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Alexandre Dias
"Privados deviam dar 
mais apoio às artes""
A Orquestra de Câmara Portuguesa 
Associação Musical, (OCP), sedeada 
nas instalações da antiga Escola EB1 
Sofia de Carvalho, em Algés, surgiu 
como ideia, em 2006, tendo o objetivo 
de criar uma orquestra portuguesa que 
desse oportunidade de emprego aos 
músicos que se vão formando.
Esta ideia veio a ter concretização em 
2007, tendo como fundadores Pedro 
Carneiro, Teresa Simas, José Augusto 
Carneiro e Alexandre Dias, inician-
do a sua atividade com a participação 
na abertura da temporada do Centro 
Cultural de Belém, (CCD), por convite 
do seu diretor, Mega Ferreira.

Com direção artística do maestro Pedro 
Carneiro, este projeto tem vindo a cres-
cer, desenvolvendo, para além da cria-
ção da Jovem Orquestra Portuguesa, 
(JOP), projetos no campo social, a “OCP 
Solidária”, de que Alexandre Dias, 
destaca o trabalho que estão a realizar 
com a CERCIOEIRAS, com o apoio da 
Fundação Gulbenkian. É um trabalho, 
em que participam cerca de 30 clientes 
da CERCIOEIRAS, e tem como objetivo 
desenvolver as capacidades dos clien-
tes desta instituição, com os quais já foi 
possível realizar apresentações públi-
cas. 
A “OCP Solidária” está presen-

te em Barcelos, numa colaboração 
com Associação de Pais e Amigos de 
Crianças (APAC) daquela cidade, em 
2013 iniciou o programa “OCP dois” 
com o projeto “OCP troca música com 
miúdos e graúdos”, em parceria com 
a Suggestus, envolvendo cerca de 140 
músicos selecionados das bandas filar-
mónicas dos municípios de Gouveia, 
Ponte de Lima, Seia, Castelo Branco 
e Pombal e em 2014, iniciou o projeto 
“Sementes OCP”, no Centro Social 6 de 
Maio.
Ainda neste campo, estão a prepa-
rar um projeto dirigido aos jovens do 
Bairro dos Navegadores, em Oeiras, 
pretendendo, para além do en-
sino da música, proporcionar 
aulas de fabrico de instrumen-
tos.
A JOP, que é constituída por 
jovens estudantes de música de 
todo o país, entre os 13 e os 24 
anos, surgiu em 2010, perten-
ce à Federação Europeia das 
Jovens Orquestras (EFNYO), 
desde 2013, tem feito desloca-
ções a vários países, nomeada-
mente à Alemanha e Roménia. 
No âmbito da JOP há intercâm-
bio internacional de jovens músicos, 
para estágios que se realizam durante 
as férias escolares. 
O número de jovens músicos que com-
põem atualmente a JOP, e são escolhi-
dos através de audições, que chegam a 
300 audições por ano, é de 80 músicos, 
mas este número é variável, tendo já 
sido composta por 120 músicos. Uma 
das suas recentemente atuações teve 
lugar no Parque dos Poetas, em Oeiras 
e vão estar, em Setembro, em Sintra no 
Palácio da Vila, integrados no Festival 
de Sintra, em Novembro no CCD e a 13 
de Outubro, na Igreja de São Roque, em 
Lisboa.
O financiamento das atividades da 
OCP conta com apoios de particulares, 
como a empresa Linklaters Portugal, 

que apoiou o lançamento da JOP, 
de organismos públicos, como 
a Direção Geral das Artes, o 
Município de Lisboa o Ministério 
da Cultura e também da Santa 
Casa da Misericórdia. 
A Câmara de Oeiras cedeu as insta-
lações da Escola Sofia de Carvalho, 
em regime de comodato, havendo 
a possibilidade de serem cedidas 
outras instalações, no Convento da 
Cartuxa, em, Caxias, o que é visto 
com muito agrado pela OCP, uma 
vez que, sendo um espaço maior, 
permite criar condições para um 
melhor desempenho das suas ati-
vidades e até, alargar essas ativida-

des para outros campos das artes.
No que se refere a apoios, segundo 
Alexandre Dias, seria interessante que 
da parte das empresas houvesse um 
maior interesse em apoiar as artes, por-
que o trabalho que se faz com os jovens 
é um investimento no futuro, e mesmo 
se uma pequena percentagem do que 
as empresas investem nos grandes fes-
tivais, fosse aplicada no apoio às artes, 
isso podia fazer a diferença.
Em termos futuros a OCP pretende a 
continuação dos projetos que estão a 
desenvolver, para o que procuram par-
cerias que envolvam privados, ministé-
rios e câmaras municipais e permitam 

Anibal Machado Sebastião

Construção Civil

Prestação de Serviços
Rua do Castelo, nº 9 | Olelas • 2715 - 356 Almargem do Bispo
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Telm. 932 816 937
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a sustentabilidade desses projetos a 
médio prazo, idealmente com contratos 
programa.
Ao longo dos anos a OCP tem estado 
presente em diversos festivais de mú-
sica como como por exemplo, no 
1º Festival das Artes de Coimbra, 
no Festival Jovem Músicos da 
Antena 2, no Festival ao Largo do 
TNSC, nos festivais de Alcobaça 
(Cistermusica), Leiria, Paços de 
Brandão e Setúbal, nos concer-
tos de Natal nas Igrejas Lisboa, 
fez atuações em Almada, Castelo 
Branco, Portimão, Vila Viçosa 
e Viseu, participou no ciclo de 
concertos da DGPC “Música nos 
Mosteiros”, em Alcobaça, Batalha, 

Jerónimos e Convento de Cristo. Desde 
2014, tem colaborado com a Companhia 
Nacional de Bailado. 

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues e Bruno Vicente
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Rua Patrão Joaquim Lopes, 15 • Paço de Arcos
2780 OEIRAS • Telef.: 21 443 67 31

A Associação de Dadores Benévolos 
de Sangue, da Paróquia de Queijas, 
assinalaram o 18º aniversário da sua 
fundação, no dia cinco de Agosto, com 
um programa de iniciativas de que 
destacamos, a abertura cerca das 9h00, 
no Mercado de Queijas, de uma reco-
lha de sangue, que contou com o apoio 
da Câmara de Oeiras e da União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas, e 
com técnicos do Instituto Português de 
Sangue. Nesta recolha participaram 43 
dadores de sangue. 
Depois da Missa na Igreja de Queijas, 
foi colocada, no Monumento do Dador, 
uma coroa de flores, em memória dos 
dadores que já faleceram, seguindo-
-se um Almoço Convívio, no Salão 
Paroquial, com a presença do presiden-
te da União de Freguesias de Carnaxide 
e Queijas, Inigo Pereira e do pároco 
da Paróquia S. Miguel de Queijas, 
Alexandre Santos. 
O presidente da Associação de Dadores, 
Jorge Dionísio, dirigiu-se aos presentes 
para agradecer a participação de todos 
e enaltecer a generosidade dos dadores 
de sangue, que com a sua dádiva sal-
vam muitas vidas.
Inigo Pereira, no uso da palavra, disse 
ser um privilégio estar presente nesta 
comemoração de aniversário, salientou 
o trabalho realizado pela Associação 
de Dadores, “um trabalho voluntário, 
que muito tem contribuído para aju-
dar quem precisa”. Terminou dando 
os parabéns à Associação e manifes-
tando a disponibilidade da União de 

Freguesias, para ajudar no que for ne-
cessário.

