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- Aureliano Duarte 94 anos

"Ser bombeiro na minha
juventude era muito duro"

Aureliano José Martins Duarte, de 
94 anos de idade, filho de António 
Duarte, um dos fundadores e coman-
dante da, então designada, Associação 
de Bombeiros Voluntários União e 
Capricho de Linda-a-Pastora, hoje 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Linda-a-Pastora, teve o 
primeiro contacto com a corporação, 
em 1927, com apenas três anos de ida-
de, sendo registado com a categoria de 
Aspirante do Quadro Auxiliar.
Desde os 11 anos fez parte da Banda 
da Associação, que chegou a ter 54 ele-

mentos, o seu percurso de bombeiro no 
ativo iniciou-se em 1955, como bombei-
ro de 3ª classe. 
Aureliano Duarte foi recentemen-
te agraciado, na Gala dos Bombeiros 
de Oeiras, com o Crachá de Ouro da 
Liga dos Bombeiros Portugueses e a 
Medalha de Mérito Grau Ouro, do 
Município de Oeiras. 
A propósito desta homenagem, 
“O Correio da Linha” conversou 
Aureliano Duarte, para dar a conhecer 
um pouco do que foi o seu passado ao 
serviço da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntário de Linda-a-
Pastora.
Aureliano Duarte começou por nos 
dizer que ser bombeiro na sua juven-
tude era muito duro, uma vez que to-
dos os engenhos de ataque aos fogos 
eram manuais, referindo, por exem-
plo, a bomba manual, de que ainda há 
um exemplar no quartel, que precisa-
va de seis homens para a manobrar e 
tornava-se muito perigosa quando era 
preciso desloca-la numa descida, pois 
ganhava velocidade e era difícil de con-
trolar, refere também que conduziu a 
primeira ambulância que a corporação 
teve, comprada em 1946.
Era funcionário da Companhia Carris e 
a coordenação entre a vida profissional 
e a atividade de bombeiros, diz, não ter 
sido difícil, assim como essa coordena-
ção com a vida familiar.
Da sua atividade como bombeiro recor-
da algumas situação dolorosas, como 
as grandes cheias de 25 de Novembro 
de 1967, das quais se apercebeu quan-
do regressava do trabalho e viu uma 
grande massa de água e de detritos a 
descer o Vale do Jamor, tendo-se de 
imediato dirigido ao quartel dos bom-
beiros e começado a colaborar nas ope-
rações de salvamento, nomeadamente 
em Algés, onde encontrou um cenário 
de horror que ainda hoje o impressiona 
ao recordar. 
Também participou no combate ao 
grande incêndio da Serra de Sintra, em 
1966, onde morreram 25 militares, con-
fessa ter sentido medo perante a fúria 
das chamas, mas para além disso, nun-
ca mais esqueceu a imagem dos jovens 
que foram apanhados pelo fogo e que o 
chocou muito.
Mas a vida de bombeiro também tem 
momentos de alegria e, Aureliano 
Duarte, recorda ter sido chamado para 
levar de urgência uma senhora ao hos-
pital e perto do Marquês de Pombal, 

em Lisboa, teve que parar a ambulân-
cia, porque a senhora já estava em tra-
balho de parto, mas Aureliano Duarte 
não tinha experiência destas situações e 
mesmo sem saber o que fazer lá ajudou 
a senhora no nascimento da criança, 
que nasceu bem.
Como músico lembra que foram uma 
vez a Fanhões, localidade que não co-
nhecia, mas foram tão bem recebidos 
que ainda hoje há uma estreita liga-
ção entre os Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Fanhões 
a Associação Humanitário dos 
Bombeiros de Linda-a-Pastora, neste 
encontro, em Fanhões, aconteceu um 
acidente com os foguetes, resultante da 
queda de um foguete junto dos fogue-
tes que estavam para ser lançados que 
se incendiaram e fizeram as pessoas fu-
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gir cada um para seu lado. 
Em Linda-a-Pastora, ao longo dos anos 
foram sendo realizadas diversas ativi-
dades culturais além da música, faziam 
teatro de revista e bailes que eram fa-
mosos e tinham como objetivo angariar 
fundos para os bombeiros que, refe-
re Aureliano Duarte, durante muitos 
anos, nem farda tinham.
O primeiro carro de combate aos incên-
dios foi comprado em 1935 e os meios 
foram melhorando ao longo dos anos, 
tendo hoje os bombeiros bons meios 
para fazerem o seu trabalho, mas, refe-
re, que quando era jovem o que tinham 
era vontade de ajudar as pessoas e com 
isso ultrapassavam as dificuldades”. 
Olhando para traz não pensa que pu-
desse ter outra vida, por um lado por-
que gosta do trabalho como bombeiro, 
mas por outro lado, devido à ligação 
da sua família aos bombeiros cuja con-

tinuidade é hoje mantida por 
sua filha Cristiana Duarte 
Alves, que é presidente da 
Associação Humanitário 
dos Bombeiros de Linda-a-
Pastora. 
Depois de cerca de 36 anos no 
ativo, Aureliano Duarte pas-
sou, em 1991, para ao Quadro 
Honorário, com o posto de 
Sub-Chefe, e integrou os ór-
gãos sociais, na Direção, em 
vários mandatos, até 2016. 

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

SIMAS entrega prémios
A cerimónia de encerramento do 
Programa de Educação Ambiental teve 
lugar dia quatro de Junho, na Escola 
Secundária Seomara da Costa Primo, 
na Amadora, onde foram conhecidos os 
vencedores dos prémios de Educação 
Ambiental e “WIZZ, O Quiz da Água”.
O júri selecionou 12 trabalhos como 
premiados, atribuindo ainda 16 men-
ções honrosas. As escolas vencedoras 
que foram premiadas com computado-
res foram, em Oeiras, Escola Secundária 
Sebastião e Silva e Escola Secundária 
Professor José Augusto Lucas e na 
Amadora, Escola Secundária Seomara 
da Costa Primo e a Escola Básica de 

Alfornelos. 
Os SIMAS de Oeiras e Amadora no 
ano letivo 2018/2019 desafiaram mais 
uma vez as comunidades escolares dos 
Concelhos de Oeiras e Amadora, atra-
vés do seu Roadshow, a participarem 
no Projeto de Educação Ambiental su-
bordinado ao tema “à descoberta dos 
oceanos”, com o objetivo de sensibili-
zar os mais jovens para a importância 
e a preservação do recurso Água, tendo 
aderido  35 escolas ativamente ao pas-

satempo, sendo recolhidos 
612 trabalhos, realizados 
por cerca de 1102 alunos, 
apoiados por 68 professo-
res.
A cerimónia de encerramen-
to contou com a presença do 
vereador, José Agostinho 
Marques, do diretor 
Delegado, Nuno Campilho, 
do diretor do Departamento 
Organizacional, José 
Augusto Santos e da chefe 
de Divisão de Comunicação, 
Teresa Alvarez. 

Nas grandes superficies, 
os modelos e os tamanhos 

são standard, mas nós 
conseguimos desenvolver,

 fabricar e instalar um 
projecto completamente 
personalizado, marcado
 pela elevada qualidade 

e com garantia 
efetiva de que se algo 
falhar, nós resolvemos

Fornecedor de todos 
os materiais para 
a construção civil
Execução de cozinhas
e roupeiros por medida
Revistimentos 
Pavimentos
Casas de Banho
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I Gala dos Bombeiros de Oeiras

FAMILY
BRUNCH
RIVIERA

FAMILY
BRUNCH
RIVIERA

Riviera Hotel Carcavelos
Rua Bartolomeu Dias, Junqueiro
2775-551 Carcavelos
Telef: +351 21 458 66 00
www.rivierahotel.pt

Aceite o nosso desafio!
Faça já a sua reserva!reservas@rivierahotel.pt

Surpreenda a sua família com um magnifico 
Brunch preparado pela nossa equipa.
Das 12:30 às 16:00, sempre aos domingos, 
cá estaremos para o levar numa estimulante 
viagem de cores e sabores.
 

Desfrute 
tranquilamente 
das nossas iguarias 
e da variedade 
dos produtos 
de mercado 
seleccionados 
e deixe as crianças 
em segurança num 
espaço só para elas, 

com muita brincadeira e animação e sempre 
com a supervisão de uma animadora.

Encontrará na nossa mesa os nossos 
iogurtes caseiros e pães artesanais uma 
deliciosa variedade de saladas do Mercado 
com produtos locais, uma diversidade 
de salgados, queijos e enchidos, pratos 
quentes com as suas guarnições, 
a surpresa semanal do chef e para terminar 
uma fabulosa seleção de sobremesas.
 
Disponibilizamos também  sumos naturais 
e “detox”, bem como vinho da casa, água, 
café, chá e refrigerantes,  para acompanhar 
na perfeição esta jornada gastronómica. 

PREÇO
Dos 0 aos 3 anos · Grátis 

4 aos 8 anos · 50%

Depois de uma preparação de vários 
meses, por iniciativa da presidente da 
Direção da Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Linda-a-Pastora, 
teve lugar no dia 25 de maio, a I Gala 
dos Bombeiros do Concelho de Oeiras, 
que apesar de alguns contratempos de-
vido à realização da final da Taça de 
Portugal no mesmo dia, correu tudo 
bem e a organização tem recebido ma-
nifestações que atestam o sucesso do 
evento. 

