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Tertúlia de Artes e Letras no CAB

A 16º Tertúlia de Artes e Letras, em
Oeiras, teve lugar no dia 21 de fevereiro, no Clube Alto da Barra, numa
sessão presidida por Helena Chaves
Ferreira e com a presença do coronel
Barão da Cunha, tendo como convidados o arquiteto Manuel da Maia e o
diretor do jornal “O Correio da Linha”,
Paulo Pimenta.
A tertúlia contou com uma exposição
de pintura, com 15 obras de Manuel da
Maia e exemplares de jornais representativos do percurso de “O correio da
Linha” ao longo dos 30 anos e também
exemplares de trabalhos do fotojornalista, Diogo Pimenta, que mostraram
uma das primeiras técnicas de reprodução de fotografia.
O coronel Barão da Cunha fez a apresentação dos convidados e referindo as
pinturas, os jornais e os livros da coleção “Fim do Império”, expostos nesta
sala.
O arquiteto Manuel da Maia, começou por dizer que foi uma honra poder expor os seus trabalhos nesta tertúlia e que enquanto fazia o curso de
Arquitetura considerava que o seu
ponto fraco era ter pouco jeito para desenhar, todavia quando frequentou um
curso de Pintura verificou que com trabalho se consegue ultrapassar as nossas
dificuldades, e mais recentemente com
as aulas de Carlos Solano de Almeida,
a qualidade da sua pintura melhorou

muito.
O diretor do jornal “O Correio
da Linha”, Paulo Pimenta, começou por referir que há 30
anos esta publicação tinha o
nome “Correio da Costa do
Estoril” e só, em 2000, mudou
para o nome atual estando,
quando começou, integrado
num universo de 15 jornais, o
que considera serem muitos
para uma área como é a dos
concelhos de Oeiras e Cascais.
“O Correio da Linha”, com 360
edições publicadas, sempre
contou com uma boa equipa
de jornalistas, cujos trabalhos conseguiram diversos prémios de jornalismo, uns atribuídos pela Câmara de
Cascais outros pela Câmara de Oeiras
e também em concursos a nível nacional. Em 1992 o jornal foi considerado
um dos melhores da imprensa regional e também ao longo dos anos o seu
trabalho mereceu o reconhecimento de
diversas empresas e instituições, de
que foram exemplo algumas placas expostas e onde se encontrava a Medalha
de Mérito Grau Prata, atribuída pelo
Município de Oeiras aquando dos 25
anos do Jornal.
Ao longo dos anos foram feitos muitos
suplementos temáticos e em 1998 foi
lançada uma revista, a “Prestígio”, da

qual só foi publicado um número por
ter havido a solicitação de uma instituição bancária para
cedência do título.
Referiu,
Paulo
Pimenta, que uma
faceta deste órgão
de comunicação, é
a sua preocupação
social que levou a
que fossem criados
eventos
dirigidos
às crianças, como
concursos em colaboração com as escolas e também com instituições se
solidariedade social, tendo em vista as
crianças de famílias mais desfavorecidas, a quem, na época natalícia, com
a colaboração do saudoso, Fernando
Coelho, que deixava crescer as barbas
e se vestia de Pai Natal, eram distribuídas prendas.
Neste âmbito também os idosos mereceram a atenção do jornal, com a realização de uma exposição na galeria da
Fundação Marquês de Pombal, dos trabalhos realizados nas diversas instituições do concelho de Oeiras. Com muito
sucesso, realizou também durante sete
anos um concurso de fotografia a nível
nacional.
O fotojornalista Diogo Pimenta expli-

Paulo Pimenta junto de alguns troféus

A mesa presente na Tertúlia
cou o processo fotográfico que apareceu em 1851, designado “Clódio
Húmido”, e do qual apresentou uma
mostra de trabalhos. Este método utilizava o colódio, que era aplicado em
placas de vidro e sensibilizado com nitrato de prata.
Nesta tertúlia, que contou com 28 presenças, também intervieram, Silvério
Dias, e José Marreiros, da Voz de Paço
de Arcos.
A próxima tertúlia está prevista para
dia 21 de Março, (dia da poesia), CAB,
17.ª, com apresentação do livro do
coronel Albano Mendes de Matos,
Meninos da Mucanda e de poesia, dita
por várias pessoas.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: David Pimenta

Diogo Pimenta com as suas máquinas

SMAS poupa 1 milhão de litros de água

Stone CITI
em Sintra

piscinas olímpicas.
Basílio Horta, presidente da Câmara
Municipal e do conselho de administração dos SMAS de Sintra, defende
que a estratégia de poupança de água
é um dever de todos. “O nosso futuro coletivo exige responsabilidade na

A autarquia assinou, a escritura
para a aquisição da antiga fábrica
Pardal Monteiro, em Pero Pinheiro, local onde a Câmara Municipal
vai dinamizar um inovador projeto no setor da indústria da Pedra.
O imóvel irá receber as instalações do Centro de Inteligência e
Tecnologia da Industria da Pedra
Natural – StoneCITI, gerido pela
Associação para a Inovação e Tecnologia em Pedra Natural (APEDRA), com o objetivo de desenvolver uma estratégia que contribua
para o desenvolvimento da indústria da Pedra Natural com base na
inovação e formação.
Basílio Horta referiu-se a esta cerimónia como um “novo começo e
um novo caminho para esta indústria e para a incorporação do valor
da pedra. Esta assinatura marca a
revitalização, não só do terreno,
mas também da empresa e do próprio setor”.
Esta celebração ficou marcada pela
entrega em mãos das chaves do
imóvel por Jorge Galrão ao presidente do município.

Os Serviços Municipalizados de Água
e Saneamento (SMAS) de Sintra pouparam mais de 1 milhão e 100 mil metros cúbicos de água não faturada em
2018, face a 2017, o que representa cerca de 16 dias de consumo de água do
município, o equivalente a encher 446

forma de encarar as alterações ambientais, é neste âmbito que a estratégia para a poupança de água assume
particular importância", sublinha Basílio Horta.
O valor atingido em 2018 pelos serviços municipalizados é o mais baixo de
sempre de perdas de águas. Em quatro
anos os SMAS de Sintra reduziram de
31% para 20,8% a percentagem do volume de água que se perde no circuito
de distribuição.
Recorde-se que, em 2018 as empreitadas concluídas ou em curso, referentes
a construção, renovação ou remodelação das redes de água, representaram
investimentos de mais de 17 milhões
de euros do município.
Também o alargamento da implementação de zonas de medição e controlo
tem permitido melhorar a eficiência no
combate às roturas dos mais de 1800
quilómetros de redes de abastecimento existentes no concelho.
Os SMAS de Sintra, o maior serviço
municipal de água e saneamento em
Portugal com mais de 186 mil clientes, tem a decorrer durante o triénio
2018/2021 mais de 50 milhões de euros em investimento.
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E 30 anos se passaram
Benfica campeão e fórmula
um ainda em Portugal

O Correio da Linha está de parabéns.
Completamos este mês de Março 30
anos de existência ao serviço de um público fiel, com o qual temos vindo a ter
o prazer de partilhar um percurso sólido, recheado de bons momentos, e com
o reconhecimento de quem nos conhece. A entrarmos no Ano 31 orgulhamo-nos de cumprir um trajecto merecedor
também da confiança conquistada junto dos anunciantes, que têm apostado
no nosso projecto para divulgação dos
seus produtos.
Nascemos em Março de 1989, inicialmente com o nome de Correio da Costa
do Estoril. Mais tarde, em função de
melhoramentos e ajustamentos, nomeadamente da área de cobertura noticiosa, que passou a abarcar um maior
espaço geográfico, alterámos o título
para O Correio da Linha, o qual se mantém até aos dias de hoje. Actualmente,
as notícias que publicamos abrangem
os concelhos da Amadora, Cascais,
Oeiras e Sintra, importantes pólos de
desenvolvimento em redor da cidade
de Lisboa.
Nestes últimos 30 anos, o Mundo mudou de forma radical. Vivemos uma
nova realidade na forma de dar notícias com a chegada em força das redes
sociais e dos projectos online disponíveis na Internet. Brevemente, apresentaremos aqui novidades. O Correio da
Linha defende a inovação como forma
de marcar a diferença e de abraçar novos desafios que nos levem mais longe no propósito de cumprir esta nobre tarefa de representar a Imprensa
Regional, de estar mais perto.
Há 30 anos, na edição inaugural do

No ponto de partida, três décadas
atrás, quais os factos que marcaram o
quotidiano do País? O Benfica sagrou-se campeão em 1989, com 63 pontos
conquistados, seguido do FC Porto,
com 56, e do Boavista, com 49, deixando o Sporting no quarto lugar, com 45
pontos. Mas se venceram o campeonato, as águias, treinadas por Toni e
presididas por João Maria dos Santos
Júnior, não conseguiram cantar vitória
na Taça de Portugal, que foi erguida
pelo Belenenses, após uma vitória na
final por 2-1.
Ainda no campo desportivo, numa altura em que o Campeonato Mundial
de Fórmula 1 também se disputava em
Portugal, no Autódromo do Estoril, o
austríaco Gerhard Berger, em Ferrari,
impôs-se aos demais pilotos, deixando
o francês Alain Prost, em McLarenHonda, na segunda posição, com o terceiro lugar do pódio a ser entregue ao
sueco Stefan Johansson, em Onyx-Ford.
Foi a época dourada da mais popular
modalidade do Desporto Automóvel
no nosso País.
Em 1989 disputou-se a 51.ª edição da
Volta a Portugal em Bicicleta, prova
rainha do ciclismo nacional, que foi
ganha por Joaquim Gomes. Após terminar a sua carreira profissional, este
antigo ciclista assumiu o papel de director da prova que venceu por duas
vezes (a outra foi em 1993), cargo que
ainda hoje desempenha. Ainda no
ano do nascimento do nosso jornal, a

Selecção Portuguesa foi derrotada pela
sua principal rival de sempre Espanha
na final do 29.º Campeonato do Mundo
de Hóquei em Patins, por 1-2.
No Atletismo, o ano revelou-se fantástico para o Sporting, que venceu de
forma categórica a Taça dos Campeões
Europeus de Corta-Mato disputada na
Aldeia das Açoteias, no Algarve. Nessa
prova os ‘leões’ conseguiram colocar
quatro atletas nos cinco primeiros lugares da classificação, com um registo
recorde difícil de superar de apenas 12
pontos. Os heróis do clube de Alvalade
foram Domingos Castro, que venceu a
prova, Fernando Mamede (2.º), Fernando
Couto (4.º) e Dionísio Castro (5.º).
Nesse mesmo ano de 1989, realizaram^ décadas depois Isaltino
Tres
Morais ocupa o mesmo cargo