O padre Alexandre Santos, tomando 
como exemplo, Cristo, disse todos ser-

mos chamados a dar vida, como os 
dadores de sangue ou na nossa rela-
ção com os outros, ajudando, porque 
os nossos atos do dia-a-dia, mesmo 
pequenos, podem contribuir para 
tornar os outros mais felizes. Deu os 
parabéns à Associação e desejou que 
os seus membros continuem a ter for-
ça para levar a cabo o seu trabalho.
Terminou este período de interven-
ções, o presidente da Assembleia da 
Associação, Fernando Reis, referin-
do-se ao esforço que a Associação 
tem feito, ao longo destes 18 anos, 
para garantir o fornecimento de san-
gue aos hospitais de Lisboa e nesse 
sentido agradeceu a todos os da-
dores de sangue o seu contributo. 
Agradeceu também, às entidades pú-
blicas do Concelho de Oeiras, o apoio 
que têm dado e aos membros dos ór-
gãos sociais da Associação, pela sua 
disponibilidade. No final do Almoço 
foram cantados os parabéns e parti-
do o bolo de aniversário.

Texto e Fotos:  Alexandre Gonçalves

Associação de Dadores de Sangue
celebram aniversário

ESPECIALISTAS EM BABYWEARING 

CONSULTORIA CERTIFICADA

WORKSHOPS

ECO-PUERICULTURA

COSMÉTICA BIOLÓGICA

CALÇADO ERGONÓMICO

ROUPA ALGODÃO ORGÂNICO
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A vida dos pescadores
de Paço de Arcos

A História de Paço de Arcos está es-
treitamente ligada com as atividades 
marítimas, a pesca foi uma das mais 
importantes e hoje ainda é suporte de 
algumas famílias, mas não parece ofe-
recer garantias de futuro. 
Da história marítima desta Vila salien-
ta-se o nome de Joaquim Lopes, natural 
de Olhão, onde nasceu em 1800 e muito 
cedo começa a ajudar o pai na faina da 
pesca. 
Depois de estar, cerca de um ano, a tra-
balhar como pescador em Gibraltar, re-
gressa a Portugal e vai viver para Paço 
de Arcos, com 21 anos, para trabalhar 
como remador na falua do Bugio, mas 
não seria a pesca que perpetuaria o seu 
nome, mas a sua preocupação com a 

vida dos outros não tendo qualquer 
preocupação em arriscar a sua. 
Um dos primeiros salvamentos que são 
referidos terá tido lugar em 1823, quan-
do um homem com o filho tentou atra-
vessar a ribeira em Paço de Arcos, sen-
do arrastados pela corrente e Joaquim 
Lopes não hesitou em mergulhar e sal-
vas a criança e depois o pai.
Em 1858 a escuna inglesa, British 
Queen, encalhou junto ao Bugio e 
Joaquim Lopes conseguiu, apesar do 
mau tempo, salvar o comandante. Este 
salvamento mereceu da coroa inglesa 
a atribuição da, Medalha de Ouro de 
Mérito Humanitário.
No ano seguinte é de França que vem 
a condecoração, com a Medalha de 

Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-A • Paço de Arcos - Oeiras • Tel.: 21 443 23 03
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Tabacaria.carrel@gmail.com
Rua António Aleixo, 2-B • 2770-015 PAÇO DE ARCOS

Tel./Fax: 21 443 51 70

• Revendedor de Gaz Rubis
• Diverso material escolar
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• Digitalização e impressão de documentos e ficheiros

Dedicação e Mérito e a Medalha de 
Valor e Filantropia, por ter salvo tripu-
lantes do navio francês Stephanie.
Em 1859, o Governo Português, trans-
fere o salva-vidas, que estava estacio-
nado em Belém, para Paço de Arcos, 
fazendo Joaquim Lopes, Patrão desta 
embarcação.
Patrão Joaquim Lopes foi condecorado 
com a Ordem da Torre e Espada pelo 
Rei D. Luís e em 1866 foi graduado em 
segundo-tenente, pela Marinha.
São muitos os salvamentos que reali-
zou ao longo da vida e a sua memória 
está perpetuada em Paço de Arcos com 
um busto colocado no jardim junto à 
Estrada Marginal.
Em Olhão, no jardim Patrão Joaquim 
Lopes, está também colocado um busto 
a recordar este Homem cujo exemplo 
de vida não devemos esquecer.

Pesca vive maus tempos
Toda a vida ligada ao mar, como 
à pesca, é hoje muito diferente 
do passado, por um lado porque 
quem vai para o mar tem, outra 
segurança e meios, mas o pescado 
já é escasso, isto tendo em con-
ta a opinião dos pescadores de 
Paço de Arcos, que falaram com o 
“Correio da Linha”.
Henrique Santos natural de 
Lisboa, mas a viver desde criança 
em Paço de Arcos, muito cedo se 
dedicou à pesca, que na sua opi-
nião, neste momento é um traba-
lho pouco rentável, tendo muitos 
dias em que pouco ou nada se 
pesca, mesmo na época dos pol-
vos a pesca é escassa, até porque 
como também há muitas pessoas 
a pescar acaba por ser pouca 
quantidade para cada um.
Conclui, Henrique Santos, que 
este é um trabalho incerto, não 
só pela falta de peixe como pelas 
condições em que se recolhem as redes, 
porque quando vêm sujas e se enrolam, 
a sua preparação, que normalmente 
leva meio-dia, pode levar dois dias e 
nesse tempo não se faz pesca, portanto 
esta atividade vai dando para o dia-a-
-dia e pouco mais.
Carlos Dias, pescador há cerca de 14 
anos, esteve durante muitos anos liga-
do à montagem de espetáculos, já fazia 
pesca como passatempo e decidiu tor-
na-la profissão, hoje o que pesca ainda 
vai dando para sobreviver, “uns dias 
pesca-se pouco outros mais e vai equi-
librando”, mas conclui, “como há mais 
pessoas a pescar e o peixe é cada vez 
em menos quantidade, esta vida não é 
fácil”.
No que se refere às condições das ins-
talações de que dispõem 
em Paço de Arcos, con-
sidera a “renda” que 
pagam, elevada, (antiga-
mente pagavam 22 euros 
e agora pagam 32), tendo 
em conta que não há ma-
nutenção e as condições 
não são as melhores, por 
exemplo, nos dias de ca-
lor “é como estar numa 
sauna”.
Por outro lado, o facto de 
não terem onde encostar 
os barcos, para poderem 
fazer as descargas de 
peixe, também dificulta 

a vida, como também não têm ainda 
condições para fazer a preparação do 
pescado para transporte para a lota na 
Costa de Caparica, mas esse é um pro-
blema que esperam seja resolvido rapi-
damente.
Asdrubal Silva, optou pela profissão de 
pescador há 46 anos, numa altura em 
que a situação económica não era boa 
e que compara com o que vive hoje, re-
fere que nessa altura a pesca era uma 
atividade rentável mas hoje é muito di-
fícil manter a vida, dando como exem-
plo que na época dos polvos, podiam 
apanhar mais de 200 quilos por dia e 
hoje não conseguem apanhar mais de 
20 quilos.
Uma vez pescador…
Manuel Piló, natural de Sesimbra, 
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União das Freguesias de
Oeiras e São Julião da Barra,

Paço de Arcos e Caxias

FESTAS EM HONRA
SENHOR JESUS DOS

NAVEGANTES DE
PAÇO DE ARCOS

0224
Abertura das Festas
19H00 - Eucaristia de Ação de Graças, pelo 49º aniversário da Paróquia -
Igreja Paroquial
21H00 - Procissão até à Igreja Paroquial com a Imagem do Senhor Jesus
dos Navegantes - Largo da Capela do Senhor Jesus dos Navegantes
22H00 - Espetáculo musical, com SÉRGIO ROSSI, no palco principal

17H00 - Inauguração do 15º Salão da Vila, com a participação do Artista
Plástico Luís Vieira Baptista - Patente no Salão Nobre do CDPA (junto ao
jardim), de 25 de Agosto a 2 de Setembro (dias úteis das 20.00 às 23.00 e
sábados e domingos das 16.00 às19.00)
19H00 - Demonstrações de Karate com CEFIDEC, no espaço do ringue
22H00 - Espetáculo Musical com JUKA e a sua BANDA, no palco principal

