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A Funerária

São João das Lampas
Quintino e Morais
25 Anos de serviço com Competência e Honestidade

Funeral Social:
391,50€
Funeral Económico:
676,00€

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

SEDE: Rua da Oliveira, 1 – Aldeia Galega
2705-416 S. João das Lampas – SINTRA
Telef. 21 961 85 94 – Fax. 21 961 85 80
Telem. 96 405 91 06 / 96 580 48 26
FILIAL 1: Rua Moínho de Fanares, 10
2725-394 Mem Martins – SINTRA
Telef. 21 921 43 40 – Fax. 21 926 01 34
FILIAL 2: Rua Visconde d´Asseca, 25 – MUCIFAL
Telef. 21 928 23 95/6 – Fax. 21 928 23 97

BREVEMENTE NA TERRUGEM

2

16 Agosto 2019

O CORREIO DA LINHA

Novos centros de saúde
inaugurados no concelho
de Sintra

Festas em Honra
do Senhor Jesus
dos Navegantes
As Festas em Honra do Senhor
Jesus dos Navegantes, em Paço
de Arcos, vão ter início a 23 de
agosto e terminam a 1 de setembro, contando com a tradicional
feira, no Jardim Municipal, com
artesanato, restauração, divertimentos e espetáculos no palco,
que abrirão com uma Noite de
Fados, no dia 23.
A inauguração das festas, às
21h30, conta com a participação
da Fanfarra da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Paço de
Arcos.
Durante os dias das festas, destaque
para a inauguração, no dia 24, do 16º
Salão da Vila, uma Exposição de Artes
Plásticas, este ano com homenagem a
Patrão Lopes, que terá também, como
é habitual no programa destas festas,
uma homenagem junto ao seu monumento no jardim, às 10h00, do dia 25.
Dia 25 pelas 16h30
tem lugar o ponto alto destas festas, a Procissão do
Senhor Jesus dos
Navegantes, com a
bênção do mar e dos
barcos.
Ao longo da semana, no que se refere
a entretenimento,
as festas propor-

cionam diversos espetáculos musicais,
com, por exemplo, Xico Barata, banda
Planeta Plazza, Madalena Marques,
Oeiras Dance Academy, grupo
Senza, Ténis Bar ou da banda Irmãos
Verdades.
Destaque também para a 52º Regata
Patrão Lopes, a realizar dia 1 de setembro, dia em que terminam as festas com
Fogo-de-Artifício na Praia Velha de
Paço de Arcos.

67 anos sempre a bem servir
FABRICO
PRÓPRIO

Especialidades em:
Sticks
Os Amigos
(queijadas especiais)
Trouxas de Ovos
Russos Folhados
e Lampreia de Ovos

Pastelaria Fina Diversa

Encomende
o seu bolo
de aniversário

O primeiro-ministro, António Costa, o presidente
da Câmara Municipal de Sintra,
Basílio Horta e a
ministra da Saúde, Marta Temido,
inauguraram no
dia 22 de Julho,
as três novas unidades de saúde de
Almargem do Bispo, Agualva e Sintra,
num investimento total de 2 milhões e
775 mil euros.
O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, refere que “este é um dia
muito marcante para o concelho e para
os munícipes, este é um concelho com
320 km2 e 400 mil habitantes e devia
ter uma área de saúde com dignidade.
Tudo foi possível com a virtuosa parceria com ministério da Saúde, o estado
local e estado central com um objetivo
comum, que é o de servir os munícipes”.
António Costa mencionou que “a Câmara Municipal de Sintra é um exemplo de como a descentralização é fundamental para servir os cidadãos, tão
bem exemplificado aqui na área da
saúde, este é o exemplo de colaboração
estreita entre a administração central e
local”.
“Investir nos cuidados de saúde primários é investir na prevenção dos
riscos de saúde e para que não recaia
tudo nos centros hospitalares, mobilizar recursos e escolher prioridades são
fundamentais para recuperar o Serviço
Nacional de Saúde”, terminou o primeiro-ministro.
Basílio Horta frisou que “os cuidados
de saúde são uma das principais prioridades da autarquia desde o primeiro dia do mandato, o concelho estava
muito abandonado neste setor, por