Com a participação de cerca de 140 con-
vidados a Gala foi além de um convívio 
entre as sete corporações de bombei-
ros do Concelho de Oeiras, uma for-
ma de homenagear os bombeiros com 
prémios como, Excelência, Bravura e 
Carreira e também foi atribuído o pré-
mio Personalidade do Ano.
O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, ao usar da palavra 
começou por felicitar a presidente dos 
Bombeiros Voluntários de Linda-a-

Pastora, Cristiana Alves, 
pela iniciativa de reali-
zação desta Gala, dizen-
do também que a im-
portância da atividade 
dos bombeiros deve ser 
reconhecida e o melhor 
reconhecimento do seu 
trabalho é proporcionar 
as condições necessárias 
para o desempenho das 
suas funções com eficácia 
e segurança.
Diria ainda, Isaltino 
Morais, que o mérito das 
pessoas não é só reco-
nhecido através de bens 
materiais, referindo-se 
à entrega da Medalha 
de Mérito Grau Ouro 
da Câmara de Oeiras, a 
Aureliano Duarte, como 
reconhecimento do seu 
trabalho, e que através da 
sua pessoa, é também um 
agradecimento a todos os 
bombeiros. 
O presidente da Câmara 
de Oeiras recebeu nes-
ta Gala a distinção de 
Personalidade do Ano, 
uma escolha por consenso entre todas 
as corporações de bombeiros do conce-
lho, que pretenderam mostrar publica-
mente o seu agradecimento.
Recebeu o Prémio Carreira, o coman-
dante da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Linda-a-
Pastora, Jorge Manuel da Costa Vicente.
Nesta primeira gala estiveram pre-
sentes, além do presidente da Câmara 
de Oeiras, o comandante Nacional 
Operacional, brigadeiro general Duarte 
Costa, em representação da Liga 
Bombeiros Portugueses, o comandante 
Carlos Jaime, a vereadora da Câmara 
de Oeiras, Joana Baptista, o diretor da 
Proteção Civil Municipal de Oeiras, 
tenente-coronel, Albino Tavares, o di-
retor da Policia Municipal de Oeiras, 
intendente Jerónimo Sanches Torrado, 
o presidente da União Freguesias 
Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, um 
representante da PSP de Oeiras e os co-
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Presidente recebe Procurador

Freguesia cria novo website

Oeiras Fórum
Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916

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

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

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

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

mandantes e direções das sete 
corporações de bombeiros do 
Concelho.
A Gala contou com atuações, 
da Orquestra SIMEQ, do 
Coro TUNE UP, do tenor José 
Ornelas e de sete jovens dos 
infantes e cadetes dos bombei-
ros de Linda-a-Pastora, com 
uma coreografia 
que terminou com 
a construção de 
um puzzle que re-
sultou na imagem 
do Concelho de 
Oeiras.
As personalida-
des presentes a 
Orquestra e o 
Coro receberam o 
Prémio Presença, 
que recorda a rea-
lização desta Gala.

Texto: Alexandre 
Gonçalves

Fotos: Paulo
 Rodrigues

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra recebeu, nos 
Paços do Concelho, o Pro-
curador-Geral da República 
Popular da China, que chefia 
uma delegação do Ministério 
Público que realiza uma visita 
a Portugal.
Basílio Horta destacou, na sua 
intervenção, as características 
da realidade económica, cul-
tural e social do município de 
Sintra.
O presidente da Câmara Muni-
cipal sublinhou a importância 
de aprofundar o bom relacionamento 
entre o município de Sintra e a Repúbli-
ca Popular da China.
O Procurador-Geral da República Po-
pular da China, Zhang Jun, agradeceu 
a forma como foi recebido em Sintra, 
recordando que as relações entre Por-
tugal e a China atravessam um bom 
momento, após a recente visita do pre-
sidente da República de Portugal, Mar-
celo Rebelo de Sousa, ao seu país.
Zhang Jun, que foi eleito procurador 

em março de 2018, revelou ainda co-
nhecer o aumento, nos últimos anos, de 
turistas asiáticos à região de Sintra.
O Procurador recordou 1980 e a assina-
tura, em julho desse ano, do primeiro 
acordo de cooperação comercial entre 
os dois países, e da liderança do então 
ministro do Comércio português, Basí-
lio Horta, nessa importante negociação.
Na delegação chinesa em Sintra esteve 
ainda presente o Embaixador da China 
em Portugal, Cai Run.

A União de Freguesias de Oeiras, Paço 
de Arcos e Caxias, desenvolveu e cons-
truiu o novo website, com o endereço, 
www.ufopac.pt.
Segundo a presidente da União de 
Freguesias, Madalena Castro, o website 
teve como base na sua programação e 
à construção, a criação de um endereço 
fácil de pesquisar, e uma organização 
dos conteúdos que tem como priori-
dade a informação e o contato entre o 
eleito e o eleitor. 

Neste sentido e implementando um dos 
modelos de Gestão Autárquica, este 
veículo de informação digital acolhe 
o utilizador com os caminhos corretos 
para chegar às diversas seções do web-
site, com um Layout moderno, visando 
um estilo atual, criatividade, usabili-
dade e credibilidade, numa procura 
de melhoria da imagem institucional. 
Integra as redes sociais criadas recente-
mente, com versão mobile, newsletter, 
facilidade de contato e balcão online.
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Faleceu Georges Dargent

Marchas Populares em
Massamá e Monte Abraão

Georges Alphonse Silveira Dargent, 
que desempenhou o cargo de presi-
dente da Câmara Municipal de Cascais 
(CMC) entre 1985 e 1993, faleceu no 
passado dia 4 de Junho, aos 91 anos. O 
município cascalense decretou três dias 
de luto municipal e justificou a decisão 
citando o “notável homem de servi-
ço público, a quem a comunidade de 
Cascais presta sentida homenagem”.
Nascido em Lisboa a 3 de Agosto de 
1927, Georges Dargent veio viver com 
a família para a Parede (Cascais) com 
apenas três anos de idade. Foi eleito 
presidente social-democrata da CMC 
em 1985, sucedendo no cargo a Helena 
Roseta. Acabou por abandonar a presi-
dência da autarquia em 1993, por mo-
tivos de saúde. O seu sucessor, na se-
quência de eleições, foi o socialista José 
Luís Judas.
Casado e pai de seis filhos, Georges 
Dargent licenciou-se em Ciências 
Económicas e Financeiras na 
Universidade Técnica de Lisboa. Em 
1956, foi viver para Angola onde de-
sempenhou várias actividades, no-
meadamente professor de Economia 
e Direito Comercial e vice-presidente 
da Câmara de Comércio de Luanda. 
Regressou a Portugal em 1967 onde ad-
ministrou várias empresas. 
Entre 1980 a 1982, o antigo presiden-

te da CMC viveu no Canadá onde foi 
consultor. No final de 1982, regressou a 
Portugal, acabando por entrar em 1983 
para o executivo da CMC, onde foi tam-
bém vice-presidente. Após abandonar 
a presidência da autarquia cascalense 
em 1993, assumiu a administração e 
presidência da Câmara do Comércio 
Luso-Belga-Luxemburguesa.
Em 2008, publicou o livro “A Minha 
História de Vida”, das Edições Colibri, 
uma obra biográfica com 208 páginas, 
que esgotou. Economista e consul-
tor de reconhecido mérito, Georges 
Dargent foi também agraciado com as 
medalhas de Ouro Recipiente Coroa da 
Bélgica (1990), de Honra da Associação 
Familiar (1990) e de Ouro Parede Ville 
(1993).

União das Freguesias de Massamá e 
Monte Abraão vai ter animação nos 
Santos Populares, como já é tradição 
com Arraial e Marchas Populares 
Nos dias 21, 22 e 23 de junho, a autar-
quia promove e convida a população a 
participar, nestas festas, que terão ar-
raial popular no Parque Salgueiro Maia, 
em Massamá, com muitas tasquinhas e 
animação musical. No dia 22 de junho, 

na Rua Casal do Olival, em Massamá, 
junto ao Mercado de Massamá, vai rea-
lizar-se o desfile de Marchas Populares, 
onde vão marcar presença as marchas 
da ARPIM (Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Massamá), do 
MTBA (Magoito, Tojeira, Bolembre e 
Arneiro dos Marinheiros), e ainda, a 
participação especial da marcha lisboe-
ta do Castelo.