Dia 26 de agosto (domingo)
10H00 - Homenagem ao Patrão Lopes junto ao Monumento do Herói no
Jardim de Paço de Arcos
10H15 - Romagem ao Túmulo do Patrão Lopes e à campa de D. Leonor Faria
Gomes, no Cemitério de Oeiras
11H00 - Missa Solene na Igreja Paroquial
16H00 - Procissão pelas ruas da Vila
19H00 - Demonstrações de Karate com CEFIDEC, no espaço do ringue
21H00 - Atuação da BANDA de TALAÍDE, no palco principal

19H00 - Workshop de Danças Africanas com A.C.J BATOTO YETU PORTUGAL,
no palco principal
21H30 - Noite de Dança com a OEIRAS DANCE ACADEMY, no palco principal

19H00 - Demonstrações de Karate com o CEFIDEC, no espaço do ringue
21H30 - Atuação musical da Banda TÉNIS BAR, no palco principal

19H00 - Aula aberta de Taekwondo Songham com a ACADEMIA de ARTES
MARCIAIS JUNG JIN no espaço do ringue
21H30 - Atuação musical da Banda DRAIN, no palco principal

18H00 - Demonstração de Condução Segura com A ESCOLA de CONDUÇÃO
de PAÇO de ARCOS, no espaço do ringue
19H00 - Aula aberta de Taekwondo Songham com a ACADEMIA de ARTES
MARCIAIS JUNG JIN no espaço do ringue
21H30 - Atuação musical com a Banda MÚSICOS DO OITAVO ESQUERDO, no
Palco principal

17H30 - Animação infantil com os amigos da VITAMINA
22H00 - Noite de Fado com TERESA TAPADAS, no Palco principal

09H00 - 20H00 - VIII Torneio de Futsal Feminino, organizado pela
COOPERATIVA NOVA MORADA, no Pavilhão Jesus Correia
10H00 - 16H00 - Regata Patrão Lopes, promovida pelo CLUBE DESPORTIVO
de PAÇO DE ARCOS
19H00 - Demonstração de Kick Boxing com MOREIRA TEAM
20H00 - Workshop de Ritmos Latinos no coreto com a DANCE ACADEMY
22H00 - Atuação Musical com MÓNICA SINTRA, no palco principal

09H00 - 20H00 - VIII Torneio de Futsal Feminino, organizado pela
COOPERATIVA NOVA MORADA, no Pavilhão Jesus Correia
10H00 - 16H00 - Regata Patrão Lopes, promovida pelo CLUBE DESPORTIVO
de PAÇO DE ARCOS
11H30 - Missa de Ação de Graças na Igreja Paroquial
22H00 - Atuação da ORQUESTRA LIGEIRA DO EXÉRCITO, no palco principal
00H00 - Encerramento das Festas - Espetáculo Piromúsical - Fogo de
Artificio, na Praia velha de Paço de Arcos

Paróquia de
Paço de Arcos

oriundo de uma família ligada à pes-
ca, trabalhou durante vários anos na 
Gelmar, fazendo pesca em Paço de 
Arcos aos fins de semana, mas quando 
a empresa começou a ter problemas op-
tou por se dedicar profissionalmente à 
pesca, o que viria a fazer ao longo de 
19 anos.
Relativamente à situação que se vive 
hoje na pesca, considera, Manuel Piló, 
que está muito relacionada com o fac-
to de haver um número reduzido que 
faz da pesca a sua vida e haver muitos 
que tendo outra profissão também pra-
ticam esta atividade e os profissionais 
são prejudicados por essa grande quan-
tidade de pessoas.
Mas também é sua opinião, que ajuda-
va a melhorar esta situação se da mes-
ma forma que foi definido um período 
de defeso para o polvo, fosse criado 
para outras espécies, porque também 
não têm tempo para se reproduzir e 
crescer.
Sobre esta atividade e os perigos que se 
correm, refere que ao contrário do que 
se possa pensar, a pesca no rio tem ris-
cos, sobretudo devido às fortes corren-
tes que se verificam na subida e descida 
das marés, períodos em que se alguém 
por qualquer razão cai à água, pode 
ser complicado o salvamento, porque a 
corrente arrasta as pessoas rapidamen-
te. 
Presenciou várias situações complica-
das mas prefere falar de coisas agradá-
veis e como curiosidade, recorda numa 
madrugada ao largo de Sesimbra, te-
rem ouvido barulho dentro de água e 
perceberem que era a luta entre um es-
padarte e um tubarão, luta que o tuba-
rão venceu, pois ao fim de algum tem-
po, apareceu à superfície o espadarte já 
sem a zona da cauda, nesta altura de-
cidiram lançar a rede para apanharem 
o que restava do espadarte e quando o 
espadarte já estava a ser puxado para 
o barco, o tubarão saltou para apanhar 
o resto do espadarte e ficou dentro do 

barco, onde, com um arpão, o mataram.
Um pouco cansado da faina da pesca 
ao longo de quase duas décadas, ape-
sar de ser um trabalho rentável e serem 
anos que recorda como dos mais felizes 
da sua vida, Manuel Piló, decidiu, há 
cerca de 18 anos, deixar a pesca, profis-
sionalmente, e dar forma a uma ideia 
antiga, que era ter um restaurante, hoje 
o Restaurante Astrolábio, situado na 
Praça Guilherme Gomes Fernandes, em 
Paço de Arcos, mas sempre que pode, 
sai no barco e vai pescar. 
Esclarece, Manuel Piló, que o peixe ser-
vido no restaurante é todo fresco e do 
mar, que é comprado em Sesimbra e 
na Costa de Caparica, sendo uma das 
especialidades do Astrolábio, o peixe 
grelhado no carvão.
O restaurante continua a trabalhar 
bem, tem bons profissionais ao seu ser-
viço, no interior tem capacidade para 

36 pessoas, e 30, na esplanada com vista 
para o rio.

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Comandante Cordeiro é um exemplo de longevidade   e tenacidade
O comandante Manuel Maldonado 
Cordeiro é um exemplo de longevi-
dade, tenacidade e persistência. Com 
100 anos festejados no passado dia 8 
de Março, este amante da causa dos 
bombeiros nunca foi de voltar costas 
aos desafios e sempre enfrentou as di-
ficuldades de frente. Sem medos. Com 
empenho, coragem e dedicação. Como 
deve ser. A prová-lo estão as várias 
condecorações recebidas ao longo de 
uma carreira recheada, sempre com o 
orgulho do dever cumprido. 
Senhor de uma memória impecável, 
que cita nomes sem hesitações, recorda 
datas importantes da sua vida e revive 
acontecimentos de outros tempos, este 
centenário ‘soldado da paz’ não escon-
de a felicidade que sentiu na festa sur-
presa que a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Carcavelos 
e São Domingos de Rana organizou 
para o homenagear. Um almoço-con-
vívio que reuniu familiares e amigos 
no parque de viaturas do quartel da 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Carcavelos.
“Foi uma grande felicidade. Não esta-
va à espera. O Sr. comandante Paulo 
Santos mais uns elementos da direcção 
vieram a casa da minha filha e convi-

daram-me para um pratinho de sopa. 
Um pratinho de sopa... Fiquei a pensar. 
Depois, vieram cá a casa e levaram-
-me para lá. Uma quantidade de me-
sas à minha espera. Ena pá! A banda 
da Sociedade Recreativa Musical de 
Carcavelos tocou à minha chegada. Foi 
uma alegria, uma surpresa muito boa”, 
recorda o comandante Cordeiro.

