais 
pontos de atração.

Centro Comercial
 Palmeiras 

Shopping - Oeiras
1º Andar Loja: 79 
Telm: 916270159

Siga-nos no Facebook:
D.Côcoloja79palmeirasshopping

○ Frango de Fricassé

○ Coelho à caçadora

○ Feijoada á Transmontana 

○ Arroz de Polvo

○ Bitoque especial à casa

○ Bolos caseiros á fatia

○ Tartes salgadas e doces

e o melhor arroz doce da linha

Venha saborear as nossas especialidades com caril

Encomendas diversas

Boas Festas
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E S P E C I A L I D A D E S
PEIXES E MARISCOS 

• GAMBAS PANADAS 

COM ARROZ DE MARISCO 

•  CATAPLANA DE MARISCO COM GAMBAS

• GALINHA DO CAMPO DE CABIDELA

• PEIXE NO PÃO QUENTE

T O S C A N O
r e s t a u r a n t e

Travessa Barbosa de Magalhães, 2 (em frente da Praia da Parede) - 2775 PAREDE
                      Telefones:  21 458 20 20  rest.toscano@restaurantetoscano.com.pt

www.facebook.com/restaurantetoscanowww.restaurantetoscano.com.pt

  

Boas 
          Festas

O grupo de lojas Teresa Silveira, que 
segundo o seu proprietário, António 
Zeferino, teve início em 1978, com a 
compra da loja de Linda-a-Velha na Av. 
25 de Abril, à qual deu o nome da sua 
esposa, é gerido pela empresa Palmo e 
Meio Comércio e Vestuário Lda., que 
cresceu ao longo dos anos, tendo hoje 
28 colaborados distribuídos por 10 lo-
jas de roupa de senhora, em diversos 
locais da Grande Lisboa.
A Palmo e Meio, tem sido considerada 
uma empresa Líder pelo IAPMEI, des-
de há cinco anos, tendo este ano recebi-
do também este distinção de qualidade.
Teresa Silveira continua a traba-
lhar nas lojas, assim como sua filha, 
Sónia Cristina Zeferino, que, António 

Zeferino, espera venha a dar continui-
dade à empresa, que ao longo destes 40 
anos esteve sempre focada na qualida-
de do serviço que prestam, que se con-
cretiza pela atenção que os funcionários 
dedicam às clientes, estando sempre 
presentes para ajudar na escolha dos 
artigos, no sentido de que o cliente saia 
levando o que corresponde aos seus 
gostos e exigências de qualidade. Por 
outro lado, possuem um serviço de 
costura que executa qualquer adapta-
ção do vestuário à medida das clientes, 
que se estendem por uma faixa etária 
que vai desde os 20 aos 90 anos, sendo 
a preferência por estas lojas passada de 
pais para filhos.
No que se refere aos artigos que co-

mercializam, procuram seguir 
as tendências da moda com 
modelos próprios, produzidos 
por algumas das melhores fá-
bricas de confeção portugue-
sas, distinguindo-se pela qua-
lidade dos seus produtos em 
vestuário, calçado e acessórios. 
Trabalham também com algu-
mas das melhores marcas na-
cionais e internacionais, recor-
rendo aos mercados, brasilei-
ro, espanhol, italiano, alemão 
e francês onde se deslocam 
frequentemente para fazer en-
comendas, o que lhes permite 
alargar o leque de oferta e ter 
ao longo das estações novida-
des e uma boa relação qualida-
de-preço.
As camadas mais jovens pro-
cura artigos sobretudo para 
alguns eventos espaciais, 
quem já têm vida profissional 
procura vestuário moderno 
e que garanta a sua boa apre-
sentação, as pessoas de mais 

idade preferem os artigos 
mais clássicos pelo que, 
nas lojas Teresa Silveira, 
há a preocupação de ir 
de encontro aos gostos e 
desejos de todo o público 
feminino.
A empresa tem uma po-
lítica de promoções em 
épocas festivas, que fun-
ciona através da infor-
mação direta aos clientes, 
recorrendo à sua base de 
dados, para o envio de 
mensagens dando conta 
do tipo de promoções de 
que as clientes podem be-

neficiar.
Ao longo dos perío-
dos de crise a empre-
sa sentiu algumas di-
ficuldades, mas, refe-
re António Zeferino, 
que a Palmo e Meio 
Comércio e Vestuário 
Lda., não teve gran-
des problemas finan-
ceiros, por ter um 
fundo de maneio que 
equilibrou as contas 
durante os tempos mais difíceis, hoje 
já se sente recuperação mas ainda há 
problemas, sobretudo devido à entrada 
no país de muito vestuário de origem 
chinesa sem qualidade. 

O saber e o requinte do bem vestir

Neste momento não tem em vista no-
vos projetos mas a empresa não está 
fechada ao seu aparecimento, já que 
se surgir a oportunidade de fazer algo 
de novo poderá sempre ser pondera-

do, mas sem correr riscos 
de destabilizar a atual es-
trutura. A Palmo e Meio 
Comércio e Vestuário Lda., 
tem lojas em Linda-a-Velha, 
na Amadora, em Benfica, 
em Algés, em Alvalade, 
em Queijas, em Lisboa na 
Avenida Almirante Reis nº 
119 e 150 e a loja Aniky na 
Avenida Duque de Avila 
e em Moscavide a Loja 
Trendy. As lojas funcionam 
de segunda a sábado, das 
9h30 às 19h30, com encer-
ramento para almoço, das 
14h00 às 15h00.
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