Catástrofe em Cascais com
participação dos munícipes

Entre os dias 28 de 
Maio e 1 de Junho, 
Cascais foi um dos 
palcos do CASCA-
DE’19, o maior exercí-
cio de Protecção Civil 
alguma vez realizado 
em Portugal, que con-
tou com a participação 
de equipas oriundas 
de cinco outros países 
europeus. A saber: 
Alemanha, Bélgica, Croácia, Espanha 
e França. A população cascalense foi 
convidada a participar num cenário de 
catástrofe, para testar a capacidade de 
resposta dos meios de apoio europeus.
Organizado pela Autoridade Nacio-
nal de Emergência e Protecção Civil 
(ANEPC), em colaboração com a Di-
recção-Geral da Autoridade Marítima, 
este exercício europeu de Protecção 
Civil foi cofinanciado pela Comissão 
Europeia no quadro do Mecanismo de 
Protecção Civil da União Europeia, cujo 
objectivo é reforçar a cooperação entre 
os vários Estados-membros.
No simulacro realizado, com cerca de 
60 cenários, foram mobilizados mais de 
3000 participantes estrangeiros e portu-
gueses. Além de Lisboa, participaram 
no exercício os distritos de Aveiro, Évo-
ra e Setúbal. O objectivo foi testar e trei-
nar as respostas a situações de emer-
gência múltiplas que possam ocorrer 
em cascata no território nacional. No 
caso, sismo, cheias, acidente químico, 
ruptura de barragem e poluição marí-
tima.

SIMULACRO DE TSUNAMI TESTA 
PRONTIDÃO DO SOCORRO

Em Cascais, na manhã de 31 de Maio, 
ocorreu um simulacro de tsumani que 
obrigou à evacuação das praias da Con-
ceição e Duquesa, no centro da vila. O 
exercício começou com um alerta sono-
ro dado através do Sistema de Aviso 
e Alerta de Tsunamis (que integra o 
projecto-piloto de alerta do município), 
sendo o único simulacro que contou 
com o envolvimento da população.
Em termos de operacionais no terreno, 
este simulacro mobilizou vários corpos 

de Bombeiros do concelho de Cascais 
em colaboração com o Serviço Munici-
pal de Protecção Civil local, bem como 
elementos de todas as outras entida-
des responsáveis pelo socorro e apoio 
à população do município. Tudo para 
garantir que, em caso de necessidade, 
a ‘máquina’ está devidamente oleada 
para poder responder com prontidão e 
eficácia às situações de emergência. 
“Atenção, atenção, risco de tsunami”, 
ouviu-se na praia, em três línguas. 
Imediatamente, nadadores-salvadores 
e agentes policiais no local indicaram 
aos banhistas que saíssem da praia o 
mais depressa possível. “Temos de ter a 
consciência cívica de que os simulacros 
são fundamentais para que todo o siste-
ma esteja mais bem preparado, de for-
ma a responder a qualquer ocorrência 
real”, assinalou Carlos Carreiras, Presi-
dente da Câmara Municipal de Cascais.

SISMO DE MAGNITUDE 6,4 OBRIGA 
A SOLICITAR AJUDA EXTERNA 

No exercício realizado na vila de Cas-
cais foi simulada a ocorrência de um 
sismo de magnitude 6,4 na escala de 
Richter, que em cascata despoletou si-
tuações de emergência múltiplas. Para 
dar resposta ao cenário de catástrofe, os 
operacionais estrangeiros mobilizados 
chegaram ao terreno depois de Portu-
gal solicitar ajuda externa através do 
Mecanismo de Proteção Civil da União 
Europeia.
Recorde-se que quando a dimensão de 
uma emergência ultrapassa as capa-
cidades de resposta disponíveis num 
país, este pode solicitar assistência es-
pecial através do Mecanismo de Protec-
ção Civil da União Europeia. Uma vez 

solicitado e activa-
do, este Mecanismo 
coordena a assis-
tência e os meios 
disponibi l izados 
pelos Estados parti-
cipantes no auxílio 
prestado ao Estado 
requerente.

Texto: Luis  Curado
Fotos: CMC

Anibal Machado Sebastião

Construção Civil

Prestação de Serviços
Rua do Castelo, nº 9 | Olelas • 2715 - 356 Almargem do Bispo

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937 ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS

 VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz informa os 
cidadãos eleitores da Cidade de Queluz e a população em geral, que o valor da 
Angariação de Fundos realizada no dia 26/05/2019, junto das secções de voto 

das Freguesias de Massamá, Monte Abraão e Queluz, foi de 9.278,59 Euros.

O Presidente da Direcção
Ramiro Ramos
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SRMC tem novos órgãos sociais

A Câmara Municipal de 
Sintra deu início, a par-
tir de 31 de Maio, a várias 
intervenções no centro de 
Queluz, que implicaram 
alterações na circulação au-
tomóvel, que estão a mexer 
de forma significativa com 
o trânsito na zona e a deixar 
muita gente com os nervos 
em franja. Não foi avança-
da uma data para o fim das 
obras. Os munícipes têm 
feito sentir o seu desagrado 
em relação a estas mexidas 
no trânsito. Os 
comentários re-
cebidos na pá-
gina que o jor-
nal ‘O Correio 
da Linha’ tem 
na Internet dão 
conta disso mes-
mo.
“As obras têm 
início a 31 Maio, 
mas quando aca-
bam? Acredito 
que será para 
inaugurar numa 
campanha elei-
toral qualquer”, 
escreve um dos 
leitores, descontente com a situação, 
enquanto outro comenta: “Parece-me 
que alguém se esqueceu que na Rua 

No passado dia 26 de Maio tomaram 
posse os novos Órgãos Sociais da So-
ciedade Recreativa Musical de Carca-
velos. Jorge Dias é o novo presidente 
da Direcção que substitui Maria Ode-
te Morgado, eleito por unanimidade 
na Assembleia Geral com 
mais votos desde a sua fun-
dação. Jorge Dias perten-
ceu às direcções anteriores 
no cargo de tesoureiro e no 
seu discurso de tomada de 
posse agradeceu aos seus 
antecessores, Maria Odete 
Morgado e Victor Damião, 
o legado que deixaram.
Nesta sessão de tomada de 
posse, com a apresentação 
de Ana Galvão, actuaram o 
Coro Juveil de Carcavelos, 
Coro Cantar Glória, Bal-

lett da SRMC e a Orquestra Ligeira da 
SRMC, que contou com um salão cheio, 
onde estavam sócios, representantes de 
instituições, os Presidentes da Câmara 
Municipal de Cascais e da União das 
Freguesias de Carcavelos e Parede.

Festa do Cavalo
em Porto Salvo
A 20 ª edição da Festa do Cavalo de 
Porto Salvo, com organização da 
Associação Equestre de Porto Salvo, 
proporcionou, nos dias 24 a 26 de maio, 
garraiadas, provas e exibições eques-
tres, espetáculos musicais e atuações 
de ranchos folclóricos, demonstrações 
de siderotécnica, mostras de artesana-
to e desfiles de amazonas, cavaleiros e 
atrelagens.
Ricardo Baptista, presidente 
da Associação Equestre de 
Porto Salvo, em declarações 
ao “Correio da Linha”, refe-
riu que esta edição da festa 
teve menos participantes 
do que nos anos anterio-
res porque se realizaram 
outros eventos deste géne-
ro na mesma data, mas no 
que se refere ao público ele 
correspondeu como é habi-
tual neste evento, (que tem 
registado em média 20 mil 
visitantes). 
No que se refere ao local 
onde se realiza a festa, este 
ano com a autorização dos donos do 
terreno, foi possível fazer a ampliação 
do picadeiro, proporcionando melho-
res condições e permitindo fazer ou-
tro tipo de provas, mas, refere Ricardo 
Baptista, havendo ainda a possibilida-
de de no próximo ano a festa se realizar 
neste local, nos anos seguintes isso já 
poderá não ser possível.
Neste sentido, para Ricardo Baptista, 
seria desejável que o Município de 
Oeiras criasse um espaço multifuncio-
nal que permitisse a realização deste 
tipo de eventos e de outros ao longo 
do ano, estando esta questão depen-
dente do acordo que possa ser feito 
entre a Câmara de Oeiras e o Governo, 
sobre a gestão do espaço da Estação 

Agronómica Nacional.
Ricardo Baptista participa há 20 anos 
nesta luta de realização da Festa do 
Cavalo, considera que é cansativo, mas 
proporciona uma larga experiência e 
permite que todos os anos seja possível 
melhorar este evento em relação aos 
anteriores.
A Associação Equestre de Porto Salvo 
tem participado em provas interna-
cionais representando Portugal, como 
recentemente em Sevilha, no maior 
evento a nível mundial de Atrelagem 
de Tradição, em que estiveram 99 par-
ticipantes, sendo a sobrinha do Rei de 
Espanha, madrinha do evento e em que 
a participação portuguesa ficou em se-
gundo lugar.  

Queluz sofre alterações
de trânsito

D. Pedro IV existem os Bombeiros 
Voluntários de Queluz que, com esta 
alteração no sentido de circulação, vão 

demorar muito mais 
tempo a prestar socor-
ro no meio de Queluz, 
dado que têm de an-
dar a fazer uma gin-
cana no meio do Casal 
das Quintelas”.
“Em vez de andarem 
com estas alterações, 
que no meu ver só 
vêm prejudicar as 
pessoas que vivem 
em Queluz, deviam 
era alcatroar as estra-
das, que estão numa 
miséria”, critica mais 
um leitor do jornal 
‘O Correio da Linha’. 