-se Eleições Autárquicas em Portugal
para eleger os membros dos órgãos do
poder local. No concelho da Amadora,
a Coligação Democrática Unitária
(CDU) venceu com 38,5% dos votos e
assegurou a presidência da autarquia
para Orlando de Almeida, com a eleição de cinco vereadores em onze possíveis. O Partido Socialista (PS), com
27,1%, e o Partido Social Democrata
(PSD), com 25,9%, repartiram os restantes seis vereadores, assegurando
três lugares para cada um.
Em Cascais, venceu o PSD com 39,5%
dos votos e cinco vereadores eleitos,
avançando para presidir à autarquia
Georges Dargent. O PS conseguiu a se-

Cinema, Televisão e uma
tragédia aérea

Destaques de capa há 30 anos
jornal O Correio da Linha mereceram
destaques de capa temas que identificaram desde logo os propósitos do nosso
projecto de âmbito regional. ‘Centenas
de peões em perigo na estrada de
Manique’, ‘Bombeiros de Oeiras recebem ajuda da Câmara’, ‘Semáforos em
Alcoitão vão travar lista negra de mortos e feridos’ e ‘Basquetebol do Estoril
Praia precisa do apoio da Câmara’ foram os títulos em evidência na capa do
nosso primeiro número.
Nas páginas interiores do jornal, na
altura ainda limitado aos concelhos de
Cascais e de Oeiras, foram publicados
também artigos sobre o início dos trabalhos da nova auto-estrada LisboaCascais, na altura ainda na zona do
Estádio Nacional, e sobre um assalto
ocorrido durante a madrugada em várias lojas do Centro Comercial Galiza,
em S. João do Estoril. O tema da segurança mereceu destaque em várias outras notícias relacionadas com o concelho de Cascais.

gunda posição, com 25,1%, e assegurou
a eleição de três vereadores, mais um
que a CDU, que contabilizou 20,3%,
seguida do CDS, com 10% e um vereador. Em Oeiras, o cenário foi parecido.
O PSD também venceu, com 43,6% dos
votos e seis vereadores eleitos, com o PS
a registar 28,5%, com três vereadores, e
a CDU na terceira posição, com 18,5%
e dois vereadores. Isaltino Morais
conquistou a presidência. Trinta anos
depois, ocupa, como independente, o
mesmo cargo.
Nas eleições autárquicas disputadas
em Sintra, o quarto concelho abrangido pela cobertura noticiosa do jornal O
Correio da Linha, a vitória sorriu à coligação PSD-CDS, com 33,1%, que elegeu
João Justino como presidente da câmara e quatro vereadores, contra outros
tantos da CDU, com 30,1%, e três do
PS, com 28,2%. Actualmente, as quatro
câmaras municipais são presididas por
Carla Tavares (Amadora, PS), Carlos
Carreiras (Cascais, PSD-CDS), Isaltino
Morais (Oeiras, Independente) e Basílio
Horta (Sintra, PS).
No Mundo da Cultura, 1989 ficou

Foto: Diogo Pimenta

Foto: Sergio Saevedra

Na Redação em 2018

A bordo do submarino Albacora em 1999

marcado, entre outras coisas, pela rodagem de um filme importante para a
Cinematografia Portuguesa. Referimonos a ‘Recordações da Casa Amarela’,
de João César Monteiro, premiado
com o Leão de Prata no prestigiado
Festival de Cinema de Veneza. No
pequeno ecrã, a popular série ‘Duarte
& Companhia’, uma comédia policial
portuguesa da autoria de Rogério Ceitil
exibida na RTP, chegava ao fim.
Também com a chancela da única emissora de televisão portuguesa à época, a
XXV edição do Festival RTP da Canção
teve como vencedores os Da Vinci, com
o tema ‘Conquistador’, da autoria de
Ricardo Landum (música) e de Pedro
Luís (letra). Mais tarde, no Festival
Eurovisão da Canção, a canção, interpretada em português, haveria de ficar
classificada no décimo-sexto lugar, com
39 pontos conquistados.
O ano de 1989 ficou ainda marcado por
uma tragédia ocorrida nos Açores, a 8
de Fevereiro, quando um Boeing 707331B a fazer um voo charter da companhia norte-americana Independent
Air, com partida de Bergamo (Itália)
e chegada a Punta Cana (República
Dominicana), colidiu com o Pico Alto,
na ilha de Santa Maria, causando a
morte dos seus 144 ocupantes, naquele
que é considerado um dos piores acidentes aéreos ocorridos em Portugal.
Texto: Luis Curado
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Escola de Carnaxide com
novas salas de aula
rou cerca de seis meses, mas poderia
ter sido acabado mais depressa se não
tivesse que haver algumas correções
de última hora, referiu que hoje o que
demora mais é o projeto e os procedimentos para a sua concretização,
porque a contratação pública é muito

Texto: Alevandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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A escola EB Sylvia Philips, em
Carnaxide, beneficiou de uma intervenção por parte da Câmara de Oeiras,
com obras que consistiram na substituição do edifício pré-fabricado, passando
esta escola a contar com cinco novas
salas de aula, com adequados níveis
térmico, acústico e de luz natural, novas instalações sanitárias e zona de arrumos.
O novo edifício, que tem capacidade
para 125 crianças, foi inaugurado no
dia 22 de fevereiro, pelo presidente do
Município, Isaltino Morais, na presença
de alunos, professores, encarregados
de educação e funcionários.
O presidente da Câmara, em declarações ao “O Correio da Linha”, sobre as
obras deste edifício, disse que demo-

exigente, muito burocrática, fazendo
com que, entre o momento em que se
inicia o projeto e o final da empreitada,
possam passar quatro anos, não é este
o caso, mas se for uma obra que exija
concurso público para a execução do
projeto, pode demorar dois anos a estar concluído e depois é mais o tempo
para a adjudicação da empreitada, não
sendo possível iniciar a obra em menos
de três anos, razão pela qual o trabalho deste executivo ainda não atingiu a
velocidade de cruzeiro. Ainda segundo
Isaltino Morais, neste momento estão
a ser intervencionadas outras escolas,
pois mesmo não se tendo deixado que
o parque escolar se degradasse muito,
há necessidade de intervenções, como
no caso desta escola, em que o edifício
mais antigo precisa de requalificação,
apesar de não estar em más condições
é necessário evitar que daqui a alguns
anos esteja degrada e concluiu, dizendo
que a intervenção nas escolas tem que
ser permanente para que as crianças
sintam que o espaço da sua escola é um
espaço agradável.
O presidente da União de Freguesias
de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira,
considera que este foi um dia muito
importante para Carnaxide, por serem
inauguradas as novas salas de aula da
escola que vieram substituir os anexos que existiam e que tinham poucas
condições para os alunos, criando
desta forma boas instalações para
alunos e professores. Deu os parabéns ao departamento da Educação
da Câmara de Oeiras, ao vereador
Pedro Patacho, presente nesta inauguração, e ao presidente da Câmara,
por estarem empenhados em cumprir a promessa que foi feita durante a campanha eleitoral, de criarem
melhores condições nas escolas para
que Oeiras tenha os melhores alunos
do País.
O presidente do Agrupamento de
Escolas de Carnaxide, António Seixas,
disse que há muitos anos lutam por
estas obras, pois as anteriores instalações tinham 40 anos e eram de madeira e deixou uma palavra de
apreço ao Departamento de
Educação, que “nos últimos
anos tem trabalhado com os
diretores das escolas na melhoria das condições”.
Esta intervenção, cujo investimento rondou os 330 mil
euros, incluiu também a consolidação do muro de suporte
do talude, que se localiza nas
traseiras do edifício e a instalação de um telheiro de ligação entre a nova edificação e
antigo edifício.

Dia Mundial
da Dança
No âmbito das comemorações do
Dia Mundial da Dança, realiza-se
nos próximos dias 27 e 28 de Abril,
na Quinta da Ribafria, em Sintra,
a oitava edição do Festival Corpo. Este Festival Internacional de
Dança, que decorre num horário
entre as 10h00 e as 19h00, é co-produzido pela Ai!aDança-Atelier de
Produção de Espectáculos e pela
Câmara Municipal de Sintra.
O evento, com entrada livre, dá
oportunidade ao público de participar gratuitamente em diferentes
workshops, assistir a espectáculos,
visitar dois centros de exposições
que juntam artistas plásticos e contactar com vários tipos de obras
de arte, artesanato, fotógrafos de
dança, companhias, escolas, lojas
de artigos de dança, etc..
A finalidade do festival é dar a
conhecer tudo o que se faz à volta da indústria da dança no nosso
País, através da aposta numa produção que pretende massificar e
democratizar as artes em geral e
a dança em particular. De acordo
com a organização, trata-se de um
evento para famílias e para o grande público que pretende reunir o
maior número de pessoas ligadas
à Dança.
Durante os dois dias que dura o
festival, a partir das 15h00, têm
lugar várias demonstrações de
Dança. Ballet Clássico, Dança Espanhola, Dança Contemporânea,
Jazz, Hip Hop, Dança Oriental,
Ritmos Latinos, Dança Popular e
Bollywood são algumas das técnicas que os visitantes poderão apreciar nos palcos do evento.
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Programa
Oeiras
Educa
O Município de Oeiras apresentou no
dia 21 de fevereiro, no auditório do
Templo da Poesia, no Parque dos Poetas, o programa Oeiras Educa, desenvolvido no âmbito da política educativa
traçada para os próximos quatro anos.
Perante cerca de uma centena de professores, o presidente da Câmara de
Oeiras, Isaltino Morais, disse que, já
afirmou várias vezes que quer ter em
Oeiras os melhores alunos do país e,
para isso, é importante criar ferramentas tecnológicas inovadoras como esta,
que facilitam o trabalho daqueles que
serão, provavelmente, os maiores responsáveis pelo cumprimento desse objetivo, os professores, e este programa,
Oeiras Educa, é talvez a melhor forma

Moinho das Antas

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Nº5A
2780-241 Oeiras
Tel.:214 427 944

de traduzir as características deste Município e da estratégia política deste
executivo.
O vereador da Câmara de Oeiras, Pedro Patacho, responsável pela área da
Educação, apresentou o programa, dizendo que o seu objetivo é criar uma
rede de parcerias com entidades em
diversas áreas temáticas, e que, de forma simples, cada educador em função
da sua disciplina, possa agendar uma
atividade.
O programa tem a ambição de ligar o
ensino ao território, explorando o potencial da oferta educativa existente,
como complemento ao trabalho que
os docentes desenvolvem diariamente
nas suas salas de aula. O Portal criado
pretende ser um canal de comunicação direto entre os docentes das escolas públicas de
Oeiras e o Município, sendo
apenas necessária a inscrição
em www.oeiraseduca.pt. O
portal inclui um diretório de
projetos e atividades educativas de enriquecimento curricular, disponíveis no Concelho e está organizado em oito
áreas temáticas, Artes Perfor-