exemplo a unidade de saúde de Almargem do Bispo era um sonho com mais
de 30 anos, estas novas unidades de
saúde são a prova da excelente colaboração com o estado”.
Estas três novas unidades de saúde resultam do contrato programa assinado
entre o governo e o município de Sintra, para a criação dos novos centros
de saúde, num investimento global de
8 milhões de euros, que abrangem 170
mil utentes: Queluz (já em funcionamento), Algueirão-Mem Martins (construção em breve), Almargem do Bispo,
Agualva e Sintra (inaugurados).
A autarquia garantiu a cedência dos
terrenos, o desenvolvimento de todo
o projeto, obra e o pagamento de 30%
da obra dos fundos nacionais, cabendo
à Administração Central os restantes
70%. No caso do centro de saúde de
Sintra a autarquia assumiu os 100% do
investimento.
Marta Temido, coloca entre os seus
objetivos a prestação de cuidados nos
novos centros de saúde, a par do rejuvenescimento em matéria de profissionais de saúde. “Os cuidados de saúde
de proximidade que fazem a ponte com
a população, pessoas para quem aqui
estamos de corpo presente a trabalhar,
sempre presentes, sempre a tentar modernizar as condições de trabalho, os
cuidados de saúde primários têm de
ser qualidade”, sublinha a ministra da
Saúde.
O Centro de Saúde
de Almargem do Bispo, a funcionar desde
junho, em Casal Rebolo, abrange nove
mil utentes e suprime assim as necessidades dos utentes da
União das Freguesias
de Almargem do
Bispo, Pero Pinheiro
e Montelavar, representando um investimento de 775 mil
euros.

COMEMORAMOS 35 ANOS

A Ferrageira do Cacém
MATERIAIS DE CONSTUÇÃO CIVIL

(Villa de Oeiras)

FERRAGENS | FERRAGENS MANUAIS E ELECTRICAS
TINTAS | TORNEIRAS | LAVA-LOIÇAS
MATERIAIS ELÉCTRICOS, ETC.

AGENTES TOTOLOTO
E TOTOBOLA

Praceta D. Fernando II, n.º 7, loja — CACÉM | 2735-269 AGUALVA-CACÉM

Delícia Oceania

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

Hong Long comemora 17 anos
O Clube Hong Long, associação que promove a
práticas das artes marciais chinesas no Concelho de
Oeiras, festejou no passado dia 8 de Julho o seu 17º
aniversário, comemorado como é habitual, com um
jantar entre atletas, familiares e amigos do clube. No
da 20 do mesmo mês, festejou a conquista do 3º lugar
na Taça de Portugal em Kung Fu Tradicional, numa
renhida competição em S. João da Madeira.

Fundado em 2002, não é a primeira vez ao longo dos
seus 17 anos de existência, que o Clube Hong Long
sobe aos lugares cimeiros das competições de artes
marciais chinesas. No seu currículo constam vários
campeões regionais e nacionais em títulos individuais, bem como alguns títulos colectivos.
No decurso do jantar comemorativo do seu aniversário, foram distribuídos prémios aos atletas que se
destacaram na época desportiva que agora
terminou, destacando-se os atletas Diogo
Alexandre Pereira e Eva Trindade, agraciados pelo Conselho Técnico pelo mérito demonstrado. O jantar decorreu em ambiente
asiático, como aliás é já tradição do clube.
A prática das artes marciais chinesas contribui para melhoria da forma física, mental
e social dos seus adeptos, sendo esta uma
orientação muito forte na instituição, cuja
vertente formativa – incluindo aulas teóricas
ministradas aos atletas – é uma constante,
demonstrando que a prática destas actividades vai muito para além do mero contacto
Os atletas homenageados
físico.