“Acho uma fal-
ta de respeito 
para com os mo-
radores a falta 
de informação 
existente! É inad-
missível! Para 
quê estas altera-
ções? O trânsito 
vai ser o caos! 
Ridículo!”, prevê 
outro munícipe. 
“Mais uma me-
dida que contri-
bui para o fim do 
comércio local”, 
alega mais um 
dos leitores que 
deram conta do 
seu desagrado.

Coincidindo com o fecho desta edição 
foi recebida a notícia do falecimento 
de Maria Odete Morgado. Um nome 
importante na vida cultural do Concelho 
de Cascais, foi fundadora do Grupo 
Coral Infantil de Carcavelos, presidente, 
durante vários mandatos, da Sociedade 
Musical e Recreativa de Carcavelos e 
organizadora do Festival Clave de Prata. 
À família e amigos deixamos as nossas 
condolências.

Condolências

Uma pessoa afasta os sinais
 para o autocarro poder passar

Falta de passadeira para pe�es

Uma das entradas no bairro

Devido as alterações o contentor agora 
prejudica a passagem no passeio
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- Casa da Criança de Tires

Um projecto apostado
em criar alternativas
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Em 1925, foi proclamado em Gene-
bra (Suíça), sede europeia das Nações 
Unidas, o Dia Internacional da Crian-
ça, que é celebrado em muitos países, 
incluindo Portugal, a 1 de Junho, com 
o propósito de homenagear as crian-
ças e alertar a comunidade mundial 
para os direitos dos mais jovens. Um 
dia do calendário civil não chega para 
mitigar as necessidades prementes que 
as crianças continuam a enfrentar num 
mundo publicitariamente desenvolvi-
do e tecnológico. O muito que ainda 
há a fazer exige um esforço redobrado. 
Ainda hoje, em muitos palcos de guer-
ra e de agitação social espalhados pelo 
globo, as crianças são quem mais sofre, 
feitas soldados à força, com infâncias 
interrompidas subitamente, vítimas de 
maus-tratos, alvos da mão-de-obra es-
crava infantil e de redes de tráfego hu-
mano, cancros de uma sociedade ainda 
bem menos justa do que desejávamos e 
reclamamos. Pelo muito que ainda há 
a fazer para mitigar a fome, aprender 
a brincar, instruir e ensinar a construir 
um futuro melhor, todos os esforços 
são poucos. Um Dia Internacional da 
Criança serve para alertar, mas não 
basta para sossegar consciências. 
Cada vez mais, são precisos projectos 
inovadores e cúmplices com a vontade 
de encontrar soluções para situações 
particulares, de dar respostas capazes 
de fazer a diferença num Mundo tantas 
vezes indiferente. A Casa da Criança 

de Tires tem sido um farol nesse opa-
co nevoeiro social, pardacento quase 
sempre, tantas vezes incapaz de cons-
truir alternativas válidas, longe de 
processos burocráticos incompreensí-
veis e frequentemente desnecessários. 
Inaugurada a 15 de Maio de 2001 pela 
Fundação Champagnat, uma Institui-
ção Particular de Solidariedade Social 
criada pela Congregação dos Irmãos 
Maristas, esta casa de acolhimento resi-
dencial especial, que dá abrigo a filhos 
de reclusas do Estabelecimento Prisio-
nal de Tires, procura assegurar o con-
vívio possível entre mães e filhos, para 
que não se quebrem laços de afetos im-
prescindíveis ao desenvolvimento das 
crianças nos primeiros anos de vida. O 
jornal ‘O Correio da Linha’ foi conhecer 
melhor este projecto apostado em tra-
zer toda a alegria possível às crianças 
que ali vivem. As respostas às nossas 
questões foram dadas por Carla Nunes 

Semedo, directora técnica da Casa da 
Criança de Tires há quase 11 anos.

REGRAS, MIMOS E FERRAMENTAS 
DE DEFESA 

Correio da Linha (CL) - O que distingue 
a Casa da Criança de Tires das restan-
tes casas de acolhimento de crianças? O 
que esteve na base da sua criação?
Carla Nunes Semedo (CNS) - A Casa 
da Criança de Tires é uma casa de aco-
lhimento residencial, instituição pio-
neira e única no nosso País, que acolhe 
crianças filhas de reclusas e se consti-
tui como resposta às necessidades das 
mães reclusas e ao sistema prisional no 
qual estão integradas. Num ambiente 
que se pretende familiar as crianças re-
cebem regras, mimos e ferramentas de 
defesa para enfrentar um mundo que é 
tão mais fácil para outros meninos. 
Tendo por base uma intervenção mul-
tidisciplinar, a missão desta Casa, ao 
longo de 18 anos de existência, tem 
sido reparar e reabilitar num ambiente 
acolhedor e com intencionalidade tera-
pêutica, onde a socialização, educação, 
formação e desenvolvimento das crian-
ças ocorre paralelamente com uma in-

tervenção realizada em meio 
prisional, munindo as mães 
reclusas de competências pes-
soais, sociais e parentais com 
o objectivo último de inverter 
a tendência destrutiva do seu 
percurso de vida, o ciclo da 
criminalidade, transforman-
do-o num projecto de sucesso 
e de integração plena na so-
ciedade civil.
Esta necessidade foi detec-
tada pelos Irmãos Maristas, 
Fundação Champagnat, que 
observou que aquando da 

inexistência de enquadramento fami-
liar e por determinação legal as crian-
ças não poderiam permanecer no Esta-
belecimento Prisional após os três anos, 
ficando desprotegidas. Por conseguin-
te, foi equacionada esta resposta que 
protegia as crianças e salvaguardava 
os seus direitos, bem como favorecia 
a manutenção do vínculo afectivo com 
as mães, num registo de proximi-
dade.
CL - Quantas crianças estão neste 
momento na Casa da Criança de 
Tires? De que faixa de idades?
CNS - Actualmente temos 13 
crianças, pelo que estamos em 
sobrelotação na medida em que 
uma das premissas é de não se-
paração de irmãos. As crianças 
têm entre 3 e 10 anos.
CL - Que equipa trabalha na 
casa? Quantas pessoas, especia-
lidades?

CNS - A equipa é de composição mul-
tidisciplinar para atender às especifici-
dades destas crianças, atendendo a que 
nos pautamos pela efectiva reabilitação 
física e psicológica das crianças, bem 
como pela promoção de relações salu-
tares, emocionalmente significativas. 
Neste enquadramento, a nossa equipa 
é composta por 12 elementos, entre a 
equipa técnica e a equipa educativa. A 
formação da equipa abrange as áreas 
de Psicologia, Serviço Social, Psicope-
dagogia, Animação Sócio-cultural e da 
Acção Psicossocial.

RECLUSAS TÊM MOMENTOS DE 
CONVÍVIO COM OS FILHOS

CL – As mães têm acesso às crianças? 
Quantas horas por dia?
CNS - No âmbito da nossa intervenção 
está prevista a intervenção familiar, 
que implica momentos de convívio 
entre a família e a criança. No que se 
refere às mães reclusas, existem dois 
períodos semanais, em relação às res-
tantes famílias é aferido pontualmente 
de acordo com a idade da criança e dis-
ponibilidade da família.
CL - Costumam assinalar o Dia Mun-
dial da Criança? Com que tipo de ac-
tividades?
CNS - O Dia Mundial da Criança é as-
sinalado com actividades escolhidas 
pelas crianças, envolvendo parceiros 
que estão na disposição de se envol-
ver com a nossa resposta social. Este 
ano estiveram, de manhã, num Teatro 
dinamizado pelos pais do Colégio Ma-
rista de Carcavelos e, no final da tar-
de, no nosso Arraial Solidário, evento 
dinamizado com o objectivo de abrir 
as portas à comunidade envolvente e, 
paralelamente, angariar fundos para as 
férias das crianças, para a construção 
de memórias significativas durante os 
três meses de Verão.
CL - Que tipo de serviços presta a Casa 
da Criança de Tires, para além do aco-
lhimento?
CNS - Pautamos por um acolhimen-
to com intencionalidade terapêutica 
que efectivamente prevê a reabilitação 
das crianças e o reaprender a viver a 
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Um lar com regras e mimos

vida com optimismo e felicidade. Com 
efeito, dispomos de vários programas 
que complementam o nosso trabalho 
e favorecem o crescimento salutar das 
crianças, nomeadamente: o ‘Refresco 
de Filosofia’, que é um atelier que as 
ensina a ter um pensamento crítico; o 
‘Programa Ser’, que é uma actividade 
anti-bullying; o programa de promo-
ção da leitura; a meditação guiada para 
crianças; o programa de bodyboar-
ding, que integra uma componente de 
promoção da felicidade, e programas 
de gestão emocional que potenciam a 
autoestima, a comunicação assertiva 
e positiva e a aceitação da mudança. 
Paralelamente, intervimos junto das 
famílias através da dinamização de 
programas de competências pessoais, 
sociais e parentais munindo as famílias 
de ferramentas e criando sinergias que 
favoreçam dinâmicas familiares mais 
salutares e harmoniosas, protectoras 
das crianças.