Oeiras Vila

Rua João Teixeira Simões nº3
2780-254 Oeiras
Tel.:214 425 100

mativas, Artes Visuais, Língua e Literatura, Ciência e Tecnologia, História
e Património, Sociedade e Cidadania,
Ambiente e Sustentabilidade e Literacia Digital.
Os docentes poderão efetuar pesquisa,
segundo a área temática, consultar as
atividades disponíveis e proceder à sua
marcação, inscrevendo o número de
alunos e acompanhantes e poderá também ser requerido transporte sempre
que necessário.
A Câmara de Oeiras assume os custos
inerentes à realização das atividades
disponibilizadas no Portal e aos transportes reservados para o efeito, de forma a garantir a todos os alunos o acesso
às atividades disponíveis.
Em declarações ao Correio da Linha,
Paulo Patacho, esclareceu que com este
programa qualquer professor pode
registar-se no portal, escolher uma das
atividades e agendar uma deslocação
com a sua turma, para uma experiência
educativa, mas também pode sugerir a
inclusão neste programa de atividades
que considere importantes.
O programa tem parcerias com diversas entidades, como por exemplo, o
Instituto Gulbenkian de Ciência, com
quem foram preparadas diversas atividades, por exemplo, “os cientistas vão
à escola”, que permite aos professores
convidarem um cientista para dar uma
aula aos seus alunos, mas também podem solicitar uma visita aos laboratórios do IGC. Referiu ainda Pedro Patacho que este projeto não está acabado,
ou seja, há instituições que ainda não
estão incluídas no programa mas é intenção fazer a inclusão de todas aquelas
em que se reconheça o interesse para o
processo educativo.

2 décadas
de teatromosca
Prestes a completar 20 anos de
existência, o teatromosca, companhia de teatro fundada em Sintra
em 1999, por Paulo Campos dos
Reis e Pedro Alves, apresenta o
espetáculo «Anónimo». Com texto
de Jorge Palinhos e encenação de
Pedro Alves, em palco será retratado o tão atual mundo virtual que,
por um lado, aproxima as pessoas
mas, por outro, facilita a criação
de personas e perfis falsos, usados
para diversos fins.
Esta peça é a segunda criação do
ciclo «Atingir a Maioridade» que a
companhia está a dedicar à reflexão sobre os conceitos de juventude e maioridade, associados à
questão da identidade. O espetáculo poderá ser visto de 23 a 25 de
maio, às 21 horas, no Teatro Ibérico, na Rua de Xabregas, em Lisboa,
e de 30 de maio a 1 de junho, também às 21 horas, no AMAS - Auditório Municipal António Silva.
O teatromosca tem sede na Casa
da Cultura Lívio de Morais e gere
o programa de espetáculos do
AMAS, auditório com 188 lugares
para espectadores.
«Anónimo» é uma coprodução do
tetaromosca com o CAB – Companhia de Amadores de Ballet e conta com financiamento do Ministério da Cultura e da Direção-Geral
das Artes e Câmara Municipal de
Sintra.

Texto e Fotos: Alevandre Gonçalves

Paço de Arcos

Rua Costa Pinto, nº97
2770-213 Paço de Arcos
Tel.:214 422 717

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

Oeiras Fórum

Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916
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Oeiras realizou Carnaval
no Palácio de Pombal
O Município de Oeiras ofereceu aos
munícipes um Carnaval diferente, durante três dias, com início no dia um
de março, fazendo uma recreação do
ambiente palaciano do século XVIII,
com diversas iniciativas no Palácio do
Marquês de Pombal e seus jardins.
Durante estes dias não faltou a Música,
Oficinas de Artes Plásticas, Teatro, com
personagens da Commedia dell’arte,
Marionetas, Masterclasses, fogo-de-artifício, e também um Salão de Chá, a
funcionar na Sala de Jantar do Palácio,
dinamizado por pastelarias locais.
Nestes dias realizou-se também um
Baile de Máscaras, ao estilo do século XVIII, que decorreu numa tenda
montada no jardim da Cascata dos
Poetas. Este baile proporcionou uma
reconstituição coreográfica através
dos Tratados de Dança da Época, fei-

ta pela Academia
de Dança Antiga de
Lisboa, em que toda
a ação foi conduzida pelo Mestre-decerimónias.
O
presidente
da
Câmara de Oeiras,
Isaltino Morais, em declarações ao
Correio da Linha, explicou que sendo
hoje o Carnaval muito abrasileirado,
muitas vezes não estando adequado ao
nosso clima, surgiu a ideia de recrear
um ambiente de Carnaval do século
XVIII, aproveitando as instalações do
Palácio Marquês de Pombal, permitindo a fantasia com trajes da época e com
Baile de Mascaras, para proporcionar
um convívio entre as pessoas.
Ainda segundo o presidente da Câmara,
cada município tenta encontrar a sua

PSP de
Queluz deteve
assaltante

identidade e neste tempo de descompressão que antecede a Quaresma, proporcionar momentos agradáveis aos
cidadãos, face à identidade de Oeiras,
que nasceu no século XVIII, pretendeu-se recrear um Carnaval da época.
Este evento, que foi realizado pela
Câmara de Oeiras em parceria com a
ACECOA, teve entrada gratuita, mostrou uma forma diferente de viver o
Carnaval e contou com a adesão de
muitas centenas de pessoas, ao longo
destes três dias.

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, através da Divisão Policial de
Sintra, no dia 21 de fevereiro, pelas
08h30, na zona de Queluz, procedeu à detenção de 1 homem, com
23 anos de idade, por o mesmo ser
suspeito da prática do crime de
Roubo.
Momentos antes os elementos policiais, em patrulhamento àquele
local, visualizaram uma senhora
aos gritos, apavorada, apontando
para um indivíduo que acabara de
lhe roubar o telemóvel recorrendo
à ameaça/agressão através de força física.
De imediato, os elementos policiais encetaram perseguição ao
suspeito, após se colocarem estrategicamente no terreno, lograram
a sua detenção tendo sido localizado na sua posse o telemóvel que
havia sido roubado, o qual foi restituído à vítima.
No âmbito das diligências subsequentes, a PSP conseguiu estabelecer ligações a outros crimes de roubo, todos executados nos mesmos
moldes, continuando esta Polícia a
explorar e investigar outras situações possivelmente relacionadas
com o suspeito.
O detido, já com antecedentes criminais, foi presente ao Tribunal de
Instrução Criminal de Sintra

Êxitos regressam ao Casino
As canções que mais êxito alcançaram
entre os amantes da Música dos Anos
80 vão merecer um destaque especial
durante dois espectáculos que vão decorrer nos próximos dias 2 e 3 de Abril,
pelas 21h30, no Salão Preto e Prata do
Casino Estoril.
Os dois espectáculos, denominados
The Emotion of the 80’s, são inspirados num formato de ‘gala radiofónica’
e serão apresentados por António Sala.
PEntre os artistas cujas canções vão ser
homenageadas no Salão Preto e Prata
do Casino Estoril destacam-se: Tina
Turner, Michael Jackson, Madonna,
Queen, George Michael, Abba, Tracy
Chapman, Dire Straits e Cindy Lauper.
As canções mais marcantes criadas nos
Anos 80 serão interpretadas por um
grupo com mais de 80 elementos formados na academia de cantores Vocal

Emotion e tocadas por uma orquestra
com direcção artística e musical do
maestro Manuel Rebelo.
Os espectáculos The Emotion of the
80’s têm a duração de 90 minutos e estão classificados para maiores de seis
anos. Os bilhetes, cujos preços variam
entre os 12 e os 15 euros, podem ser adquiridos na TicketLine, nas lojas Fnac e
Worten e em outros locais habituais.

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL

CONVOCAÇÃO
Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 19º, capitulo III dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da
ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a reunir em Sessão Ordinária, na
Sede Social, em Queluz, na Rua D. Pedro IV nº 1, no dia 27 de Março, pelas 20.30, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO, RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO E
PARECER DO CONSELHO FISCAL, REFERENTES AO EXERCICIO DE 2018
Conforme determina o n.º 1 do art. 22º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver presente a maioria legal dos sócios
com direito a voto, a ASSEMBLEIA-GERAL reunirá, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número
de sócios presentes.

QUELUZ, 13 de Março de 2019

O VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Amável Jesus Ramos Tenera
NOTA: O relatório e contas encontra-se à disposição dos Associados na Secretaria de Direcção a partir do dia 18 de Março, pf.

CL-Março-2019
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Footlab é um espaço
para diversão e lazer
O Footlab a funcionar há pouco mais de
um ano, é uma empresa vocacionada
para a atividade lúdica, tendo por base
a prática do Futebol, está sedeado em
Carnaxide, no Concelho de Oeiras, na
avenida Maria de Lurdes Pintassilgo, e
disponibiliza no seu espaço quatro estações de prova, que permitem avaliar
a velocidade dos participantes, a sua
técnica de controlo de bola, potência
do pontapé e a sua precisão, proporcionando o desafio em equipa ou individualmente.
Os “atletas” têm que ter mais de seis
anos de idade e não ter problemas físicos ou de saúde que desaconselhem a
prática desportiva.
Segundo um dos sócios desta empresa, Filipe Costa, em declarações ao O
Correio da Linha, contrariamente ao
que é suposto por muitas pessoas, este
é um espaço de lazer aberto a todos e
não apenas a profissionais.
O Footlab proporciona uma forma de
as pessoas, durante algumas horas,
se divertirem testando a sua destreza
na corrida, a pontaria do seu pontapé

acertando nos buracos que simulam
uma baliza, e percebendo também com
que velocidade é capaz de pontapear a
bola, valores que são obtidos através de
um sistema de software e hardware patenteados em exclusivo para o Foolab e
cujos resultados são disponibilizados
aos participantes que os podem divulgar, se assim o entenderem.
Além destes testes, possuem um campo de “Street Soccer”, um de Futevólei
e também um de Futebol de 5, que estão ao dispor dos participantes, para
aluguer, para confronto entre equipas,
tendo o último, bancadas e cobertura
vídeo, o que, segundo Filipe Costa, permite aos jogadores fixar qualquer momento do jogo, como a marcação de um
golo, acionando um botão para extrair
os 30 segundos antes e os 30 depois, e
cujo registo em vídeo será cedido ao
jogador.
Estas atividades são servidas por balneários para os “atletas” e também
para árbitros, uma vez que no campo
de Futebol de 5 se realizam torneios.
Os acompanhantes dos “atletas” podem assistir a todo o seu
desempenho nas bancadas do campo de Futebol
de 5, com capacidade
para 178 pessoas, ou na
galeria que tem zonas de
Bar/Lounge e permite
uma visão panorâmica
de todo o complexo.
Todo este complexo
proporciona também a
realização de festas de
aniversário, que para