PAIXÃO LEVA A MELHOR

Antes de entrar para os bombeiros em 
1955, inicialmente para os órgãos so-
ciais, Manuel Maldonado Cordeiro ti-
nha outro ofício. Era empresário no sec-

tor das ferragens e drogaria. Contudo, 
a paixão pela causa dos bombeiros foi 
mais forte e acabou por vencer. Dois 
anos mais tarde, a 27 de Dezembro de 
1957, respondeu afirmativamente ao 
desafio que recebeu de ingressar no 
corpo de bombeiros, onde permaneceu 
no activo até 31 de Julho de 1996, altura 
em que foi incorporado no Quadro de 
Honra. 
“O comandante Fernando Nunes con-
vidou-me para ingressar nos bombeiros 
e levou-me para a direcção. Comecei a 
aprender com eles, a marcar passo, a 
subir a escada de gancho e a escada de 
bola. A direcção viu o interesse que eu 
tinha e pediu ao comandante para me 
nomear ajudante de comando. Quando 
o segundo comandante foi embora, eu 
fui promovido a segundo comandan-
te. Depois, quando o comandante da 
altura passou ao Quadro de Honra, 
a direcção nomeou-me comandante. 
Estive muitos anos na direcção, fui di-
rigente da direcção e ao mesmo tempo 
comandante. Acumulei os dois cargos 
juntos”, recorda. 
Com uma carreira no activo brilhante, 
que somou quarenta anos de dedica-
ção e empenho, Manuel Maldonado 
Cordeiro desempenhou funções de 
comando no Corpo de Bombeiros, en-
tre 1957 e 1996, e nos Órgãos Diretivos 
da Associação, entre 1955 e 1989. Foi 
também Comandante do Corpo de 
Bombeiros, entre Fevereiro de 1977 e 
Julho de 1996, e Presidente da Direção 
da Associação, entre 1983 a 1986. Todas 
estas etapas são recordadas com pra-
zer, sem esquecer também uma ou ou-
tra tristezas, que a vida de um ‘soldado 
da paz’ não é feita de facilidades.

LUTA DE UMA VIDA

A paixão que sempre sentiu pelos bom-
beiros levou-o a lutar com energia pela 
realização de um sonho de difícil con-
cretização. Um sonho a que dedicou 
grande parte da sua carreira: a cons-
trução de um quartel digno 
para guardar as viaturas da 
corporação que comandou. 
Uma obra que reunisse as 
condições necessárias para 
ajudar também os seus ho-
mens a cumprirem ainda 
melhor as suas missões. Uma 
luta muito complicada que 
pôs à prova a tenacidade e 
resiliência do comandante. 
Apesar das muitas dificulda-
des e ‘acidentes’ de percurso, 
o sonho acabou mesmo por 
dar lugar à obra feita.
“Comecei à procura do ter-

reno para construir o quartel. O Carlos 
Rosa, que era o presidente da Câmara 
Municipal de Cascais na altura, aca-
bou por dar o terreno para fazer o 
quartel. Fui ver o espaço e agradou-
-me. Começou a construção e eu passei 
as passas do Algarve com o projecto. 
Não queriam deixar fazer um quartel 
com aquela dimensão. Queriam cortar 
módulo e meio. Com essa solução, os 
carros continuavam a ter de ficar na 
rua. Quando, finalmente, assinaram o 
projecto até cheguei a chorar”, revela.
É com alguma mágoa que o comandan-
te Cordeiro recorda que a construção 
do quartel por que lutou tanto, com um 
parque de viaturas, suscitou muitas 
invejas. “Tinham medo que o quartel 
ficasse com o meu nome. Eu disse logo 
não queria nada disso. Eu tenho é amor 
à associação e amor aos bombeiros, aos 
quais dediquei grande parte da minha 
existência, até com prejuízo da minha 
vida particular. Acabei por só conse-
guir construir metade do quartel. A in-
veja era tanta que me obrigou a parar.”
Ainda sobre esta fase de luta da sua 
vida, o bombeiro centenário relembra 
que “o dinheiro de Lisboa foi cancela-
do. Já tinha o dinheiro todo para fazer 
a construção, mas parte acabou por ser 
cancelada. Agora, está lá um coman-
dante, Paulo Santos, que é um grande 
comandante, com uma capacidade 
extraordinária. Actualmente, já estão 
a construir a outra metade do quartel. 
Estava lá um buraco por tapar, talvez 
há uns 15 anos, à espera de haver di-
nheiro para construir o resto. Mas não 
havia, a câmara não dava.” 
Finalmente, arrancou recentemen-
te a segunda fase da construção da 
obra idealizada há tantos anos pelo 
Comandante Cordeiro, o que o deixou 
muito feliz. Tão feliz como quando en-
trou para a associação, em 1957. “Passei 
muito. Tenho muito amor pela associa-
ção”, garante, assinalando como o epi-
sódio mais triste da sua vida o dia em 
que foi obrigado a parar com a cons-
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trução do quartel dos bombeiros, uma 
obra que tanto lutou para pôr de pé.

CARREIRA BRILHANTE 
RECONHECIDA

Graças ao seu comportamento exem-
plar e aos bons serviços prestados, 
Manuel Cordeiro foi reconhecido e 
condecorado várias vezes ao longo da 
sua carreira, nomeadamente com o 
Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros 
Portugueses, Medalha de Mérito e 
Dedicação da Câmara Municipal de 
Cascais e medalhas de Cobre, Prata e 
Ouro da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Carcavelos e 
S. Domingos de Rana. Tem ainda o seu 
nome num carro de bombeiros e numa 
sala de chefes no quartel que lutou para 

construir.
Um orgulho e uma honra enormes, 
que voltou a sentir quando o convida-
ram para abrir o desfile dos 100 Anos 
dos Bombeiros Voluntários de Cascais. 
“Como eu era o comandante de bom-
beiros mais velho do concelho convida-
ram-me para participar e abrir o desfile 
que realizaram. Foi uma honra.” 
O comandante Manuel Maldonado 
Cordeiro considera que “actualmente 
é mais fácil ser bombeiro. Agora, as 
coisas modificaram-se, os carros são 
outros, com outra disposição, com as 
bombas na traseira”, realça, salientan-
do a disciplina reinante entre os ho-
mens que estavam sob o seu comando. 
“Tinha muita disciplina neles. Eles 
gostavam muito de mim. Faziam tudo 
o que eu pedia. Tudo, tudo. Nunca 
diziam que não. Comandava rapazes 
bons, bons bombeiros. Comandava à 

volta de 40 homens. Tinha poucos car-
ros. Não havia dinheiro para comprar. 
Íamos à tropa, à Calçada da Ajuda, bus-
car os carros. Trazia carros para depois 
fazer a sua transformação para serem 
usados pelos bombeiros”, destaca.
O fogo mais assustador que enfren-
tou, recorda, ocorreu junto à Estrada 
Marginal num local onde havia depó-
sitos de gasolina. No combate às cha-
mas estiveram os bombeiros da Parede, 
Cascais e Carcavelos. “Os fogos de ago-
ra são mais perigosos. É o fogo posto! 
Há fogos mais complicados. Quando 
começou o fogo de Pedrógão Grande, 
se no local onde começou todos tives-
sem atacado ao mesmo tempo não 
ardia o que ardeu. Houve uma confu-
são que não se entende”, comenta este 
bombeiro centenário, que não hesita 
em garantir que tem tido “uma vida 
boa”. Um exemplo de vida, acrescen-

tamos nós.

BILHETE DE IDENTIDADE

Natural de Paço de Arcos, Manuel 
Maldonado Cordeiro nasceu a 8 de 
Março de 1918. Foi casado com Maria 
de Lurdes Flores Vaz Cordeiro, já fa-
lecida, e tem dois filhos: Elisabete 
Maldonado Cordeiro e Manuel Flores 
Maldonado Cordeiro.
Completou recentemente 100 anos, 
uma vida longa recheada e um percur-
so exemplar que conquistou o reconhe-
cimento merecido nos teatros de ope-
rações, no terreno, onde o combate às 
chamas exige o empenho e a coragem 
necessários para marcar a diferença.