“CONTAMOS COM PARCEIROS 
FORMAIS E INFORMAIS”

CL - Com que apoios contam para de-
senvolver este projecto?
CNS - Para além do Acordo de Coo-

peração que contempla as responsabi-
lidades de entidades como o Instituto 
de Segurança Social, a Direcção de Ser-
viços Prisionais e a Câmara Municipal 
de Cascais, contamos com parceiros 
formais e informais que disponibili-
zam serviços, recursos e voluntariado, 
no âmbito da responsabilidade social 
das empresas, um excelente contribu-
to para a sustentabilidade da resposta, 
bem como para aumentar a sua visibi-
lidade.
CL – No que diz respeito ao Estado, 
que tipo de apoio fornece à Casa da 
Criança de Tires?

CNS - No âmbito do acordo de coo-
peração celebrado com o Instituto de 
Segurança Social existe uma comparti-
cipação desta entidade que cobre 60% 
dos custos totais da resposta, a Câmara 
Municipal de Cascais, através do pro-
tocolo de qualificação das casas de aco-
lhimento atribui um subsídio de 22% 
do valor concedido pela Segurança 
Social e a Direcção Geral de Reinserção 
e dos Serviços Prisionais contribui com 
o espaço da casa, a alimentação, água 
e luz. Os restantes custos são cobertos 
através de donativos monetários e em 
géneros, de particulares e empresas, e 
mediante a dinamização de campanhas 
de angariação de fundos. 
CL - Após a saída das mães do sistema 
prisional, que acompanhamento é dado 
às crianças? Continuam a ser seguidas 
pela Fundação Champagnat? 
CNS - O processo de desinstitualização 
prevê um ‘follow up’ nos seis meses 
seguintes, assim como a articulação 
com entidades parcerias que farão o 
acompanhamento de proximidade no 
domicílio.
CL - Quais as principais preocupações 
com estas crianças? Quais as suas prin-
cipais necessidades?
CNS - A nossa maior preocupação é 
que a passagem pela Casa da Criança 
seja uma memória feliz e que se resga-
te, na medida do possível, uma infância 
que está perdida entre os maus-tratos, 
negligência e abusos a que estas crian-
ças estão sujeitas. Com efeito, é nossa 
intenção promover um acolhimento 
com intencionalidade terapêutica que 
favoreça a reparação dos danos físicos 
e psicológicos que decorrem das suas 
vivências em contexto familiar. Por 
conseguinte, munimo-nos de todos os 
programas e intervenções que favore-
çam a sua reabilitação.
CL - Quantas crianças já passaram pela 
Casa da Criança de Tires, desde a sua 
inauguração em 2001?
CNS - Até ao momento 129.

FALTA FINANCIAMENTO PARA 
PROGRAMAS IMPORTANTES

CL - Principais dificuldades relativa-
mente ao acompanha-
mento destas crianças?
CNS - As principais 
dificuldades decorrem 
da inexistência de um 
acompanhamento qua-
lificado, regular e gra-
tuito a nível de saúde 
mental, bem como da 
manutenção de recur-
sos humanos com o 
perfil adequado, aten-
dendo à precariedade 
salarial, face à exigên-
cia emocional que um 
trabalho destes com-

porta.
CL - Com que dificuldades lutam? 
Quais as principais necessidades da 
Casa da Criança de Tires?
CNS - As nossas maiores dificuldades 
são efectivamente a nível financeiro 
sendo constante o esforço para manter 
a qualidade de serviços que pretende-
mos. Seria nosso desejo poder integrar 
todas as crianças nos programas, inter-
venções, terapias que melhor respon-
dam às suas necessidades sem atender 
aos constrangimentos financeiros.
CL - Que projectos planeiam realizar 
no futuro?
CNS - De futuro seria nossa intenção 
a manutenção de programas para os 
quais já reconhecemos e validámos o 
impacto, como o ‘Refresco de Filosofia’ 
e o programa ‘Onda de Emoção’, que 
após o projecto piloto deixam de ter 
continuidade por inexistência de finan-
ciamento.
CL - As mães reclusas podem acompa-
nhar os filhos nas festas realizadas na 
Casa da Criança de Tires? Por exemplo, 
de aniversário?
CNS - Actualmente, face a molduras 
penais demasiado longas, deixou de 
ser possível este acompanhamento, 
numa tentativa de minimizar o risco de 
fuga.
CL - Que eventos realizam ao longo do 
ano?
CNS - O nosso maior evento é o Arraial 
Solidário, contudo gostaríamos de en-
veredar pela dinamização de concertos 
solidários.
CL - Qual o momento mais feliz vivido 
na Casa da Criança de Tires?
CNS - Os momentos de saída das crian-
ças trazem sempre um mix de emoções, 
porém sobrepõe-se a felicidade de cada 
criança poder crescer com um colo só 
seu.

“É TRISTE DIZER A UMA 
CRIANÇA QUA A FAMÍLIA 

NÃO A QUER MAIS”

CL - Qual o momento mais triste?
CNS - Dizer a uma criança que a sua 
família biológica não a queria mais... e 
vê-la regressar à instituição...
CL - Desejos para o futuro?
CNS - Conseguir que o caminho seja 
de valorização do trabalho dinamizado 
por entidades como a nossa e que se re-
veja a tabela salarial das IPSS (Institui-
ções Particulares de Solidariedade So-
cial), equiparando-a à tabela do Estado, 
para que possamos escolher trabalhar 
com os melhores! Assim exige o nosso 
trabalho quando estamos a educar e a 
formar os bebés que ainda vão nascer, 
sim porque estas crianças que hoje aco-
lhemos serão os pais de amanhã!

Texto: Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues e CCT

Na página que tem disponível na 
Internet, a Casa da Criança de Ti-
res dá conta dos seus propósitos: 
“Tendo por base uma intervenção 
multidisciplinar, a missão da Casa 
é reparar e reabilitar num ambien-
te acolhedor, com intencionalidade 
terapêutica e securizante, incidindo 
na socialização, educação, formação 
e no desenvolvimento das crianças 
e numa intervenção realizada em 
meio prisional, munindo as mães 
reclusas de competências pessoais, 
sociais e parentais com o objetivo 
último de inverter a tendência des-
trutiva do seu percurso de vida e 
o ciclo da criminalidade.” “Nesta 
Casa de Acolhimento Residencial 
acolhemos filhos de reclusas do 
Estabelecimento Prisional de Tires 
e crianças que viviam em situação 
de perigo garantindo os cuidados 
adequados às suas necessidades e 

proporcionando condições que pro-
movam os direitos das crianças con-
sagrados na Convenção dos Direitos 
da Criança, nomeadamente o direito 
a ter um Lar e uma Família”, assi-
nalam os responsáveis pelo projecto 
lançado pela Fundação Champag-
nat em Maio de 2001. Tudo porque, 
refere ainda o texto de apresentação 
difundido na página da Casa da 
Criança de Tires na Internet: “To-
das as crianças merecem o melhor 
da vida mas para uma parte dos 
pequeninos deste país, ter um lar, 
ir à escola, fazer amigos ou apenas 
integrar a sociedade não são direitos 
garantidos, a menos que estejam em 
lugares como a Casa da Criança de 
Tires. Num ambiente que se preten-
de familiar recebem regras, mimos e 
ferramentas de defesa para enfren-
tar um mundo que é tão mais fácil 
para outros meninos.”
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Hong Long conquista 20 medalhas
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O Club Hong Long que está sedeado 
no Centro Cultural do Bairro da Lage 
conquistou 20 medalhas, das quais 
10 são primeiros lugares, nas pro-
vas realizadas no estádio Primeiro de 
Maio, em Alvalade, no dia oito de ju-
nho, elevando o nome do clube e do 
Concelho de Oeiras. Segundo mestre 
Mário Lameiras, estes bons resultados 
traduzem o trabalho que é feito pelos 
treinadores e o empenho dos cerca de 
30 atletas ligados ao clube, que tem o 
problema de todas as pequenas moda-
lidades, a falta de financiamento. Têm 
algum apoio da Câmara de Oeiras e da 
União de Freguesias de Oeiras Paço de 
Arcos e Caxias, mas não chega para as 
necessidades e sem apoios é difícil cres-
cer e proporcionar os benefícios deste 
desporto, o Kung Fu, a um maior nú-
mero de praticantes. Por exemplo, pre-
tendem fazer em breve uma deslocação 
à República Popular da China para fa-

zerem um estágio técnico e pedagógico, 
que consideram muito importante para 
a evolução dos praticantes e dos treina-
dores, vão participar em julho na Taça 
de Portugal, que se vai realizar em São 
João da Madeira e para isso o financia-
mento é essencial.
O Club Hong Long tem três treinadores 
certificado pela Federação Portuguesa 
de Artes Marciais Chinesas, da qual é 
associado. A Seleção Nacional parti-
cipa em provas internacionais, tendo 
recentemente, no 5th European Kung 
Fu Championships 2019, conseguido 
sete medalhas de ouro, cinco de prata e 
14 de bronze.  O Club Hong Long tem 
também uma vertente lúdica, a Dança 
do Leão, uma dança tradicional chine-
sa, em que os praticantes vestem uma 
veste de leão e executam movimentos 
ao som de música chinesa, fazendo ao 
longo do ano diversas apresentações 
desta dança