além da parte lúdica
das provas desportivas, tem menus que o
aniversariante ou os
pais, podem escolher,
sendo, em princípio,
exigido um mínimo
de 10 pessoas.
Nesta vertente, acrescenta Filipe Costa,
também se fazem
despedidas de solteiro, eventos vários
para empresas, para
escolas e clubes e nos
dias de grandes jogos
de Futebol, há transmissão através de um
grande ecrã, sendo, para todos estes casos, necessária a marcação. No caso das
escolas e clubes o Footlab tem pacotes
especiais.
O Footlab funciona de segunda a sexta,
das 12h00 às 24h00 e ao fim-de-semana
das 09h00 à 01h00 da manhã.
Refere Filipe Costa que o Footlab,
que ocupa uma área de dois mil e
quinhentos metros quadrados e conta atualmente com 10 colaboradores,
surgiu através da ideia de um dos sócios, Hugo Domingues, tendo depois
o projeto sido executado por outro dos
sócios, Fernando Batista, e levou cerca
de dois anos a construir, tem,
neste primeiro ano de atividade, em que já passaram
pela Footlab cerca de 25 mil
pessoas, das mais variadas
zonas do país e do estrangeiro e foram realizados eventos para cerca de 30 clubes,
um balanço positivo, que faz
desde projeto um projeto de
sucesso.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues e
arquivo
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"A Cidade de Amadora tem
sido pioneira na Arte Urbana"
-Catarina Valente
A Arte de Rua, que tem transformado
a paisagem nas grandes cidades, está a
conquistar um cada vez maior número de admiradores e a mudar a forma
como tem sido vista pela sociedade. Em
alguns casos, chegou já às grandes galerias mundiais, conquistou um estatuto por direito próprio, alcançou valor.
Longe vão os tempos em que a sociedade via somente nos graffitis um criticável atentado à propriedade. Pelo meio,
a revolta social condimentada por ideo-

logias revolucionárias aproveitou também esta forma de expressão para fazer
passar as suas mensagens. Os murais
gritaram durante décadas palavras de
ordem com a política a inspirar muitos
graffiters, que alimentaram igualmente
sobre si alguns ódios de estimação.
Hoje, as cidades, sobretudo os subúrbios mais industriais, têm vindo a
aceitar melhor esta forma de expressão
artística. Anteriormente desvalorizados socialmente, os graffiters começam

agora a ser convidados para participar
na decoração dos edifícios e a intervir
também nos espaços públicos. Neste
capítulo, a cidade da Amadora tem
sido pioneira na valorização do trabalho destes artistas, nomeadamente com
a promoção, desde 2015, de um Festival
de Arte Urbana que conta com o apoio
da autarquia. À frente da coordenação
desta iniciativa baptizada com o nome
de ‘Conversas na Rua’ está a gestora
cultural Catarina Valente, uma jovem
de 27 anos apostada em marcar a diferença na promoção do graffiti enquanto forma de expressão artística.
O Correio da Linha (CL) - Como é que
surgiu a ideia de lançar o Festival de
Arte Urbana da Amadora ‘Conversas
na Rua’?
Catarina Valente (CV) - O projecto
surgiu na sequência de uma vontade
demonstrada pela Câmara Municipal
da Amadora em promover a arte urbana na cidade, como uma estratégia de
melhoramento da paisagem urbana,
de aproximação à comunidade local e
de democratização do acesso à prática artística. Este ano, o projecto terá a
sua 5.ª edição e, como tal, pretende-se
comemorá-la dando continuidade ao
modelo de curadoria já implementado.
A programação ainda se encontra em
fase de preparação.
CL - Têm registado boa receptividade
por parte do público e das entidades
oficiais?
CV - Sim, o retorno por parte da comunidade local é bastante positivo e encorajador. Temos uma rede de parceiros
sólida que nos tem apoiado ao longo
das últimas quatro edições e contamos
com o apoio da população, nomeadamente, com o seu aval relativamente ao
que produzimos e à forma como pensamos a cidade. Acreditamos que definimos um modelo sustentável e adequado ao território da cidade da Amadora,
uma vez que cada edição é pensada de
acordo com o contexto em que cada
intervenção se insere. Contamos com
várias solicitações para intervenções

Mais de 100
registos murais
por parte de fontes particulares,
facto que é revelador do impacto do projecto na comunidade e
no território.
CL - No âmbito deste projecto,
quantos trabalhos de graffiti foram já realizados na Amadora e
de que tipo?
CV - A cidade da Amadora
conta com mais de 100 registos
murais no seu território, entre
intervenções espontâneas e de
origem institucional. A Câmara
Municipal da Amadora, no âm-

bito do projecto ‘Conversas na Rua’,
impulsionou a realização de 23 intervenções murais, nos últimos quatro
anos. O formato mais recorrente é o
mural, através das técnicas da pintura,
do graffiti ou da ilustração.
CL - Existem muitos artistas à espera
de oportunidade para mostrarem o seu
talento?
CV - Sim. Todos os meses recebemos
pedidos por parte de artistas interessados em participar no projecto
‘Conversas na Rua’. Em todas as edições procura-se apostar tanto em artistas emergentes como conceituados,
provenientes de diferentes disciplinas
artísticas, no sentido de ampliar e diversificar a oferta artística no espaço
público.
CL - Com que apoios têm contado?
CV - Contamos com o apoio de dois parceiros locais, a Ferrassol e a Dedicated
Store Lisboa, aos quais recorremos para
apoio nos materiais e acessórios de pintura. Ainda neste âmbito e nas últimas
três edições, a Dyrup tem prestado assistência também nestas áreas, disponibilizando as tintas de exterior e os acessórios de apoio, garantindo a execução
e a durabilidade das intervenções. Para
o projecto, é essencial ter uma rede de
parcerias sólidas, que apostam na qualidade e numa relação de proximidade.
Todas estas empresas asseguram a sustentabilidade do projecto, sendo fundamentais para o sucesso e os resultados
que temos obtido ao longo dos anos.

11 Março 2019

CL - Só têm actuado no concelho da
Amadora ou têm desenvolvido projectos em outros locais/regiōes?
CV - O projecto insere-se na Divisão
da Cultura da Câmara Municipal da
Amadora, pelo que a acção do mesmo
diz respeito única e exclusivamente à
cidade.
CL - Tem sido fácil divulgar o trabalho
desenvolvido por estes artistas? Quais
as maiores dificuldades na divulgação
do trabalho dos graffiters?
CV - Consideramos que o impacto das
intervenções artísticas que impulsionámos foi crescendo gradualmente.
Actualmente, contamos com a atenção
dos média para promoverem o que de
melhor se faz na cidade nesta área artística, sendo que, anualmente, procedemos ao envio de uma nota de imprensa
sobre a realização do projecto.
CL - O que falta fazer para dar a conhecer melhor o trabalho destes artistas?
CV - Ao nível da credibilização da arte
pública ainda há um longo trabalho
pela frente, visto que esta expressão
artística ainda não é totalmente valorizada no mundo da arte. Acreditamos
que projectos como o ‘Conversas na
Rua’ poderão contribuir para a reflexão
sobre a importância desta prática no
espaço público e para o seu papel no
desenvolvimento comunitário.

Hoje há mais graffiters
em Portugal
CL - Já há graffiters a viverem exclusivamente do seu trabalho?
CV - Sim, existem vários artistas urbanos que vivem exclusivamente da sua
prática, em articulação com outras atividades artísticas, como a pintura de
cavalete ou a instalação.
CL - O Graffiti tem sido visto como um
estilo de arte marginal. Essa ideia está
a mudar?
CV - Sim. Consideramos que esta premissa tem vindo a mudar, devido à
popularidade do género e à adesão
por parte dos públicos. Por contaminação de outros contextos, sobretudo,
europeus e norte-americanos, o graffiti em Portugal é hoje uma prática que
envolve um maior número de artistas.
Contrariamente ao seu início, assistimos à legitimação por parte das instituições em relação ao seu contributo
para a cidade e o território.
CL - É mais fácil ser graffiter na
Amadora do que em outros locais?
CV - Consideramos a questão ambígua.
Isto porque, hoje, um pouco por todo
o País existem projectos que trabalham
o graffiti e a arte pública. No caso da
cidade da Amadora, o que se poderá
afirmar é que existe um legado desta
prática que retoma à década de 1990 e
que contribui para a existência de uma
cronologia da evolução deste fenómeno, ainda mais, se considerarmos os
antecedentes da pintura mural política
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na cidade, logo a seguir ao 25 de Abril
de 1974.
CL - O projecto ‘Conversas na Rua’ é
para manter como está, ou vai evoluir
para outro patamar?
CV - A curto prazo tencionamos continuar a criar um modelo sustentável de
curadoria de arte pública, que aposte
na diversidade de expressões e estilos
artísticos, em articulação com a comunidade local. Embora, estejamos abertos a outras possibilidades, para já a
nossa acção recai no incentivo à prática artística, na democratização do seu
acesso e na melhoria da paisagem urbana da cidade.

Marginalização do graffiti
foi atenuada
CL - Existem muitos graffitis em instalações abandonadas, por exemplo,
em fábricas encerradas, permanecendo
praticamente desconhecidos. Este tipo
de arte está condenado a ter de estar
escondido, feita às escondidas? Os graffiters são perseguidos?
CV - Projectos como o ‘Conversas na
Rua’ demonstram a visibilidade que o
graffiti e demais expressões adquiriram
no espaço público. Os locais abandonados servirão sempre como espaços de
experimentação artística. Actualmente,
podemos afirmar que a marginalização
do graffiti foi atenuada pelo impacto,
pela qualidade e pela popularidade dos
artistas. Como tal, consideramos que
esta estigmatização, em Portugal, tem
vindo a esvanecer-se.
CL - Da quase clandestinidade para o
reconhecimento do público. Como se
pode fazer essa transição?
CV - Esta transição concretiza-se pela
qualidade, pela aptidão e pelo aperfeiçoamento da técnica por parte dos
artistas urbanos. Actualmente, é possível encontrarmos nas cidades, obras
artísticas com um elevado grau de complexidade e que demonstram o talento
destes artistas.
CL - Dos trabalhos já realizados quais

obtiveram maior projecção?
CV - Até à data, consideramos que todos os trabalhos contribuíram para a
melhoria da paisagem urbana da cidade, a redução do estigma associado ao
território, a sensibilização para a prática artística, o envolvimento comunitário e a aproximação do cidadão ao seu
contexto. Temos vindo a apostar em
artistas emergentes, que nunca tinham
experimentado a prática mural, desde
a área da ilustração, com as ilustradoras Elsa Poderosa e Ana Dias, à pintura, com a artista plástica Sara Morais,
aos mais consagrados, passando pelo
graffiti, com o Odeith, representante local, ou a street art com o Gonçalo
Mar, o Daniel Eime, a Kruella d’Enfer,
o Estúdio Altura, o Frederico Draw & o
Contra, o Pantónio, o Regg Salgado, o
Hugo Lucas ou o Nuno Alecrim.