Texto:  Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues, Marques 

Valentim e BVCSDR



O CORREIO DA LINHA 10 20 Agosto 2018

Grupo Desportivo do Zambujeiro
comemora 50 anos

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 2018/19
29 SET. A 6 DE OUTUBRO 2018

Matalascanhas - (Huelva)

Cruzeiro no Rio Douro
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Agência de Viagens e Turismo

Fundado oficialmente em 21 de Junho 
de 1968, o Grupo Desportivo do 
Zambujeiro (GDZ) festejou recente-
mente o 50.º aniversário ao serviço da 
comunidade. Localizada numa peque-
na aldeia rural do concelho de Cascais, 
na freguesia de Alcabideche, com a 
serra de Sintra no enquadramento, esta 
colectividade sem fins lucrativos tem 
vindo a desenvolver a sua actividade 
em prol da Cultura e do Desporto com 
a promoção de várias modalidades. 
Porém, o percurso não tem sido fácil. 
Desde um Rancho Folclórico bas-
tante activo até um grupo de Teatro 
Amador, passando pela Ginástica 
Acrobática, aulas de Zumba Fitness e 
uma Academia Sénior recém-criada, 
o GDZ proporciona várias opções de 
entretenimento e cultura aos seus mais 
de 400 associados, que podem apreciar 
também vários petiscos no bar da as-
sociação, que tem na direcção dos seus 
destinos o mais jovem presidente de 
uma associação sem fins lucrativos do 
concelho de Cascais.
Hugo Sobral, de 32 anos, com a pro-
fissão de técnico auxiliar de farmácia, 
tem marcado a diferença desde que 
assumiu a presidência da colectivida-
de em 2014, na altura com apenas 28 
anos. Pela frente, deparou com uma 
tarefa que esteve longe de ser fácil. Na 
altura, recorda, “a associação estava no 
fundo”, por isso era preciso inverter a 
situação e recuperar a instituição fun-
dada por António Fernandes Lopes, 
Francisco Pedroso Baleia e Manuel 
Pedroso Baleia, três homens amantes 
do desporto. 
 “Na verdade, o GDZ já tem mais de 
50 anos. Foi constituído há cinco dé-
cadas, mas começou há cerca de 80 
anos por um grupo de três homens que 
tinham o gosto pelo Futebol. Foram 
eles que criaram e desenvolveram o 

Grupo Desportivo 
do Zambujeiro”, re-
lata o jovem dirigen-
te recordando que 
quando assumiu a 
presidência a colec-
tividade enfrentava 
uma situação bas-
tante difícil. “Tive de 
arrumar a casa toda 
do princípio e come-
çar tudo do zero”, 
refere. 
“Quando eu entrei 
para presidente do 
Zambujeiro não ha-
via modalidades 
nenhumas, a única 
coisa que havia era o 
Rancho Folclórico. O 
GDZ tinha batido no fundo e eu tomei 
a iniciativa de criar uma nova direcção 
com alguns membros que pertencem 
ao rancho e com moradores aqui do 
Zambujeiro. A ideia foi levar isto a um 
bom porto, porque achávamos pena 
uma colectividade com estas dimen-
sões fechar as portas”, assinala Hugo 
Sobral.

DIFICULDADES E DESAFIOS

À frente de um grupo de colaborado-
res todos voluntários, que não auferem 
qualquer rendimento pela actividade 
em prol da associação, o jovem dirigen-
te reconhece as dificuldades e desafios 
que isso representa, nomeadamente 
numa altura em que o GDZ festeja o 
seu 50.º aniversário. “Este aniversário é 
um orgulho não só pela dimensão que 
agora está o grupo. Quem acompanha 
sabe que isto estava muito complicado. 
Para mim estar aqui a comemorar os 50 
anos é também um louvor.”
Hugo Sobral destaca que “o trabalho 

que os sócios fundadores desenvolve-
ram não foi fácil. Esse trabalho merece 
todo o nosso respeito. No entanto, fo-
ram anos em que, se calhar, havia mais 
pessoas a trabalhar no associativismo. 
Agora é mais difícil, há menos gente a 
dedicar-se a este tipo de actividade em 
prol da comunidade, mas sem dúvida 
que é bom ver uma instituição destas 
comemorar 50 anos. É sem dúvida um 
prazer enorme”, realça.
“Estamos aqui todos como 
voluntários, ninguém re-
cebe um ordenado. Às 
vezes é difícil conciliar o 
nosso trabalho com as ins-
tituições. Depois, as coisas 
como estão a desenvolver-
-se começam a pedir mais 
de nós, a exigir estarmos 
mais presentes e começa a 
ser difícil. Eu gostava de 
poder ter uma pessoa fixa 
na parte de secretariado 
para dar andamento a ou-
tros trabalhos internos e 
não podemos ter porque 
não temos facilidade de ter alguém 
ou de poder pagar um ordenado para 
ter cá alguém”, assinala o presidente 
do GDZ. 

“ACREDITO QUE AS PESSOAS 
ESTÃO A VOLTAR AO 

ASSOCIATIVISMO”

Outra das hipóteses apontadas por 
Hugo Sobral para facilitar o trabalho 
desenvolvido pelos voluntários na 
instituição seria “um dos dirigentes 
estar isento do seu emprego ou poder 
reduzir horas de trabalho para poder 
estar mais presente na colectividade. 
Neste momento, isso não acontece e 
é sempre muito complicado. Penso 
que a dificuldade do associativismo 
de todo o País é essa. É sempre muito 
difícil e os apoios são cada vez me-

nos. Deveria ser proposta ao Governo 
esta situação de flexibilidade com os 
empregos.” 
Sobre o trabalho que desenvolve à fren-
te do GDZ, o jovem dirigente faz ques-
tão de afirmar: “Gosto do que faço, de 
trabalhar para a comunidade no geral, 
mas sinto que o associativismo fica um 
bocadinho esquecido na memória de 
todos. Acredito que as pessoas já estão 
a voltar outra vez ao associativismo. 
Já querem vir cá ver o Teatro Amador, 
participar nas festas... Aos poucos e 
poucos, estamos a conseguir puxar ou-
tra vez o público ao associativismo”, 
sublinha. 
Contudo, as dificuldades para juntar 
as verbas necessárias para manter uma 
instituição sem fins lucrativos a fun-
cionar em prol da comunidade não se 
esgotam aqui. “Para ser sócio, é preciso 
pagar uma quota mensal de um euro, 
um valor simbólico. Infelizmente, só 
temos meia dúzia de pessoas que paga 
quotas, o que é pena. Acho que o sócio 
deveria contribuir mais para estas ins-
tituições. Actualmente, não podemos 
estar sempre a contar com os apoios 
das câmaras municipais e das juntas de 
freguesia, porque não dá para todos.”
Hugo Sobral tem uma ideia muito cla-
ra do que devem ser estas instituições. 
“Acho que as colectividades devem ser 
auto-sustentáveis. É difícil porque há 
muitos gastos e para termos público e/
ou pessoas a participar temos que ofere-
cer actividades quase a custo zero para 



20 Agosto 2018 11O CORREIO DA LINHA 

Belas em Festa

as pessoas praticarem e termos movi-
mento, mas a pouco a pouco acredito 
que, com algum trabalho, ainda vamos 
conseguir vir a ser auto-sustentáveis.”
Para estimular o pagamento de quotas, 
o presidente do GDZ pretende avançar 
com várias iniciativas. Uma delas está 
a ser desenvolvida com base na criação 
de parcerias com várias instituições. 
“Estamos a tentar dar mais benefícios 
aos sócios. Vamos tentar arranjar par-
cerias com alguns grupos para termos 
descontos, por exemplo, nos combustí-
veis. Vamos tentar trabalhar nisso para 
beneficiar mais os sócios que queiram 
pagar as suas quotas”, adianta.