A Rua Costa Pinto, no 
Centro Histórico de Paço 
de Arcos no Concelho de 
Oeiras, vai ser palco da X 
Mostra Gastronómica, que 
decorrerá nos dias 20, a 23 
de Junho.
Realizada pelo Município 
de Oeiras com a cola-
boração da ACECOA, 
Associação Comercial e 
Empresarial dos Concelhos 
de Oeiras e Amadora, esta 
mostra, cuja edição deste 
ano vai contar com 20 res-
taurantes e com um novo 
visual, pretende promo-
ver a atratividade e a notoriedade do 
Centro Histórico de Paço de Arcos, a 
salvaguarda do património e dinami-
zar o comércio local, através da divul-
gação da restauração de excelência, a 
qual apresenta para degustação a di-

versa gastronomia, suas especialidades 
e doçaria.
A ACECOA continua o seu trabalho 
de apoio aos empresários, tendo sido 
realizado recentemente uma sessão de 
formação, tendo em vista a criação de 
ferramentas para novos empresários. 
Neste momento já foram criadas 72 
novas empresas e estão 42 projetos em 
aprovação.
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Dia do Município de Oeiras

Parabéns
O Palmeiras

Shopping
agradece 
a todos

 a preferência 
ao longo dos

nossos 33 anos
Rua Quinta das Palmeiras, 91-C | 2780-154 Oeiras

Tel. 214 575 216 - 962 711 029 | Email: ccpalmeiras4@gmail.com
Parque de estacionamento gratuito

O Município de Oeiras assinalou a pas-
sagem dos 260 anos da sua fundação, 
com algumas iniciativas que decorre-
ram ao longo deste dia sete de junho, 
nomeadamente a atribuição de sete am-
bulâncias, uma para cada corporação 
de bombeiros do Concelho, cinco carri-
nhas de transporte de doentes a IPSS, e 
ainda uma viatura urbana de combate 
a incêndios. 
Foi realizada a abertura da Rua 7 de 
Junho na Vila de Oeiras, que beneficiou 
de obras de requalificação, e a tradi-
cional Sessão Solene, com entrega de 
condecorações a cidadãos e instituições 
de reconhecido mérito, que contou com 
a atuação do Coro de Santo Amaro de 
Oeiras e decorreu no Grande Auditório 
do Taguspark.
Foram ainda realizadas inaugurações, 
das Obras de Restauro da Capela de 
Leceia, do posto de Refood no Mercado 
de Queijas e abertura do Polidesportivo 
do Moinho do Vento, em Linda-a-
Velha, que beneficiou de obras de re-

qualificação. 
No seu discurso, na Sessão Solene, 
o presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, começou por evocar a 
memória do Rei D. José I e do Conde 
de Oeiras, responsáveis pela criação 
do Município, dizendo 
depois, que se lhes deve-
mos estar gratos, parece 
ser adequada a homena-
gem que neste dia é feita 
a quem contribuiu para o 
engrandecimento do con-
celho, honrando a memó-
ria dos seus fundadores. 
Referindo-se à “Política”, 
disse sempre se ter iden-
tificado com ela, porque 
esta permite desempenar 
abertamente um serviço 
à comunidade, contribuir 
para o bem-estar e pros-
peridade dos cidadãos e por esta razão, 
entende “a Política como uma das mais 
nobres e mais honrosas atividades hu-

manas”.
Ao longo do seu discurso deu 
especial enfase ao conceito 
“Oeiras Valley” e ao que isso 
significa no sentido encaminhar 
Oeiras para um “Novo Ciclo 
de Desenvolvimento”, dizendo 
a terminar que, para que isso 
se concretize é preciso unir os 
esforços do Município, das em-
presas, das instituições públicas 
e da sociedade civil. “Todos te-
mos de fazer convergir os nos-

sos esforços para um des-
tino comum”, disse.
Nesta Sessão Solene fo-
ram distinguidos cida-
dãos e empresas com 
medalhas de Ouro, Prata 
e Cobre, de que são 
exemplo, João Gomes 
Cravinho, Ministro da 
Defesa Nacional, Isabel 
Oneto, secretária de 
Estado Adjunta e da 
Administração Interna, 
Daniel dos Santos Nunes, 
quadro da Organização 

das Nações Unidas, 
Vitor Pataco, presi-
dente do Instituto 
Português do Desporto 
e Juventude, ou Ivone 
Felix, da CERCIOEIRAS 
e o intendente Domingos 
Antunes, que deixou re-
centemente o cargo de 
comandante da PSP de 
Oeiras.

Texto: Alexandre
 Gonçalves

Fotos: Paulo Rodrigues
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Do Maior para o Mais Pequeno

Faleceu Lima de Carvalho
Nuno Lima de Carvalho, diretor da 
Galeria de Arte do Casino Estoril e 
membro do Júri dos Prémios Estoril 
Sol, faleceu aos 86 anos. 
Ao longo de mais de quatro déca-
das de permanência na Estoril Sol, 
para além das suas funções de carác-
ter administrativo, Nuno Lima de 
Carvalho distinguiu-se por desenvol-
ver e promover relevantes iniciativas 
nas áreas do Turismo, da Cultura, da 
Arte, Espetáculos, da Literatura, do 
Jornalismo, da Gastronomia e outros 
sectores de atividades de cariz social e 
humano.
Natural de Vila Franca do Lima, 

Viana do Castelo, era Licenciado em 
Direito pela Universidade de Lisboa 
e Filosofia e Letras pela Universidade 
de Salamanca, foi Secretário-Geral da 
Estoril Sol durante cerca de duas de-
zenas de anos e diretor de Relações 
Exteriores da mesma empresa, dire-
tor de Serviços na União de Grémios 
dos Espetáculos, presidente da 
Assembleia-Geral da Casa do Minho 
em Lisboa, fundador da Confraria dos 
Gastrónomos do Minho de que foi 
Mordomo-Mor.
Nuno Lima de Carvalho foi distin-
guido com diversas condecorações, 
como o Grau de Oficial da Ordem 
Infante D. Henrique. Comenda da 
Ordem de Mérito Civil de Espanha. 
Comendador da Ordem de Mérito 
Pêro Vaz de Caminha, Brasil. Medalha 
de Prata de Mérito Turístico e o 
Troféu “Consagração”, atribuído pela 
Associação de Jornalistas Portugueses 
de Turismo, entre outras.
Era reconhecido por ser um Homem 
leal honesto e com carácter vertical, 
nunca deixou de acreditar, apoiar e 
promover os talentos que frequente-
mente descobria e divulgar a cultura, 
a arte e a literatura portuguesa a nível 
internacional.

Pelo terceiro ano, realizou-se 
no dia 5 de junho, a entrega, 
ao Serviço de Neonatologia 
do Hospital Fernando Fonse-
ca (Amadora-Sintra), dos 570 
artigos manufaturados pelos 
cerca de 100 seniores utentes 
das nove instituições parcei-
ras do projeto Do Maior para 
o Mais Pequeno.
Foram entregues bolsas para 
os documentos, bolsas para 
a roupa, ninhos de contenção 
para os prematuros, capas e 
lençóis para as incubadoras, aventais 
de amamentação, gorros e botas. Al-
guns destes materiais, como os lençóis, 
sofrem um grande desgaste pela utili-
zação e desinfeção a que são sujeitos, 
pelo que esta ajuda é preciosa. O fac-
to de estes produtos serem feitos com 
tecidos mais agradáveis ao toque e de 
cores alegres, ajuda a humanizar o es-
paço.
A cerimónia contou com a presença 
da atriz Carla Cahmbel, mentora do 
projeto, Carla Tavares, Presidente da 
Câmara Municipal da Amadora, Fran-

cisco Roxo, Presidente do Conselho de 
Administração do Hospital, Rosalina 
Barroso, Chefe da Unidade de Neona-
tologia do HFF e Maria Infante e Patri-
cia Gaspar, do Lar Santo António.
Carla Tavares voltou a enaltecer o cará-
ter solidário da iniciativa, mas não dei-
xou de salientar "o facto de se ver toda 
a comunidade envolvida num projeto 
que faz a diferença para muitos pais 
que vivem dias de ansiedade, enquanto 
os filhos não vão para casa". Este é um 
projeto "único e especial, ao qual toda a 
cidade agradece".

Dia da 
Saúde

em Queluz
A Junta de Freguesia de Queluz e Belas 
organizou, no passado dia 1 de Junho, 
a quinta edição do evento ‘Dia da Saú-
de, Beleza e Bem-Estar’, que decorreu 
no Parque Urbano Felício Loureiro, em 
Queluz, com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Sintra e com a participação 
de cerca de duas dezenas de entidades 
convidadas.
Durante esta Feira da Saúde, que con-
tou com a participação dos Bombeiros 
Voluntários de Queluz e a que se asso-
ciaram diversas entidades e empresas 
da freguesia, foram realizados vários 
rastreios clínicos gratuitos e apresen-
tadas demonstrações de Tai Chi Kung, 
Taekwondo, Reiki, Yoga e Zumba.
Os visitantes deste evento puderam 
participar em diversos rastreios clíni-
cos para atestar o seu estado de saúde 
em várias áreas, nomeadamente tensão 
arterial, glicémia, tensão ocular, ava-
liação morfológica, condição da visão, 
terapia da fala, psicologia e depressão, 
entre outras.
Em simultâneo, foi também festejado o 
Dia Mundial da Criança com activida-
des direccionadas aos mais jovens que 
tiveram lugar em vários espaços verdes 
da freguesia: Jardim da Samaritana, em 
Belas, Parque Urbano do Casal da Ba-
rota e Parque Urbano Felício Loureiro, 
em Queluz.