Controvérsia faz parte
do mundo da arte
CL - Há quem veja os graffitis como um
atentado à propriedade, alegando que
só sujam paredes. Entre as diferentes
formas de graffiti como defender os trabalhos de qualidade, como distinguir o
que é arte do que não é?
CV - A distinção entre o que é arte e
não arte é muito ambígua, visto que se
encontra sujeita a uma posição subjectiva. Qualquer opinião sobre a arte é
resultado de uma interpretação individual, que provém do nosso contexto
histórico, social, económico e cultural.
Em épocas anteriores, houve movimentos artísticos que também foram alvo
de estigmatização, nomeadamente o
Surrealismo ou o Dadaísmo, e, possivelmente, não se imaginaria que, décadas mais tarde, uma obra de Salvador
Dali ou de Marcel Duchamp fosse elevada à condição de Arte. Isto para dizer
que a controvérsia sempre fez parte do
mundo da arte. A valorização do graffiti como prática artística padece da
mesma condição. A sua legitimidade e
credibilização é ainda muito discutida,
contudo já assistimos à sua introdução no mercado. Vejam-se fenómenos
como Banksy ou Vhils.
CL - Em 2013, lançou o “Mapa do
Graffiti na Amadora”. Este mapa tem
sido actualizado desde então? Com
quantos registos de arte urbana conta
actualmente?
CV - Sim. Desde 2013, o “Mapa da Arte
Urbana na Amadora” tem vindo a ser
actualizado com os registos murais que
vão ocorrendo na cidade. Neste momento, a plataforma contém um acervo
de 115 registos, entre obras sancionadas, ilegais e já extintas.
CL - Como gostaria de ver o futuro do
Graffiti?
CV - Gostaríamos que houvesse mais
reflexão e discussão sobre a sua importância e o seu papel na dinamização
do território urbano. Prevemos que se
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apostará, cada vez mais, nesta prática
e nos artistas, em resposta à nova configuração das cidades e dos seus territórios.
CL - O que gosta mais na Amadora?
CV - A sua diversidade cultural, o seu
legado histórico e o seu dinamismo comunitário.
CL - O que gosta menos na Amadora?
CV - Do estigma negativo que lhe foi
imposto.
Texto: Luis curado
Fotos: Arquivo da C.M.A

Perfil

Catarina Valente é a curadora do
projecto ‘Conversas na Rua’, um
Festival de Arte Urbana que tem
vindo a marcar a paisagem da
Amadora desde 2015. Natural desta cidade, é licenciada em Ciências
da Cultura pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa,
com um Mestrado em Cultura
e Comunicação pela mesma
Universidade e um Doutoramento,
em curso, pela Universidade
Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, sobre curadoria de
arte pública. O interesse por esta
forma de expressão artística surgiu durante a licenciatura, tendo
sido mais aprofundado a partir
da realização da tese de mestrado
sobre ‘O lugar da Mulher na Arte
Pública’.
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Os
novos
órgãos
sociais
da
Federação Portuguesa de Atividades
Subaquáticas, tomaram posse no dia
22 de Janeiro, numa cerimónia realizada no Palácio Marquês de Pombal, em
Oeiras, com a presença do Secretário de
Estado do Desporto e Juventude, João
Paulo Rebelo, do presidente do IPDJ,
Vítor Pataco, do vereador da Educação
e Desporto da Câmara Municipal de
Oeiras, Pedro Patacho e do vice-comandante do Estado-Maior da Armada, o

vice-almirante Novo Palma,
entre outras personalidades.
A nova Direção da FPAS, tem
como presidente, Ricardo
José e como membros, Rui
Cardoso, Jorge Rodrigues,
João Sá e Manuel Araújo.
Nesta cerimónia o Secretário
de Estado, João Paulo Rebelo,
enalteceu o trabalho que a
Federação tem desenvolvido
e referiu que é muito importante transmitir às novas gerações o interesse pelo mar e
pela sua sustentabilidade.
O vereador Pedro Patacho, deu as
boas vindas em nome do presidente da
Câmara e os parabéns pelo trabalho da
FPAS, dizendo também que a Câmara
de Oeiras está disponível para desenvolver atividades que cativem as crianças e jovens para o interesse pelo mar e
sua preservação.
Novo Palma, vice-comandante do
Estado-Maior da Armada, felicitou os
órgãos sociais que tomaram posse e salientou a colaboração da Marinha com
a Federação que “pode continuar a contar com o apoio da Marinha”.
Ricardo José, que foi reconduzido no
cargo de presidente, declarou ser com
muita satisfação e honra pela confiança dos associados, que está neste cargo,
agradecendo o trabalho dos membros

da Direção cessante e dos funcionários
da Federação. Pretende, com esta nova
Direção, avançar com novos projetos e
trabalhar pelo bem do desporto e do
bom nome da Federação Portuguesa de
Atividades Subaquáticas.
Constituída em 1965, a FPAS desenvolve um conjunto de atividades subaquáticas, apoiadas por conselhos consultivos com delegados dos clubes filiados.
É filiada na Federação Internacional
de Atividades Subaquáticas e assegura as competições desportivas
em nove modalidades subaquáticas, Pesca Submarina, Audiovisuais,
Hóquei Subaquático, Tiro Subaquático,
Râguebi Subaquático, Natação com
Barbatanas, Mergulho em Apneia,
Mergulho Desportivo e Orientação
Subaquática.

Mercado
de Queluz
renovado

Idosos
atacados
O Comando Metropolitano de
Lisboa da PSP, através da Divisão
Policial de Cascais, no dia 27 de fevereiro, pelas 19h00, na União de
freguesia de Carcavelos e Parede,
deteve um homem de 35 anos de
idade, através de Mandados emanados por Autoridade Judiciária,
por o mesmo ser suspeito da prática dos crimes de Roubo e Furto
Qualificado.
O suspeito está indiciado pela prática dos crimes ocorridos entre setembro de 2018 e janeiro de 2019,
cujas vítimas eram todas idosas
do sexo feminino e, aproveitando
a quase nula capacidade de resistência das mesma, atacava-as com
extrema violência através do método de esticão e surpreendendo-as
quando se preparavam para entrar
nas suas habitações. Na generalidade, as malas roubadas continham no seu interior documentos
pessoais, dinheiro e telemóveis.

O Mercado Municipal
de Queluz foi objeto
de trabalhos de requalificação e profunda
reabilitação, dotando-o das melhores condições para comerciantes
e clientes.
Embora decorram ainda, no 1º
piso do mercado, as obras necessárias à instalação da futura
Loja do Cidadão de Queluz, o
novo espaço comercial já renovado do piso térreo compreende
várias lojas, bancas de venda e
espaços de “meia loja”.
Ferragens, congelados, churrasqueira, talho e mercearia; peixe
fresco, flores, frutas e legumes,
bolos e cereais; leitão, pão, charcutaria e vestuário esperam pela
sua visita!
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Esta será a primeira internacionalização de Pedro Passos, atleta e
cliente da Fundação AFID Diferença, e participante regular nas
provas do Special Olympics Portugal das Olimpíadas Especiais Portugal, na modalidade de natação.
Nascido em 1995, Pedro Passos
começou a nadar enquanto criança até adquirir as técnicas de nado
vindo a deixar a modalidade algum tempo depois. Em 2005, Pedro passa a ser cliente do Centro de
Atividades Ocupacionais (CAO)
da Fundação AFID Diferença e o
seu regresso à natação acontece
através da AFID Sport, programa
desportivo da Fundação.
Desde essa altura nunca faltou a
uma prova em que a equipa tenha
participado, obtendo sempre lugares de destaque. Em 2018 obteve
mais de 12 pódios conseguidos,
sendo 8 deles de 1º lugar. Pedro
Passos Nada todas as técnicas,
sendo livres (crawl) e mariposa os
estilos favoritos.
Este ano, os Special Olympics
World Summer têm lugar em Abu
Dhabi nos Emirados Árabes Unidos de 14 a 21 de março, onde se
prevê a participação 7.000 atletas
de 170 países, onde se inclui Portugal e de cerca de 20.000 voluntários. A Comitiva Portuguesa é
composta por 48 elementos, sendo
31 atletas.

Novos orgãos sociais da FPAS

ctos
oje

Atleta da AFID
nas Olimpíadas

nossos pr
os
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que é o formato que mais gostamos.

Férias todos juntos sempre

Numa família numerosa é preciso
ter a paciência multiplicada mais vezes
O Dia do Pai assinala-se, em Portugal,
a 19 de Março. Nem todos os países
homenageiam a figura paterna no mesmo dia, o que não está de todo errado.
Saber que os pais têm um dia a eles dedicado é uma ideia simpática, mas não
altera em nada a certeza que vivem nos
seus quotidianos. Ou seja, para eles todos os dias são Dia do Pai.
Ser pai é uma tarefa a tempo inteiro.
Sem folgas. Sem férias. Sem distracções. Com empenho. Com preocupação. Com amor. Quando se é pai uma
vez tudo isto é verdade. Quando se é
pai muitas vezes o esforço e dedicação
multiplicam-se. Tantas vezes quanto o
número de filhos. E o tempo livre, para
recarregar baterias, costuma esfumar-se rapidamente.
Quando se é pai de vários filhos a
organização é a alma do ‘negócio’,
desenvolvem-se truques para enfrentar e superar contratempos. É esse o
principal segredo das famílias numerosas: a organização. Neste domínio,
João Miranda Santos tem a mestria da
experiência vivida. O jornal O Correio
da Linha foi até S. Domingos de Rana
(Cascais) saber quais os truques de um
Super-Pai.
A família Santos é composta pelo pai
João, de 35 anos, pela mãe Sónia, de 34,
e pelos quatro filhos do casal: Gaspar
(8), António (4), Matias (3) e Inácio (2).
Entretanto, vem já a caminho mais um
rebento, que deverá nascer no final de
Julho/princípio de Agosto e cujo nome
ainda está no segredo dos deuses. Esta
família está já a preparar a chegada do
novo elemento.