MAIOR SONHO COMO 
PRESIDENTE DA COLECTIVIDADE

Há quatro anos à frente da presidência 
da instituição, e depois de ultrapassa-
dos os desafios iniciais, Hugo Sobral 
alimenta agora um desejo especial. 
“Para o ano, há novas eleições e espero 
voltar a recandidatar-me à presidência. 
Acho que ainda tenho mais para dar. 
Acredito que já fiz muito pela colecti-

vidade, que está a ir a bom porto, mas 
gostaria também de conseguir fazer 
voltar o Zambujeiro ao que sempre foi, 
que era o futebol”, revela recordando 
que o grupo foi obrigado a acabar com 
o futebol em 2012 por falta de condi-
ções para a prática da modalidade.
“O nosso campo, infelizmente, não 
tem condições, é de terra batida. Não 
tem ainda piso sintético. Um dos meus 
objectivos será tentar ver novamente 
com a Câmara Municipal de Cascais e 
a autarquia com os actuais proprietá-
rios do terreno, que nos está cedido há 
já 90 anos a custo zero, a possibilidade 
de conseguir um acordo para avançar 
com um projecto para podermos vir a 
ter um campo em condições para a prá-
tica do Futebol.”  
Outro dos principais propósitos da ac-
tual direcção é a requalificação do edi-
fício sede da instituição. “É a terceira 
vez que vou participar no orçamento 
participativo para ver se conseguimos 
requalificar a colectividade. Queremos 
fazer as pinturas que precisamos, te-
mos alguns problemas de infiltrações, e 
queremos ampliar o nosso salão multi-

cultural para haver mais ofertas de acti-
vidades e modalidades, e também para 
dar melhor acesso às pessoas com mo-
bilidade reduzida”, adianta o dirigente.
Para promover as actividades e mo-
dalidades que tem a funcionar, o 
GDZ conta com os apoios da Câmara 
Municipal de Cascais e da Junta de 
Freguesia de Alcabideche. “Têm sido 
incansáveis a ajudar-nos, mas, claro, 
se não houver trabalho também não há 
ajudas e eu concordo com isso perfei-
tamente. Posso dizer que eles têm sido 
impecáveis sempre em querer apoiar a 
nossa associação como também outras 
colectividades”, diz Hugo Sobral.
Em termos financeiros, o GDZ não con-
ta com outros tipos de apoio. “Não te-
mos patrocínios. Andamos a tentar ver 
se conseguimos patrocinadores para as 
modalidades, mas não é fácil. Muitas 
empresas querem apoiar é grandes clu-
bes com nome. E como ficamos fora do 
centro de Cascais pensam que estas co-
lectividades não são nada. Contudo, eu 
tenho um rancho folclórico e uma equi-
pa de ginástica acrobática que andam 
por todo o lado. Realizamos actuações 
de Norte a Sul do País...”
Apesar de todas as dificuldades, o GDZ 
conseguiu participar este ano, pela 
primeira vez, nas Marchas Populares 
de Cascais. “Já há alguns anos que tí-
nhamos vindo a tentar participar, mas 
como fizemos outros investimentos, as 
verbas não deram para tudo. Este ano, 
como era o 50.º aniversário do grupo, 
quis que fosse um ano que ficasse na 
memória de toda a gente, um ano mar-
cante. A ideia de participarmos nas 
marchas foi mais um incentivo de que 
o Zambujeiro não está parado e está a 
trabalhar”, realçou Hugo Sobral. 

Texto:  Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues e GDZ

Entre 2 e 5 de agosto, a Quinta Nova 
da Assunção (Olival), recebeu a festa 
popular habitualmente organizada em 
honra de Nossa Senhora da Misericór-
dia. “Procurámos trazer artistas que 
os fregueses gostam. O recinto este-
ve sempre cheio durante as atuações. 
Conseguimos cumprir o nosso objetivo 
principal que é, para além do festejo 
em honra da Nossa Senhora da Miseri-
córdia, ajudar as instituições da Junta. 
Criámos um espaço para que possam 
adquirir o maior número de fundos 
para desenvolver a sua atividade. O 
que, pelo feedback que estamos a ter, 
correu bastante bem”, contou Paula Al-
ves, presidente da União de Freguesias 
de Queluz e Belas, a’O Correio da Li-
nha. Mesmo com as altas temperaturas 
que se fizeram sentir durante este fim 
de semana, os fregueses juntaram-se à 
festa, apesar de, contrariamente ao que 
aconteceu em anos anteriores, come-
çarem a aparecer no recinto em horas 
mais tardias. Rosinha, Sérgio Rossi, 
Ágata e Toy Cascão, animaram todo 
o recinto. O Grupo Folclórico de Belas 
encerrou as Festas, depois da procissão 
pelas ruas de Belas. Tasquinhas, artesa-
nato e diversas animações, fizeram as 
delícias do público durante estes 4 dias 
de festejos. 
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Pré-impressão: mx3agnovo@gmail.com 
www.mx3ag.com
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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

Amadora tem "Passagem de Nível"

A cultura teatral no concelho da Ama-
dora está representada pelo grupo de 
teatro Passagem de Nível. O Correio da 
Linha esteve à conversa com o seu dire-
tor, Porfirio Lopes, e com o responsável 
da área técnica, Miguel Galamba, que 
nos falaram do que foi, dos projetos e 
dos objetivos desta companhia.
Há paixão e dedicação na voz e olhar 
dos nossos entrevistados. Só isso expli-
ca o trabalho e o prazer que dedicam 
a esta atividade, em regime de volun-
tariado, enfrentando, por vezes, dias 
menos fáceis sempre com otimismo 
e criatividade. Porfirio Lopes está na 
companhia desde o início: há 37 anos. 
“A Sociedade Filarmónica de Comércio 
e Indústria da Amadora (nota da re-
dação: que ainda hoje funciona) tinha 
uma Comissão de Cultura e Recreio 
da qual eu fazia parte”, explica o atual 
diretor, “e foi no seio dessa Comissão 
que surgiu este projeto. Pretendia-se 
que fosse um grupo que se mantives-
se ao longo dos tempos e não apenas 
mais um projeto, como tantos outros 
que haviam surgido. E foi assim que a 
30 de maio de 1981 nasceu o Passagem 
de Nível”. À altura liderado por Mar-
çal Godinho que atualmente vive em 
Alter do Chão, onde também dinamiza 
um grupo de teatro. O primeiro espetá-
culo “era composto por dois pequenos 
textos: o Esta Lá de André Brun e A 
Escumalha de Jorge Teixeira”. A apre-
sentação foi feita num Pavilhão, vin-

do da FIL, que a coletividade tinha na 
Amadora que tinha sido oferta de uma 
missão diplomática em Lisboa e onde 
se realizaram os primeiros espetáculos 
da companhia.
Os objetivos do Passagem de Nível fo-
ram estabelecidos na altura. “Tentou 
definir-se algumas ideias que identifi-
cassem o grupo, que lhe desem corpo 
e alma desde o início. Assim decidiu-
-se que a preocupação do coletivo fosse 
promover a dramaturgia portuguesa. E 
é isso que temos feito ao longo destes 
37 anos de existência: apresentado pe-
ças e textos de dramaturgos nacionais”. 
Houve um período de cerca de 10/12 
anos que a Companhia promoveu uma 
Bienal designada “Ciclo de Teatro de 
Autores Portugueses – CITAP. Durante 
15 dias as salas da Amadora enchiam-
-se com palavras de autores portugue-
ses, representadas por companhias 
profissionais e grupos amadores. No 
entanto, esta iniciativa terminou por-
que era extenuante para a nossa es-
trutura, apesar de nos ter dado muito 
prazer e de termos sentido o espírito de 
missão”. Porfírio Lopes destaca o papel 
essencial que este projeto tem na popu-
lação da cidade: “Sentimos que esta-
mos a fazer aquilo que, porventura, é 
necessário à comunidade. É importante 
colocar os olhos na comunidade, trans-
mitir-lhe algo e termos algum produto 
cultural que a possa enriquecer numa 
atitude de voluntariado, que é aliás o 