PRESIDENTE DA JUNTA 
DE FREGUESIA SATISFEITA

“A Feira da Saúde está a re-
gistar grande alegria, muito 
movimento, muita participa-
ção, com a comunidade a que-
rer fazer rastreios e a experi-
mentar várias actividades”, 
comentou a presidente da 
Junta de Freguesia de Queluz 
e Belas, Paula Alves, satisfeita 
com a forma como decorreu o 
‘Dia da Saúde, Beleza e Bem-
-Estar’. A autarca aproveitou 
também para divulgar que a próxima 
iniciativa que vai ser organizada na fre-
guesia é uma ‘Feira do Livro e das Tas-
quinhas’ entre os dias 21 e 30 de Junho, 
promovida igualmente pela Câmara 
Municipal de Sintra.
Uma das entidades que quis associar-se 
ao ‘Dia da Saúde, Beleza e Bem-Estar’ 
foi o Centro de Educação para o Cida-
dão com Deficiência (CECD), uma coo-
perativa de solidariedade social sem 
fins lucrativos instalada em Mira-Sin-
tra, fundada em 1976 por pais e técni-
cos desta área e que dá apoio a cerca de 
2.200 pessoas, entre crianças, 
jovens e adultos necessitados 
de cuidados especializados.
O CECD esteve representado 
na Feira da Saúde por Car-
la Braga, que acompanhou 
um grupo de jovens envol-
vido numa demonstração 
de Taekwondo. “A demons-
tração correu muito bem”, 
referiu esta terapeuta ocupa-
cional, realçando que as prio-
ridades do trabalho no centro 
passam sempre pelas autono-

mias. “É muito importante promover o 
maior número de autonomias possível 
nos jovens com vista à sua inclusão so-
cial, é esse o nosso foco”, sublinhou.
Outra das entidades que aceitou 
associar-se à Feira da Saúde foi a Bo-
dyConcept de Queluz, integrada na 
maior rede nacional de clínicas de esté-
tica, que assegura tratamentos de cor-
po e rosto e soluções inovadoras para 
combater a celulite e o emagrecimento. 
“Recebemos um convite da Junta de 
Freguesia para estarmos presentes na 
feira e aproveitámos a oportunidade 
para divulgar os nossos produtos e an-
gariar novos clientes”, assinalou Paula 
Rodrigues, directora geral da clínica.

A Funerária Quintino e Morais, Lda -S. João das Lampas 
participa o falecimento do sogro do sócio-gerente José 
Fernando Morais. O Funeral realizou-se no dia 9 saindo

para o Cemitério de São João das Lampas

Agostinho Luiz Domingos
Faleceu



14 Junho 2019 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 13

Festa de Marionetas

Ficha Técnica
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concedida pela CM Oeiras em 2014

31 anos a informar
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MARCHAS
POPULARES

21,22 E 23 JUN
MÚSICA • TASQUINHAS • ANIMAÇÃO

Organização: Apoio: Marchas Convidadas:

Freguesia
Massamá e Monte Abraão

Após o êxito registado em 2017 com a 
primeira edição da MIMMOS, em que 
os Valdevinos Teatro de Marionetas 
comemoraram 20 anos, a Mostra 
Internacional de Marionetas, Máscaras 
e Objectos de Sintra regressa em força 
com uma segunda edição, que vai de-
correr entre 5 e 14 Julho próximo nas 
ruas e praças de Agualva e Mira Sintra, 
no concelho de Sintra.
A MIMMOS 2019 contará com a parti-
cipação de artistas e companhias oriun-
dos de oito países e serão organizados 
um workshop (8 a 11 de Julho), uma 
exposição e uma conferência, com a 
promessa de muita animação, tudo 
com o objectivo de dignificar a arte da 
marioneta, da máscara e da manipula-

ção de objectos, aproximando-a da co-
munidade. 
A segunda edição da MIMMOS rece-
beu mais de uma centena de candida-
turas provenientes de vários países. 
Além do programa de espectáculos de 
artistas e companhias nacionais e inter-
nacionais previstas no âmbito do even-
to, estão agendadas outras actividades 
fora das datas da mostra. No dia 29 de 
Junho, será inaugurada uma exposição 
de marionetas construídas por Jorge 
Cerqueira, que estará patente ao públi-
co na Casa da Cultura Lívio de Morais, 
em Mira Sintra, até 31 de Agosto. No 
dia 30 de Junho, terá lugar a apresen-
tação final da formação anual do Clube 
do Teatro da Casa da Marioneta.

Demonstração
de Krav Maga
Organizado pela 
Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
da ESPAN (Escola 
Secundária Padre Alberto 
Neto), de Queluz, realizou-
-se, no passado dia 31 de 
Maio, uma demonstração 
de Krav Maga neste esta-
belecimento de ensino pú-
blico, durante a qual foram 
apresentadas várias técnicas deste sis-
tema de auto-defesa desenvolvido em 
Israel.
A demonstração, que contou com a 
participação de alunos da ESPAN, teve 
por objectivo divulgar este sistema de 
auto-defesa, que não é uma arte mar-
cial, e cuja denominação, Krav Maga, 
quer dizer em hebraico ‘combate de 
contacto’. Esta luta ‘corpo a corpo’ en-
volve várias técnicas, desde torções a 
formas de defesa perante ataques com 
armas, nomeadamente bastões e facas.
De acordo com os seus mentores, o pri-
meiro princípio do Krav Maga aconse-
lha que a melhor defesa é fugir quando 
a situação está mal, salientando que, 

por vezes, isso é impossível, pelo que 
temos de nos defender. Este sistema 
de auto-defesa ensina o que deve ser 
feito para garantir a nossa protecção, 
baseando-se nas respostas naturais do 

corpo, as chamadas reacções bá-
sicas.
De realçar que o Krav Maga é fácil 
de aprender e pode ser praticado 
por mulheres, homens, crianças 
e idosos, independentemente do 
tamanho, peso, saúde, altura ou 
condição física. Este sistema de 
auto-defesa é aprendido e desen-
volvido por elementos das Forças 
de Defesa de Israel, tendo sido 
aperfeiçoado para aplicações civis 
e militares.
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Faleceu comandante Manuel Cordeiro
Cartório Notarial

sito na Rua Rebelo de Carvalho, 728, Margaride, Felgueiras
da Notária 

Maria Guadalupe Queirós Gonçalves da Cunha
___Certifico para efeitos de publicação, que no dia dezassete de Abril de dois mil e 
dezanove, iniciada a folhas cento e dez do livro de notas número cinquenta e três-A, deste 
Cartório Notarial, foi exarada uma escritura de justificação em que Raimundo Correia 
Gomes, NIF 142.307.610 e mulher Maria Cidália Gonçalves Meireles, NIF 192.314.041, 
casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da freguesia de 
Fervença, concelho de Celorico de Basto, onde são residentes na Travessa do Tapado, nº 
68, declararam:______________________________________________
___Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do 
seguinte:______________________________________________________
___Veículo automóvel ligeiro de passageiros de marca BMW, modelo 600 de cor 
vermelho e cinzento, com o número de quadro 141697, cilindrada 584 centímetros 
cúbicos e com a matrícula CI-77-02, ao qual atribuem o valor de quinhentos 
euros.________________________________________
___Que este automóvel se encontra registado na Conservatória do Registo Automóvel 
a favor de Adelino Trindade Batista, residente na Rua Dr. António José Almeida, n.º 16, 
1º dto, Venda Nova, 2780 Oeiras, desde sete de Setembro de mil novecentos e sessenta e 
dois.______________________
___Que este bem veio à posse deles justificantes por compra verbal que ele outorgante 
marido fez em dia que não pode precisar do mês de Setembro do ano de mil novecentos 
e noventa e cinco, feita ao referido Adelino Trindade Batista, acto este que nunca 
chegou a poder titular, de modo a proceder ao seu registo na Conservatória do Registo 
Automóvel.___________________
___Que, desde então, têm estado na sua detenção e fruição, como coisa sua, cuidando-a, 
fazendo reparações e manutenções, mostrando-o a quem o quiser, ininterruptamente, à 
vista e com o conhecimento de toda a gente, sem qualquer violência ou oposição, embora 
impossibilitado de circular.___
___É assim, uma posse pacífica, contínua e pública, pelo que os mesmos adquiriram tal bem 
móvel, por usucapião, que invocam, justificando o seu direito de propriedade para efeito 
de registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro 
título formal extrajudicial.__________________________________________________
___Que procederam à notificação prévia nos termos do artigo 99º. do Código do 
Notariado.____________________________________________
___Está conforme o original.______________________________________
___Felgueiras, dezassete de Abril de dois mil e dezanove._______________

A Notária,
Maria Guadalupe Queirós Gonçalves da Cunha

Palmeiras
celebra
33 anos
Localizado numa das zo-
nas mais modernas da 
Vila de Oeiras, o Centro 
Comercial Palmeiras 
Shopping, vai completar, 
no dia 28 de Junho, os seus 33 anos, de 
existência, e este aniversário pretende 
ser assinalado com uma exposição que 
mostra a história do centro. 
O Centro Comercial Palmeiras 
Shopping, continua a ser um local onde 
os visitantes se sentem bem, é servido 
por um espaçoso parque de estaciona-
mento, e tanto lojistas como clientes 
continuam a mostrar a sua preferência 

por este espaço comercial.
O seu átrio é visto como um dos me-
lhores espaços para exposições e não 
faltam os pedidos à administração para 
mostras dos mais variados artigos.
Apesar de desaparecerem algumas das 
antigas lojas, procurar roupas, malas, 
utensílios domésticos, artigos de deco-
ração, ou uma boa refeição, é fácil neste 
espaço comercial. 