Projecto de vida familiar
O Correio da Linha (CL) - Como é as-

sinalado o Dia do Pai numa família
numerosa? Costuma receber muitas
prendas?
João Miranda Santos (JMS) Tipicamente a manhã é concorrida por
actividades nas diferentes escolas/
salas e recebo tantas lembranças como
filhos, sim. O fim do dia da família é
marcado pela celebração de S. José, que
é o pai modelo.
CL - O que esteve na base de decidirem
constituir uma família numerosa?
JMS - Nos primeiros anos de casamento e com a observação e testemunho de
outras famílias numerosas foi crescendo o sentimento de que o nosso projecto de vida familiar fazia sentido com
uma forte abertura e disponibilidade
para gerar vida e fazer crescer pessoas,
e a família numerosa é uma consequência disso.
CL - Como é que uma família numerosa organiza o seu dia-a-dia? Existe um
plano, horários, quadros de tarefas?
JMS - Existe uma rotina e horários definidos. O dia-a-dia tem de garantir tempo em família, depois do trabalho e da
escola, sendo o jantar um ponto de encontro essencial, e a oração familiar ao
final do dia um ponto de união com o
mais importante. O compromisso mais
importante é a família e por isso é impensável o pai ou a mãe saírem atrasados do trabalho porque os filhos estão
à espera na escola ou o resto da família
aguarda com expectativa em casa.
CL - Quais as tarefas mais complicadas
de executar no seio de uma família numerosa?
JMS - As tarefas mais complicadas são
sempre aquelas que já se começam
a fazer sem paciência! E numa família numerosa é preciso ter a paciência
multiplicada mais vezes. E esse é um
exercício diário! Em termos de tarefas
concretas, talvez pôr os cintos nas cadeirinhas!

A estratégia principal
é a frugalidade
CL - Existem algumas técnicas/estratégias especiais no momento de fazer
as compras para o mês? Quantos carrinhos de supermercado costumam
encher?
JMS - A estratégia principal é a frugalidade. Nada de marcas, nem de
produtos da moda, nem de produtos
individualizados. Não fazemos compras de mês nem enchemos carrinhos
porque dividimos as compras por diversas fontes, consoante os produtos.
Tipicamente os frescos vêm do mer-

cado, ao sábado. A carne é comprada
para vários meses em origens de confiança. E os restantes produtos vêm de
dois ou três supermercados em função
da qualidade e do preço. Mas por norma as idas ao supermercado são sem
crianças, à noite, pouco antes de fechar
para ser mais rápido.
CL - Existem pedidos especiais para
cada um dos elementos da família no
momento de fazer compras?
JMS - Tudo é comprado em função das
preferências de cada um, dentro dos
nossos critérios. De vez em quando, os
filhos também vão ao supermercado e
aí têm direito a meter no carrinho algumas coisas que cativem os seus olhos.
CL - Existe espaço para egoísmos no
seio de uma família numerosa? Como
se resolvem as tensões?
JMS - As crianças de uma família numerosa são iguais a todas as outras e
isso inclui ter de aprender que não são
o centro do mundo. Talvez beneficiem
por ter mais oportunidades de o aprender dentro de casa, com a ajuda dos
mais próximos. As tensões resolvem-se com firmeza e com compreensão,
normalmente promovendo a auto-resolução.
CL - Quando têm de sair todos juntos,
para um passeio ou para férias, como
o fazem?
JMS - Com muita alegria, porque adoramos estar juntos! Escolhemos sempre
destinos e actividades que possam ser
proveitosas de alguma forma para as
crianças, respeitando sempre o descanso de que necessitam para estarem
bem. Preferimos o ar livre e a Natureza.
Temos forma de andar todos de bicicleta porque gostamos muito e as férias
são habitualmente em campismo, por-

CL - Que tipo de férias costumam fazer?
JMS - O que mais queremos é ter tempo
de família e as férias são um tempo de
excelência para isso. Temos feito férias
sempre com bastante praia, porque gostamos e é bom para todos, mas também
com alguns passeios para conhecer novos sítios e novas realidades. Mas por
enquanto, com idades tão pequenas,
não vale a pena abusar muito disso. No
último ano aproveitámos bastante das
visitas aos Centros de Ciência Viva que
permitem fazer um bom misto de passeios intelecto/cultura/naturais.
CL - No momento de se arranjarem
para saírem de casa de manhã, quais as
prioridades nos banhos?
JMS - Os pais tomam sempre banho
primeiro e de preferência estão prontos
antes dos filhos acordarem. Os filhos
tomam banho pela ordem em que saem
da cama.
CL - É fácil constituir uma família numerosa em Portugal?
JMS - Eu não diria que é difícil, quando
se quer muito uma coisa as dificuldades relativizam-se e tornam-se mais
pequenas.
CL - Os apoios existentes para as famílias numerosas são suficientes? O que
falta fazer? Que medidas deviam ser
criadas?
JMS - Penso que os apoios nos primeiros anos dos filhos são bastante bons,
talvez falte prolongá-los um pouco
mais enquanto são dependentes dos
pais. Falta resolver algumas injustiças
das coisas que se paga mais só porque somos mais, como o IMI (Imposto
Municipal sobre Imóveis) em função
da área simples e não per capita.
CL - Qual a situação mais difícil que já
enfrentaram?
JMS - Não me lembro de nenhuma, talvez eu seja muito positivo!
CL - Conte-nos uma situação divertida
por que tenham passado no contexto
de serem uma família numerosa.
JMS - É sempre giro quando se vai pagar a creche e nos perguntam se são
todos nossos!

Alegria de poder multiplicar
o amor
CL - Qual o principal benefício de ter
uma família numerosa?
JMS - É a alegria de podermos multiplicar o nosso amor, e perceber que nunca se divide! Enquanto pais vivemos
muito mais entregues à família, que é a
nossa missão, e somos constantemente
obrigados a limar as nossas fragilidades em função disso.
CL - Qual a principal dificuldade que
enfrentam enquanto família numerosa?
JMS - O tempo! Que parece sempre
pouco para conciliar o trabalho com
tudo o que gostaríamos de fazer com
os filhos.
CL - Do ponto de vista dos filhos, quais
as vantagens mais marcantes de crescer
no seio de uma família numerosa?
JMS - Recebe-se muito amor de irmão, exercita-se muito o amor de
irmão. Aprende-se muito mais a conhecer e amar o próximo, mas diferente.
CL - Se pudessem gostariam de ter
mais filhos?
JMS - Para já, estamos à espera de um
e gostaríamos de ter um de cada vez!
Texto: Luis curado
Fotos: Arquivo de J.M.S
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JOMA celebrou 46 anos Feira do
Fumeiro de
Vinhais em
Oeiras

O JOMA (Juventude Operaria de
Monte Abraão), assinalou o 46º aniversário, que segundo o seu presidente,
João Pedro, foi uma celebração “excecional”, uma vez que foi possível realizar a “V Gala”, que decorreu na Quinta
Pinhal das Confreirias, em Almargem
do Bispo.
Tem havido dificuldade em realizar as
galas do clube por falta de uma sala
com a dimensão adequada e disponível, em Monte Abraão, esclarecendo,
João Pedro, que ainda falta realizar a VI
Gala, já que nesta foram homenageados
atletas, treinadores e dirigentes da época 2016/2017.
Nesta “V Gala” foram homenageadas
também entidades como, a Câmara
Municipal de Sintra, a União de
Freguesias de Massamá Monte Abraão,
a União de Freguesias de Queluz Belas,
os gerentes Fernando Rui e António
Ferreira, do Pinhal das Confreirias, a
empresa Xurbe e a Agência Funerária
São João das Lampas.
Com a participação de cerca de 200
pessoas, a gala teve também espetáculo, com Dança de Salão da responsabilidade do instrutor Eduardo Pereira,
animação musical, pelo DJ Ricardo e

contou com a presença do vice-presidente da Câmara de Sintra, Rui Pereira,
da presidente da União de Freguesias
de Queluz Belas, Paula Alves, do presidente da União de Freguesias de
Massamá Monte Abraão, Pedro Brás,
com Frederico Bessa e João Gonçalves,
da Divisão do Desporto da Câmara de
Sintra, representantes de clubes e federações.
João Pedro está confiante no futuro do
JOMA, pretendem manter as equipas
de Futsal, as escolinhas, o Atletismo,
que conta atualmente com 120 atletas
e tem obtido bons resultados, o Pool, que
Atletas homenageados
tem atualmente três
Atleta Masculino Competição - André Prazeres equipas na terceira
divisão, ou o Karaté,
Atleta Feminino Competição - Sandra Protasio
cujo próximo camTreinador do Ano - Fernando Silva
peonato espera que
Atleta Formação Feminina - Alice Fernandes
traga êxitos.
Atleta Formação Masculino - Tiago Sousa
Durante a Gala foram eleitos os novos
Atleta Formação Futsal - Rui Valente
Corpos Sociais para
Atleta Pool do Ano - Ricardo Migueis
o biénio 2019/2021

A
20ª
Promoção
Gastronómica e Mostra de
Artesanato de Vinhais, teve
lugar no Mercado Municipal
de Oeiras, nos dias um a
três de março, com destaque
para a exposição e venda de
fumeiro, artesanato, gastronomia de Vinhais e animação, com música a cargo do
conjunto “Maranos”.
O presidente da Câmara de
Vinhais, Luís Fernandes,
presente neste certame, justificou a sua presença, pelo
facto de estarem ali produtores do
Concelho de Vinhais, não só com o fumeiro mas também com artesanato e até
mostrando parte da cultura deste concelho, pelo que não fazia sentido que
não estivesse presente e manifestou-se
satisfeito pelo retorno que é dado por
esta feira, uma vez que todos os produtores dizem que têm boas vendas.
No que se refere ao fumeiro, Luís
Fernandes considera que apesar de haver muitas feiras no país com este produto, o de Vinhais salienta-se pela sua
qualidade, uma vez que toda a produ-

ção é certificada e por isso “o fumeiro
de Vinhais é o melhor”.
Segundo o presidente da Direção da
Casa de Vinhais, Álvaro Morgado, que
continua a ser responsável pela organização desta mostra, a feira tem mantido
o número de expositores mas aumentado o número de visitantes. Ainda segundo Álvaro Morgado, esta feira que
tem o apoio da Câmara de Oeiras e da
Câmara de Vinhais, é para continuar,
mas poderá haver novidades para o
próximo ano, todavia ainda não pode
avançar pormenores.