regime em que estão todos os membros 
da companhia”. 
Atualmente o grupo está sediado no 
Auditório de Alfornelos, num espaço 
que além da sala de espetáculos tem 
um pequeno bar e uma pequena bi-
blioteca, mas nem sempre foi assim: 
“os primeiros espetáculos foram cons-
truídos no já referido Pavilhão. Depois, 
estivémos dois anos na cave da antiga 
Biblioteca da Amadora, no centro da ci-
dade. Até 1996/97 quando ficámos ins-
talados na Quinta de São Miguel. Nes-
sa altura viémos para este espaço que 
nos foi cedido pela autarquia; à época 
com um contrato de comodato de lon-
ga duração (cerca de 15/16 anos) que 
depois foi sofrendo alterações. E muito 
recentemente assinámos um contrato 
de arrendamento, portanto passámos 
a pagar uma renda, que para o espaço 
que temos considero simbólica, mas é 
em função da área que nos foi entre-
gue”. No entanto reconhece que ter 
este espaço é simultaneamente “uma 
dificuldade e uma grande riqueza pois 
podemos dispôr de um espaço com es-
tas potencialidades apesar de ser um 
teatro pequenino, temos uma lotação 
de 74 lugares. Mas não há grandes re-
cursos, nem bons acessos para mate-

riais, mas permite trabalhar e termos 
uma produção interessante, na medida 
em que fazemos autores portugueses, 
e uma produção regular. Não só ape-
nas os produtos que construímos e 
apresentamos neste espaço, mas uma 
infinidade de outras atividades que 
passa por aqui. Além disso, temos tido 
ao longo dos anos uma atividade de 
itinerância interessante que ainda hoje 
mantemos apesar de a sua manutençao 
ser dificil justamente devido aos custos 
que implica.”
Os apoios para a cultura, como é do 
conhecimento público, são escasssos 
e, se para os profissionais, as dificulda-
des são uma constante, para os grupos 
amadores este é um território onde é 
preciso estar atento e ativo para não 
se desistir. Só assim se pode atingir a 
longevidade de um grupo como o Pas-
sagem de Nível. Porfírio é claro no que 
toca a este assunto e afirma sem hesita-
ções: “Não gosto de me lamentar; gos-
to de lutar pelas coisas. Mas construir 
um espetáculo exige recursos e muitas 
vezes temos de andar a bater às portas 
para os atingir ou sermos tão criativos 
na construção dos espetáculos como na 
construção das soluções cenográficas e 
de guarda roupa. Conseguir dar a vol-
ta ao contexto também é uma forma de 
criação. A nossa produção e a forma 
de a custear é umas dificuldades que 
temos onseguido superar com “inven-
cionice” e criatividade até hoje” e acres-
centa “vamos reclamando, apresentan-
do projetos, quer à Câmara Municipal 
quer à Junta de Freguesia e a outras en-
tidades, mas hoje em dia estamos cada 
vez mais pobres”. O diretor relembra 
que chegou a haver apoios do Governo 
Civil, do INATEL, da Gulbenkian (que 
chegou a apoiar o CITAP), contudo 
“hoje em dia os apoios reseumem-se às 
autarquias, Câmara e Junta, e um apoio 
pequeno do INATEL, porque fazemos 
parte das Comissões Desportivas e Re-
creativas do INATEL.
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Rua Elias Garcia, 187 - E | 2700-317 Amadora | Telf. 21 491 03 00

Amadora

Rua Elias Garcia, 187-E | Tel.: 214 910 300

Visite a nova coleção Outono/Inverno

Miguel Galamba já é a terceira geração 
da sua família a colaborar neste grupo. 
Primeiro foi a avó, depois a tia e a mãe 
e agora o responsável pela área técni-
ca confessa que “O interessante da é o 
que acontece durante a criação da peça 
quando estamos a pensar nos resulta-
dos que vamos obter a nível de luz, de 
banda sonora e depois irmos experi-
mentando, em equipa, de forma a criar 
o ambiente para servir o texto e os ato-
res. Normalmente temos o encenador 
ou o técnico responsável pelo espetácu-
lo a dar a ideia do desenho de luz e da 
sonoplastia, às vezes há compositores a 
fazer esta parte”.
Uma companhia de teatro tem sempre 
projetos em marcha e não pára e é, efe-
tivamente, isso que se passa na Passa-
gem de Nível. “Temos uma inciativa 
mensal, feita em parceria com a Asso-
ciação Amadora, Passado, Presente e 
Futuro, que são os “Encontros Imaginá-
rios” com textos do Hélder Costa” que 
conta com duas representações na mes-
ma semana: segunda-feira na Biblioteca 
Piteira Santos e à sexta-feira no Auditó-

rio. O grupo tem uma outra iniciativa 
ciclíca “que são os “Serões dos Poetas” 
e que considero importante por ter um 
público específico, muito próprio e 
acho muito importante termos estímu-
los para um público que tem uma vida 
mais longa, mais experimentada”, refe-
re o diretor da Companhia.
Além destas duas iniciativas periódi-
cas, o grupo defende nos últimos anos 
“uma estratégia que privilegia tanto a 
produção para um público mais jovem 
como para o público em geral. Atual-
mente estamos a preparar um texto da 
Alice Vieira, que é uma interpretação 
nova que ela fez um pouco inspirada 
no “Rei Lear” do Shakespeare, que se 
chama “Leandro, Rei da Helíria” com 
estreia agendada para final de novem-
bro/princípio de dezembro. O outro 
espetáculo que estamos a preparar é 
um tributo que queremos fazer a uma 
pessoa aqui da Amadora, com quase 90 
anos, que é um ser humano de excelên-
cia e como criador também com igual 
adjetivo: O José Ruy (nota da redação: 
entrevistado na edição de maio 2018 

d’O Coreio da Linha). Há dois anos 
desafiá-mo-lo a escrever um texto para 

teatro e, apesar de nunca ter escrito 
nenhum, em 15 dias entregou-nos a 
peça. O texto leva-nos à época de Eça 
de Queirós e a um restaurante que 
existiu na Amadora, inclusivamente 
referenciado n”Os Maias”: “A Para-
gem”. Nesse restaurante estão o Eça 
e o Ramalho Ortigão e são confron-
tados com a presença de muitas das 
mulheres que Eça criou para as suas 
obras” conta Porfírio Lopes levan-
tando assim uma pontinha do véu do 
espetáculo cuja estreia está prevista 
para finais de outubro, no Auditório 
da Companhia em Alfornelos.

Texto: Leonor Noronha
Fotos:  Teatro P.N. 

Amadora
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Lixo transformado em escultura

A ASSOCIAÇÃO VENCER AUTISMO estará em 
Oeiras para a realização de uma palestra, no dia 19 
de setembro, às 18:00, no Auditório Municipal Ruy 
de Carvalho, em Carnaxide.
“Entender o Autismo” é o nome da palestra que irá 
decorrer durante duas horas, com sessão de pergun-
tas e respostas, na qual os fundadores da Vencer Au-
tismo, Susana e Joe, irão explicar em detalhe, e numa 
visão 360 graus, os desafios associados ao autismo, as 
suas possíveis causas e as áreas a dar prioridade no 
desenvolvimento da criança. 
A palestra é gratuita e aberta ao público.

Teve início na Amadora mais uma mos-
tra da Escultura de Ar Livre.  
Catarina Bual apresenta a sua primeira 
obra em nome individual. A escultora 
explica que a sua ideia foi “encontrar, 

num conceito social, uma obra que pu-
desse intervir com o espetador”. A es-
cultora utilizou “estruturas de palco e 
plásticos de automóveis, porque o tra-
balho fala da degradação da sociedade. 