O comandante Manuel Maldonado 
Cordeiro faleceu no passado dia 16 de 
Maio. Contava 101 anos de idade, fes-
tejados a 8 de Março. Um exemplo de 
longevidade, tenacidade e persistência. 
Homem de forte temperamento, foi um 
amante confesso da causa dos bombei-
ros, que defendeu durante grande par-
te da sua vida. 
Ao longo dos anos que esteve à 
frente da corporação de Bombeiros 
Voluntários de Carcavelos nunca foi 
de voltar costas a desafios e sempre 
enfrentou as dificuldades de frente. 
Com empenho, coragem e dedicação. A 
prová-lo, estão as várias condecorações 
recebidas durante uma carreira rechea-
da com o orgulho do dever cumprido. 
Antes de ingressar nos 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 pelos bombeiros bateu mais 
forte no peito e acabou por vencer, le-
vando-o a mudar radicalmente de vida. 
Durante os cerca de 40 anos que esteve 
no activo, desempenhou funções de co-
mando no Corpo de Bombeiros, entre 
1957 e 1996, e nos Órgãos Diretivos da 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Carcavelos, 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. 
A paixão de Manuel Maldonado 
Cordeiro pelos bombeiros levou-o a lu-
tar com determinação para assegurar a 

realização de um sonho a que dedicou 
grande parte da sua carreira: a cons-
trução de um quartel para guardar as 
viaturas da corporação. Uma obra que 
reunisse as condições necessárias para 
ajudar os homens que liderou a cum-
prirem melhor as missões em prol da 
comunidade. Um sonho tornado reali-
dade.
Natural de Paço de Arcos, onde nas-
ceu a 8 de Março de 1918, o ‘Bombeiro 
Centenário’ foi casado com Maria de 
Lurdes Flores Vaz Cordeiro, também 
já falecida, e teve dois filhos: Elisabete 
Maldonado Cordeiro e Manuel Flores 
Maldonado Cordeiro. À família enluta-
da, o jornal ‘O Correio da Linha’ envia 
os seus mais sentidos pêsames.

Oeiras realiza desfile 
da Protecção Civil
Durante uma semana que 
decorreu entre os dias 25 de 
maio, até ao dia 8 de junho, 
a Protecção Civil de Oeiras 
Realizou diversos eventos, 
com o objetivo de mostrar 
à população os meios e re-
cursos existentes no conce-
lho, exercitar e testar a sua 
capacidade de resposta e 
coordenação face a aciden-
tes graves e catástrofes, e 
também sensibilizar para uma cultu-
ra de segurança.
Dos eventos destacamos, no dia 25 
de maio, a 1ª Gala do Bombeiro nos 
Bombeiros Voluntários de Linda-a-
Pastora, que prestou homenagem a 
bombeiros das sete corporações do 
concelho e outras entidades. 
Dia 29 de maio, Exposição Estática, 
num encontro das forças e serviços 
de segurança e Agentes de Proteção 
Civil do Concelho no estacio-
namento da Praia da Torre.
Dia 30 de maio, o Seminário 
“Serviços Municipais de 
Proteção Civil, a base do 
Sistema de Proteção Civil”, 
que decorreu no Templo da 
Poesia, no Parque dos Poetas.
No dia um de junho, simulacro, 
no IASFA (Instituto de Apoio 
Social das Forças Armadas), 
com a criação de um cenário de 
explosão, seguido de incêndio.
No dia oito de junho, desfile 
dos vários agentes de Proteção 
Civil, humanos e materiais, 
na Avenida 25 de Abril, em 
Linda-a-Velha.
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Festas da Srª da Rocha Tires inaugura simulador

Apresentado Oeiras Valley

As festas de Nossa Senhora da 
Conceição da Rocha, decorreram 
no Santuário da Rocha, em Linda-a-
Pastora, de 17 a 26 de maio.
O presidente da União de Freguesias de 
Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, faz 
um balanço positivo destas festas, que 
tiveram uma preparação no sentido de 
melhorar a utilização do espaço onde 
se realiza a feira. Foi feita a limpeza da 
ribeira e a poda das árvores, dando a 
todo o recinto um ar mais acolhedor.
O programa cultural contou com artis-
tas de renome, teve espetáculos a cargo 
de instituições da União de Freguesias 
e um dia dedicado ao Folclore.
Na feira, não faltaram os restaurantes, 
as tasquinhas, o artesanato e os diverti-

mentos, sobretudo para os mais novos.
Teve também, esta festividade, uma 

vertente social, que se traduziu 
em trazer crianças dos bairros da 
Outurela e Portela, a passarem um 
dia diferente na feira, com trans-
porte cedido pelos Bombeiros 
Voluntários do Dafundo, fichas de 
acesso aos divertimentos ofereci-
das pelos feirantes, apoio da PSP 
e tiveram também, estas crianças, 
um lanche. 
A Câmara de Oeiras atribuiu a ver-
ba de seis mil euros, para a organi-
zação destas festas, à Irmandade 
de Nossa Senhora da Conceição 
da Rocha.
A União de Freguesias, segundo o 
seu presidente, tem vindo a man-
ter os projetos que já existiam, me-
lhorando a sua realização, sendo 
exemplos a Feira do Chocolate e 
a do Fumeiro. Vão ser feitos, du-
rante os santos populares, arraiais 
em diversos locais, em Queijas vai 
realizar-se a Feira à Moda Antiga 
e em Carnaxide a Feira Medieval.   

O Município de Oeiras lançou no 
dia 23 de maio, o programa Oeiras 
Valley, apresentado pelo presidente da 
Câmara, Isaltino Morais, cujo objetivo é 
criar o maior ecossistema de inovação 
do país, favorecendo a instalação de 
empresas de base tecnológica, captar 
mais investimento para o concelho e 
colocar Oeiras no radar internacional 
da inovação e dos negócios, dar início 
de um novo ciclo no desenvolvimento 
económico e social do concelho.
Para atingir as metas que se preten-
dem a estratégia do programa assenta 
em diversas políticas, que até 2026, te-
rão um investimento de perto de 400 
milhões de euros, nomeadamente na 

dinamização económica, na educação, 
na habitação, no ambiente e inteligên-
cia territorial.  Segundo o presidente 
da Câmara, o lançamento do programa 
Oeiras Valley é a concretização de uma 
visão para um município mais moder-
no, mais inteligente, mais desenvolvi-
do, mais internacional, mas também 
mais inclusivo. Tendo Oeiras em toda 
a sua extensão, um território qualifica-
do para receber grandes empresas de 
setores inovadores, diz Isaltino Morais, 
que quer ir mais longe e criar condições 
para tornar Oeiras no maior viveiro de 
inovação, criatividade e tecnologia em 
Portugal, estimulando a criação de em-
pregos com alto valor acrescentado.

A Câmara Municipal de Cascais e a 
TAP inauguraram no passado dia 
6 Junho, em Tires, o mais moderno 
Centro de Simuladores de Voo do País, 
para ser operado pela companhia aérea 
de bandeira nacional nas acções de for-
mação dos seus pilotos.
O TAP Flight Training Center Cascais 
está equipado com tecnologias de pon-
ta e representa o maior investimento 
de sempre realizado no Aeródromo de 
Tires, sendo apresentado como um dos 
novos centros de excelência na forma-
ção dos pilotos da TAP. O novo Centro 
de Simuladores de Voo assume gran-
de importância para a transportado-
ra aérea e para o concelho de Cascais, 
possibilitando à TAP conferir treino, 

renovações de licença, qualificações 
tipo A320 (FFS Level D) e upgrades a 
10/12 pilotos por dia.  O aeroporto de 
Cascais é o quarto de maior movimento 
no País, depois de Lisboa, Porto e Faro, 
e assume uma expressão significativa 
na formação aeronáutica em Portugal. 
Aqui operam sete escolas de aviação 
responsáveis pela formação de cerca de 
400 alunos por ano.
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