CDA celebra
Dia da Mulher
O Clube Desportivo do Arneiro assinalou o Dia da Mulher, no dia oito de
Março, uma iniciativa que já se realiza
há 25 anos, mantendo a tradição com
baile e a música a cargo do conjunto
“Ténis Bar”, que pela sua participação
ao longo dos anos, faz já parte desta celebração. Também é, neste dia, oferecida uma flor a cada mulher e no final do
baile, partido o bolo. Esta celebração
continua a ter grande adesão das mulheres, a realizar-se sempre no dia oito
e a ter o apoio da União de Freguesias
de Carcavelos e Parede e da Câmara de
Cascais.

ANIBAL MACHADO SEBASTIÃO
CONSTRUÇÃO
CÍVIL

CL-Março-2019

PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS

T. 219 624 797
TM: 932 816 937
Rua do Castelo, n.º 9 | OLELAS • 2715-356 ALMARGEM DO BISPO
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EVA arranca em Oeiras
O lançamento da 1ª fase do EVA, Eixo
Verde e Azul em Oeiras, teve lugar junto à ponte sobre o Rio Jamor, na Cruz
Quebrada, no dia 27, com a presença
do presidente da Câmara de Oeiras,
Isaltino Morais.
Esta primeira fase vai fazer a reabilitação do Rio Jamor e das suas margens,
criando um percurso pedonal e ciclável,
ao longo de três quilómetros, entre a
Cruz Quebrada e o Santuário de Nossa
Senhora da Rocha, em Carnaxide, permitindo, este percurso, a ligação com o
Passeio Marítimo de Oeiras.
Na cerimónia de descerramento da
placa que assinala esta primeira fase, o
presidente da Câmara, disse ser este o
“pontapé de saída” de uma intervenção
que tem como objetivo criar condições
de fruição através de zonas pedonais
e cicláveis, ao longo do leito das ribeiras, do Concelho, nomeadamente
da Ribeira de Algés, do Rio Jamor, da
Ribeira de Barcarena e da Ribeira da
Lage.
Esta intervenção que agora se iniciou,
está integrada no Eixo Verde Azul e
pretende criar ao longo do Rio Jamor,
numa extensão de 16 quilómetros, de
Oeiras ao Concelho de Sintra, um passeio que convida a apreciar a natureza, considerando, Isaltino Morais, que
talvez sejam, os sete quilómetros do
leito deste rio, ao longo do Concelho
de Oeiras, os mais bonitos, nomeadamente entre a Quinta da Gandarela e
Queluz de Baixo.
Foi em 2016 que surgiu a oportunida-

de de construir, em articulação com outros municípios,
um grande percurso ao longo
desta linha de água, prolongando-se desde a sua nascente
até à foz, tendo os municípios
de Sintra, Oeiras e Amadora
e a Parques de Sintra Monte
da Lua, assinado um protocolo para a criação do EVA, Eixo Verde
e Azul, que visa requalificar o Rio
Jamor e a área circundante do Palácio
Nacional de Queluz, de forma a valorizar ambiental, social e economicamente
toda a região.
As obras desta primeira fase foram adjudicadas à empresa UniKonstrói, têm
um prazo de execução de 210 dias e um
investimento de cerca de um milhão de
euros.

Sporting
Clube de
Vila Verde
comemora
aniversário

Jornadas de
Saúde em Cascais
As Jornadas de Saúde de Cascais,
organizadas pelo Rotary Club Cascais Estoril e pelo Lions Club Cascais Cidadela, vão decorrer nos
dias 30 e 31 de Março, no Centro
Comercial Cascais Villa, em Cascais.
Estas jornadas, que já se realizam
há 16 anos, disponibilizam à população, num fim de semana, rastreios de saúde gratuitos, como a
medição do colesterol, da glicémia,
da tensão arterial, da audição, avaliação da visão, do peso e cálculo
do índice de massa corporal, tendo
ainda aconselhamento de saúde e
higiene oral.

Agência de Viagens e Turismo

QueluzTur
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1 a 5 de MAIO

Madeira

Festival Islâmico
em Mértola

Ficha Técnica

A
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18 e 19 de MAIO

baile, após a refeição, ficou ao encargo
do músico local, Pedro Santos. Na mesa
de honra, a Câmara Municipal de Sintra também marcou presença na pessoa
do vice-presidente Rui Pereira e a Junta
de Freguesia de São João das Lampas e
Terrugem, com o presidente Guilherme
Ponce de Leão e o vogal do desporto,
José Alberto Carvalho.
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28 de ABRIL a 1 de MAIO

S. Miguel - Açores

O Sporting Clube de Vila Verde comemorou o seu 76º aniversário com um
jantar de convívio, realizado no passado dia 1 de fevereiro. Cerca de 200
pessoas reuniram-se no salão de festas
de Terrugem para festejar a data e homenagear os onze associados que completaram 25 anos de filiação no Clube.
A música que criou um ambiente de
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Ferragens
Fechaduras
Ferramentas
Loiças sanitárias
D
 iverso mobiliário
para casa de banho
Azuleijos e mosaicos
Material eléctrico
Tintas
Chaves
Remodelação
de interiores e outros
serviços
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"O passado na imprensa era
com muita camaradagem"
-Pepita Tristão
A imprensa regional teve na área da
Grande Lisboa uma grande dinâmica
a seguir ao 25 de Abril e até à primeira década deste século, desaparecendo
depois na quase na totalidade, nomeadamente os jornais que faziam a cobertura noticiosa dos concelhos de Oeiras,
Cascais, Sinta e Amador.
Estes jornais contaram ao longo dos
anos com muitos jornalistas que deixaram a sua marca nesta região, uns
infelizmente já desaparecidos outros
que continuam a alimentar o prazer de
informar.
Uma jornalista que ainda continua
no ativo é Pepita de Alegria Sanchez
Tristão Cardoso, com quem “O Correio
da Linha” conversou.
Natural de Castelo de Vide, onde nasceu em 1951, frequentou o Colégio
Nossa Senhora da Penha, vindo para
Cascais com 19 anos, onde completou o 12º ano, entrando mais tarde na
Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, que frequentou até ao 3º.
Ano.
A sua atividade ligada às letras começou aos 14 anos com a publicação de
poesias no jornal da sua terra “Terra
Alta”. Quanto veio para Cascais, a par
do seu emprego numa empresa, iniciou
a colaboração na página juvenil da revista “Modas e Bordados” que depois
do 25 de Abril, mudaria o nome para
“Mulher Modas e Bordados ” colaborou com o “Jornal da Costa do Sol”,
tendo em 1972 criado uma página juvenil designada “O Facho”, onde a

censura gostava de fazer os seus riscos
azuis. Colaborou também com o Jornal
“A Nossa Terra” a revista “Podium” e
o jornal “República”, inicialmente com
contos infantis, na página semanal dedicada aos mais pequenos, e depois
também com algumas reportagens.
Em 2018, Pepita Tristão recebeu da
Junta de Freguesia de São Domingos
de Rana a Medalha de Mérito Cultural.
O Correio das Linha – Foi fácil fazer
carreira no jornalismo?
Pepita Tristão – Eu era nessa altura era
a única mulher nesta zona a fazer este
trabalho e era portanto uma menina
muito acarinhada, recordo que assisti,
por exemplo, à apresentação do projeto para a construção do Autódromo do
Estoril, tendo-me sido explicado todo o
projeto pelo presidente da Câmara de
Cascais.
O jornalismo começou para mim a
tempo inteiro, em 1973, por convite do
“Jornal Costa do Sol”, o que me levou a
deixar o emprego que tinha nessa altura, na Presidência da República, como
tradutora. Para equilibrar as finanças,
acostumei-me, desde então, a colaborar
com diversas publicações, sob pseudónimo.
CL- O 25 de Abril foi uma marca na
tua vida e não só pela mudança do regime…
PT- Antes do 25 de Abril, em 1973,
conheci o César, filho do fotógrafo
César Cardoso, que profissionalmente
começava a seguir os passos do pai.
Passamos o 25 de Abril juntos, fomos

fotografar o 1 de Maio de 1974,
na Alameda e em novembro desse ano, casamos em Cascais.
Algum tempo depois colocou-se a possibilidade de ir trabalhar para o jornal “Diário de
Lisboa” depois de ter falado com
o Torquato da Luz, mas entretanto o diretor do “República”,
Raul Rego, convidou-me para
a redação e eu precipitei-me,
despedi-me do “Costa do Sol” e
quando fui assinar contrato com
o “República”, o diretor disse-me que devia ingressar no Partido
Socialista, o que eu recusei, por não
querer prender-me a qualquer partido.
Estava convicta que entraria para o
“Diário de Lisboa”, mas o Torquato da
Luz explicou-me que com o regresso
dos portugueses das colónias, deram
prioridade aos jornalistas que trabalhavam lá e tinham ficado sem emprego.
CL-Foi o início de um interregno no jornalismo?
PT- Sim, já estava grávida do César, o
meu filho mais velho e com um enorme barrigão, achei que não encontraria
emprego enquanto ele não nascesse,
pelo que decidi procurar um trabalho
mais compatível com a vida de mãe.
Entretanto engravidei outra vez e só
depois do nascimento da minha filha
é que fui trabalhar para a Carris, onde
estive 15 anos.
Durante esse período frequentei a
Faculdade de Letras, fui escrevendo
pequenos textos para diversos jornais,
e investi mais na ficção.
Anteriormente já publicara no “Diário
de Lisboa” um ou dois contos, numa
rubrica intitulada “Um conto por um
conto” e nestes anos de escritório, aproveitei o tempo para participar em diversos concursos literários, tendo ganho alguns prémios. Como nesse tempo
a maior parte dos concursos não atribuíam prémios pecuniários, compensavam os participantes com a edição de
coletâneas das obras vencedoras. Foi
assim que vi editados alguns dos meus
contos e poemas.
CL -Mas também exploraste a faceta de
empresária, como correu?
PT- Quando me despedi da Carris, por
mútuo acordo, recebi uma pequena
indemnização que investi na abertura
de uma papelaria na Parede. A minha
experiência como empresária foi curta
e dolorosa, restando-me apenas a satisfação de não ter ficado a dever nada.
Quando estava quase a encerrar a loja,
o arquiteto Viana Mendes, diretor do
jornal regional “A Zona”, convidou-me
para coordenar um curso profissional
de jornalismo que estavam a ministrar
naquele semanário, aceitei e depois do
curso terminar fiquei na Zona, como