Sendo o plástico uma matéria-pri-
ma feita pelo Homem que demo-
rará muito tempo a decompôr-se 
achei que era um bom elemento 
para juntar à escultura”. 
Esta edição é uma homenagem a 
João Limpinho que, para o Comis-
sário do evento, Carlos Andrade, 
“foi o artista que melhor soube 
aproximar o publico e a cidade 
com o escultor”. A intenção é criar 
“envolvência com a comunidade, 
criar Arte para a comunidade. 
Arte para mover as pessoas.”
Agostinho Marques, vereador da 
Cultura da autarquia, destaca a 

intenção de “criar even-
tos ao longo do ano com a 
participação de atores di-
versos e de áreas distin-
tas. Neste caso particular 
trata-se de um evento de 
jovens.”  O objetivo é que 
“os jovens comecem eles 
próprios a criar uma pla-
taforma de entendimento 
e de cooperação daí este 
trabalho conjunto”. O 
facto de as obras estarem 
na rua faz parte da filo-
sofia do projeto: “para que as pessoas 
possam interrogar ou chocar-se. Isto é 
também um pouco a Amadora, faz par-
te do ADN da cidade”.
Esta edição apresenta um conceito ino-

vador:  foram convidados sete jovens 
escultores – Catarina Bual Salvado, 
Andreia Mateus, Afonso Matias, Luísa 
Barros, Susana Aleixo Lopes, João Ma-
dureira e Rui Ferreira.

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

30 anos a informar
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O ARTESÃO CÉSAR CRUZ, de 75 anos, descobriu o gosto 
pela escultura em 2002. Estava a podar uma laranjeira e um 
tronco fê-lo lembrar uma figura humana. Assim começou a 
criar, consoante a sua inspiração dita ou conforme as enco-
mendas que tem, quer em madeira como noutros materiais.
Durante o mês de agosto, a União de Freguesias de Agual-
va e Mira Sintra recebe uma mostra de peças deste artista 
da GAVE. “É uma forma de fomentar a cultura e divulgar o 
trabalho dos artistas ligados à Freguesia. Temos exposições 
sequenciais, organizadas pela vogal do Pelouro da Cultura, 
Helena Cardoso”. – explica Carlos Casimiro, Presidente da 
Junta.
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Notário comemora
aniversário

Arte na Amadora

O Cartório Notarial Vítor 
Câmara - Oeiras, com sede 
na Av. Patrão Joaquim 
Lopes, nº 10, em Paço de 
Arcos, celebrou, dia 21 de 
junho, o seu primeiro ani-
versário. 
Questionado o Notário Vítor 
Câmara sobre o balanço des-
te primeiro ano de existência 
do Cartório Notarial, referiu 
que foi um ano de significativa evolu-
ção, atendendo a que em Paço de Arcos 
não existia nenhum Cartório Notarial, 
e com o passar do tempo, com o conhe-
cimento do público sobre a sua existên-
cia e do seu horário de funcionamento 
alargado e ininterrupto (dias úteis das 
8h30 às 18h30 e último sábado do mês 
das 9h00 às 12h30), este teve uma maior 
procura por parte da população. 
Este Cartório Notarial veio colmatar 
uma lacuna, uma vez que existiam 
vários serviços públicos nesta locali-
dade, nomeadamente as Finanças, a 
Segurança Social, os correios, bancos, 
imobiliárias, mas sem serviços nota-
riais. A instalação deste Cartório reve-
lou-se uma mais-valia para o público, 
podendo agora praticar todos os seus 
atos na Vila de Paço de Arcos.
Neste Cartório, que conta também 
com a experiência de Sónia Condeça 
e Nádia Januário, são praticados to-
dos os atos notariais, nomeadamente, 
procurações, autorizações de viagens, 
reconhecimentos de assinaturas, pú-

blicas-formas, emissão de certidões, 
testamentos, habilitações de herdeiros, 
compras e vendas, doações, partilhas, 
mútuos com hipoteca, constituição, al-
teração e dissolução de sociedades e as-
sociações. Além destes atos, também é 
possível requerer registos automóveis, 
comerciais e prediais.
Através do “Serviço Casa Simples Casa 
Segura” o público não necessita de se 
preocupar com a documentação para 
instruir os atos, pois a mesma poderá 
ser obtida diretamente pelo Cartório. 
Refere Vítor Câmara que o que mais 
o fascina nesta atividade é o contacto 
com o público, ouvir a vontade das pes-
soas e dar-lhe forma jurídica dotada de 
fé pública, prestando sempre o assesso-
ramento necessário.
O Notário espera que o Cartório 
Notarial continue a crescer para, assim, 
continuar a prestar uma pronta respos-
ta às solicitações do público em geral, 
para que os requerentes possam con-
tinuar a dizer que ficaram satisfeitos e 
que vão voltar.

Av. 25 de Abril - 20A | Tel.:214 195 555

Linda-a-Velha

Festas em Carnaxide

Feira de Saúde em Sintra

As festas de “Nhu Santiagu”, uma or-
ganização da Associação dos Amigos 
de Santa Cruz, decorreram no Alto dos 
Barronhos, em Carnaxide, nos dias 27, 
28 e 29 julho, tendo no seu programa 
diversos eventos culturais, desportivos 
e religiosos, com destaque para a Missa 
Campal e a Procissão, realizadas dia 29, 
a que se seguiu um almoço de confra-
ternização.
Estas festas que tiveram a presença 
do presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais e do presidente da 
União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas, Inigo Pereira, contaram com 
atuações de diversos artistas como, 
Jair MC, Visigolu, Lord G, Afro Ladies, 
Mini Black Style, qua atuaram, no dia 
28. a partir das 17h00.

O Núcleo Rotary de Desenvolvimento 
Comunitário de Sintra, vai realizar em 
colaboração com a Câmara Municipal 
de Sintra, a II Feira de Saúde e Bem 
Estar, que terá lugar nos dias 15 e 16 de 
Setembro.
Oficialmente criado a 28 de setem-
bro de 2015, o Núcleo Rotário de 
Desenvolvimento Comunitário de 
Sintra, (NRDC), é uma organização 
que funciona de acordo com as di-
retrizes para os Núcleos Rotary de 
Desenvolvimento Comunitário, ado-
tadas pelo conselho diretor do Rotary 
Internacional. O objetivo deste progra-

ma é melhorar as condições de vida co-
munitária, incentivando os residentes 
a contribuírem para se atingirem esses 
objetivos. 
Além das suas iniciativas, o NRDC 
tem colaborado com outras institui-
ções como, o Rotary Club de Sintra, o 
CECD (Centro de educação para o ci-
dadão deficiente), a Liga Portuguesa 
Contra, o Cancro, o Estabelecimento 
Prisional de Sintra, a Associação 
Juvenil Ponte, a Associação do Divino 
Amor dos Corações Unidos, ou o Banco 
de Recursos da Câmara Municipal de 
Sintra. 

No dia 29 subiram ao palco, a partir 
das 15h00, Katuta Branca, Gil de Mano, 
Lino Gomes, Anna Horta, Kelly Veiga, 
Kappakentis, Nichola, Disturbios, Os 
Kwanga e Turma de Rompimento.

Durante as comemorações de mais um 
aniversário da cidade decorre a IX Fei-
ra de Arte Contemporânea. José São 
Marcos, do Círculo Artístico e Cultural 
Artur Bual, explica que este evento “é 

uma Feira de Arte e também uma Festa. 
Temos para além das Artes plásticas e 
da Música, um programa de conferên-
cias com pessoas muito competentes 
em diversos temas e  procuramos dar 
uma diversidade muito actual, para os 
munícipes da Amadora e a todos os que 
nos queiram visitar”. O Presidente da 
entidade organizadora recorda a edição 
do ano passado na qual a “ temática de 
fundo foram as Alterações Climáticas. 
Fizémos a proposta aos artistas de de-
senvolverem trabalhos nesse sentido, 
criando um nucleo expositivo nessa 
àrea, trouxemos diversas entidades 
para falarem sobre esse problema que 
está a afectar toda a Humanidade. Este 
ano vamos continuar a abordar este 
tema. Temos a presença do IPMA nas 
conferências, desta vez para nos falar 
sobre os Oceanos”.

Visite a nova coleção Outono/Inverno
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