chefe de redação, até, salvo erro, 1996.
CL- Mas voltaste ao “Costa do Sol”,
como é que isso aconteceu?
PT- O então diretor do “Jornal da Costa
do Sol”, Viriato Dias, formulou-me
uma proposta convincente e eu decidi
acabar a carreira de jornalista onde havia começado.
Durante os cerca de 15 anos que estive
neste semanário, escrevi também para
outros, incluindo o diário, “24 Horas”,
com o qual comecei a colaborar desde
que era apenas um projeto. Lembrome que durante quatro ou cinco, meses
antes de sair a público, fiz reportagens
com um fotógrafo enviado de Lisboa,
apenas para as edições experimentais
internas, o que eu considerava uma autêntica bizarria.
CL-Depois do “Costa do Sol”, criaste
um jornal online, como é que está a resultar?
PT- Não podia adivinhar, quando regressei ao Costa do Sol, é que este encerraria, sem qualquer aviso, nem carta
de despedimento. Por coincidência, a
minha mãe ficou acamada nessa altura
e com necessidade de cuidados permanentes, pelo que a única solução que arranjei foi a reforma antecipada, muito
penalizada.
Entretanto, em 2006, tinha iniciado com
o meu filho mais novo, Miguel, um
jornal digital, o “Cyberjornal”, que embora nunca tenha explorado comercialmente, tenho mantido até hoje, dando
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especial ênfase, às iniciativas ligadas à
cultura.
CL-Durante vários anos viveu-se, entre
os jornalistas, que trabalhavam sobretudo em Oeiras e Cascais, um ambiente
muito agradável, como é que recordas
isso?
PT -Era uma festa trabalhar, porque
nos divertíamos uns com os outros sem
descorar o trabalho e havia entreajuda
em vez da competição que se verifica
hoje.
CL-Além do jornalismo, tens dedicado
parte do teu tempo à literatura, fala-nos
um pouco disso.
PT-Em 2000 publiquei o meu primeiro livro a solo, um livro de contos para adultos, “O meu Universo é
uma bola de pingue-pongue”, a con-
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vite do António Salgueiro, que tinha
aberto uma editora chamada, “Vão de
Escada”.
Desde então tenho vindo a publicar diversas coletâneas de contos com outros
escritores, como a Maria de São Pedro,
que coordenou a maior parte delas, José
Jorge Letria e Maria Alberta Menéres.
O último livro que editei foi “O Engenho
Humano e a Arte de Navegar”, que fala
sobre os magníficos trabalhos de artesanato do Mestre Ilídio Carapeto (entretanto falecido), que fez uma grande
pesquisa sobre a história da navegação
e reproduziu em madeira, embarcações
de todas as épocas e partes do mundo.
Presentemente, estou a acabar de escrever um outro livro, sobre um poeta
local, que no início do século passado
foi pioneiro em levar e divulgar o Fado
para fora do continente.
Para além desse livro, tenho na gaveta vários outros, de romance, contos e
poesia, que aguardam edição.
CL-Como é que vez a existência do Dia
da Mulher?
PT-Estou desejando que não haja Dia
da Mulher, infelizmente isso não vai
sendo possível porque as coisas cada
vez estão piores, é assustador o panorama, sobretudo no que se refere à
violência sobra as mulheres, estamos
no século XXI e parece que em vez de
evoluirmos estamos a regredir, mas espero que este dia deixe rapidamente de
se justificar.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Arquivo e Paulo Rodrigues

Floresta Segura
em Cascais
O início da ‘Operação Floresta Segura
2019’ foi assinalado em Cascais, no passado dia 18 de Fevereiro, junto ao edifício da Câmara Municipal, na Praça 5
de Outubro. Esta operação, a decorrer
até 6 de Dezembro em todo o território
nacional, conta com a envolvência dos
vários agentes da Protecção Civil e visa
sensibilizar, fiscalizar, vigiar e combater incêndios florestais.
No âmbito da ‘Operação Floresta
Segura 2019’, a Guarda Nacional
Republicana, em coordenação com
a Autoridade Nacional de Protecção
Civil e o Instituto da Conservação da

Natureza e das Florestas, vai promover acções de sensibilização junto das
populações e, em particular, das autarquias, produtores florestais, comunidades escolares e agricultores.
O objectivo da ‘Operação Floresta
Segura 2019’ é alertar as populações
para a importância dos procedimentos preventivos a adoptar de forma a
reduzir os riscos de incêndio florestal,
nomeadamente sobre o uso do fogo
em queimas e queimadas, a importância da limpeza e remoção de matos e a
manutenção das Faixas de Gestão de
Combustível.

Os Rotary Clubes de LisboaOlivais e de Cascais-Estoril estão a
organizar um passeio de automóveis antigos que vai decorrer nos
próximos dias 30 e 31 de Março. O
evento conta com a colaboração do
Clube Português de Automóveis
Antigos e terá como ponto de partida os jardins do Casino Estoril
com chegada programada à cidade de Tomar.
O passeio ‘Rotary aos Templários’ está
aberto à participação de veículos automóveis fabricados até 1989 que estejam
em perfeito estado de funcionamento e
originalidade, com Inspecção Periódica
Obrigatória em dia e seguro válido.
A organização pode também admitir
a inscrição de veículos mais recentes
de reconhecido interesse histórico.Os
principais objectivos desta iniciativa
são o convívio entre os participantes, a
divulgação de Rotary, as componentes
lúdica e desportiva e a paixão em torno do automóvel antigo. Os eventuais

resultados financeiros que vierem a ser
obtidos serão canalizados para as acções de carácter social desenvolvidas
pelos clubes organizadores.
O itinerário do passeio ‘Rotary aos
Templários’ prevê, no primeiro dia,
paragens em Vila Nova da Barquinha e
no Entroncamento com visitas culturais
ao Centro de Interpretação Templário
de Almourol e ao Museu Nacional
Ferroviário. No segundo dia, decorrerá uma entrega de troféus em Tomar
e uma visita cultural ao Convento de
Cristo.

CL-Março-2019

Rotários organizam rally
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Banda da SIMECQ renasceu

A SIMECQ, (Sociedade Instrução
Musical Escolar Cruz Quebradense),
fundada a nove de outubro de 1880,
com a designação de “Solidó”, passou
a ter, em 1922, uma Banda Musical, que
chegou a ter 50 elementos e funcionou
até 1948, tendo sido uma das mais antigas do país.
Em 2003, os responsáveis da SIMECQ,
com o apoio do então presidente da
Junta de Freguesia de Cruz-Quebrada
Dafundo, Carlos Jaime, recrearam a
Banda e a Escola de Música, que muito
recentemente voltou a passar por uma
crise, da qual, uma conjugação de vontades, está a recuperar.
Foi sobre esta capacidade de ultrapassar dificuldades que O Correio da Linha
falou com a presidente da Direção da
SIMECQ, Dulce Borges, com o vice-presidente, Carlos Jaime, com as vogais, Gisela Rodrigues e Patrícia Félix e
com o diretor da Banda e da Escola de
Música, Nuno Silvestre, tendo começado, Dulce Borges, por dizer que há cerca de seis meses foi reorganizada toda a
estrutura de funcionamento da Banda,
sob a orientação de Nuno Silvestre,

com ajuda de alguns músicos que voluntariamente prestam essa ajuda e por
elementos da Direção, alguns presentes
nesta conversa.
Nuno Silvestre diz que será ideal que a
maioria dos futuros músicos da banda,
sejam formados na Escola de Música e é
nesse sentido que pretendem trabalhar,
naturalmente que hoje ao contrário dos
que se verificava no passado, os músicos não tocam apenas numa banda, há
uma participação em várias bandas,
mas pretendem que aumente o número de músicos mais ligados à SIEMCQ,
esclarecendo, Nuno Silvestre, que hoje
há 10 músicos que se podem considerar ligados à SIMECQ e 20 que tocam
também noutras bandas, mas há um
grande entrosamento
e bom ambiente entre
todos, que se deve ao
trabalho do maestro
Sérgio Costa e às condições que a Direção
da SIMECQ está a
proporcionar.
A Escola de Música
conta neste momento
com 10 alunos, que é
considerado bom tendo em conta que está
Director de Banda Nuno Silvestre
a funcionar há pouco
tempo, estão também
a trabalhar com 16 crianças dos três depois de ter contacto com os músicos
aos cinco anos e pretendem desenvol- que ainda se mantinham e de fazer
ver um trabalho de sensibilização jun- algum trabalho, nomeadamente o into das escolas levando a banda a tocar ventário dos instrumentos com Patrícia
músicas que sejam do seu agrado dos Félix, viria a ser cativado pelo projeto
jovens.
que lhe apresentaram para esta área da
Gisela Rodrigues, sobre o seu trabalho Música. No trabalho inicial foi também
nesta reorganização, referiu que dá a muito importante o apoio do maestro
ajuda possível, mas sobretudo sente Francisco Teles, tendo depois esse traum grande orgulho em que se tenha balho ficado a cargo do maestro Sérgio
reativado a banda, por considerar “que Costa.
lhes ficava mal, perante as pessoas que Patrícia Félix, sobre a sua colaboração,
dedicaram muito do seu tempo e até do referiu que ela dependeu muito da ajuseu dinheiro, para reati- da do Nuno Silvestre e dos músicos,
var a banda o fim de tan- porque não conhecendo nada de mútos anos, se agora a banda sica não sabia classificar os instrumenvoltasse a desaparecer”.
tos, depois foi preciso contatar músicos
Esta reativação da Banda para tocarem com a banda e isso foi inique se verificou em se- cialmente um trabalho exaustivo, mas
tembro de 2018, deve-se, agora já está tudo a ficar mais fácil e o
segundo Nuno Silvestre, que mais a satisfaz é perceber a entreaao empenhamento de juda que existe entre todos os elemenCarlos Jaime, que o con- tos que estão a trabalhar neste projeto.
tactou para fazer a sua A Banda tem vindo a participar em
reorganização, e apesar diversos eventos, como as festas de
de inicialmente não estar Linda-a-Velha, atuaram no aniversário
interessado nesse traba- da SIMECQ, fizeram concertos no São
lho, por falta de tempo, Martinho, no Natal e no Ano Novo e já

têm vários concertos agendados para
os próximos meses. Nem tudo são rosas, há poucos meios, grande parte das
atuações da Banda são gratuitas, pelo
que todos os apoios serão bem-vindos
para dar continuidade a este valioso
património que a SIMECQ coloca ao
serviço do Concelho de Oeiras e não só.
Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

Maestro Sergio Costa

A banda actuando em parceria com o coro tune up

O Correio da Linha tem um novo site, mais moderno e fácil de consultar.
Com o mesmo compromisso de sempre: representar de forma séria
e independente a Imprensa Regional. Para ver aqui www.ocorreiodalinha.pt

A comemorar 30 anos