Câmara de Oeiras entregou cinco veículos automóveis às Juntas de Freguesia e Uniões das Freguesias
do concelho, na perspetiva de aumentar a eficácia dos
trabalhos de higiene e limpeza do espaço público.
A entrega dos novos veículos foi realizada numa cerimónia realizada no dia 29 de julho, no Parque Anjos,
em Algés, com a presença do presidente da Câmara,
Isaltino Morais.
Estas viaturas foram cedidas em regime de comodato,
no âmbito da delegação de competências, têm capacidade de transportar até três pessoas e carga, até 1200
quilos e estão equipadas com depósito de água, com a
capacidade de mil litros e máquinas lavadoras de alta
pressão que permitem a lavagem de passeios, arruamentos, interfaces ou outras zonas de estadia.
Deste modo, pretende-se que Oeiras tenha uma resposta ainda mais próxima e rápida para satisfazer os
interesses das populações, nomeadamente no que se
refere à higiene e limpeza urbana.

CASA JOÃO

ao serviço
61 anosda população
de Paço de Arcos

Casa fundada em 8 de Março 1958
• Reparações e afinações em máquinas
de costura de qualquer marca
• Retrosaria • Texteis Lar
• Grande variedade em roupa interior

Rua Costa Pinto, 103 | 2780 Paço d’Arcos
Telefone: 21 443 22 56 | Telemovel: 939704774

• Revendedor de Gaz Rubis
• Diverso material escolar
• Livros, revistas e jornais
• Pagamento payshop
e recarregamento de telemóveis
• Brindes para oferta
• Revela rolos de fotografias
• Digitalização e impressão de documentos e ficheiros
Tabacaria.carrel@gmail.com
Rua António Aleixo, 2-B • 2770-015 PAÇO DE ARCOS
Tel./Fax: 21 443 51 70

16 Agosto 2019

CORREIO
LINHA
OO
CORREIO
DADA
LINHA

Paço de Artes
homenageia
Patrão Lopes
no Salão da Vila
A Associação dos Artistas Plásticos
de Paço de Arcos, Paço de Artes, vai
realizar durante as festas de Paço de
Arcos, em Honra do Senhor Jesus dos
Navegantes, o 16º Salão da Vila, uma
mostra de artes plásticas que, há 16
anos, faz parte do programa destas festas.
A exposição realiza-se como é habitual no Salão Nobre do CDPA, e terá a
configuração que tem vindo a ser utilizada há vários anos, com duas áreas
distintas, um núcleo central com uma homenagem
ou destaque, que este ano
será dedicado a Patrão
Joaquim Lopes e à sua
volta os expositores com
obras dos associados da
Paço de Artes.
Segundo Vítor Martinez e
Barral Correia, presidente
e vice-presidente da Paço
de Artes, a homenagem a
Patrão Lopes pretende dar
a conhecer a vida deste
herói de Paço de Arcos e
do País, que salvou a vida
a centenas de náufragos.
Será uma exposição mais

Moinho das Antas

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

descritiva, por haver poucas imagens
da vida de Patrão Lopes, sendo os textos expostos, sobre a sua vida, baseados
no livro de Rogério Gonçalves.
No que se refere às obras dos 20 associados, foi pedido que colaborassem
nesta homenagem e apresentassem
trabalhos inspirados na vida e obra do
homenageado. Esta exposição conta
com o apoio da União de Freguesias de

Oeiras Vila

Rua João Teixeira Simões nº3
2780-254 Oeiras
Tel.:214 425 100
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Mostarda no Prego
na Amadora

Oeiras, Paço de Arcos e Caxias.
O 16º Salão da Vila será inaugurado no
dia 24 de agosto, pelas 17h00, vai estar
aberto ao público todos os dias, de 25
de agosto a 1 de setembro, das 20h30
às 23h00, aos sábados e domingos também das 16h00 às 19h00.

Paço de Arcos

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

www.ofetal.pt | facebook/OfetalOpticas

A música está de regresso ao
Cineteatro D. João V com duas
propostas interessantes a considerar. No próximo dia 30 de Agosto,
a partir das 21h30, sobem ao palco desta sala de espectáculos da
Damaia (Amadora) os Mostarda
no Prego, possuidores de um estilo
musical peculiar e original no domínio do rock.
Da ‘ementa’ do concerto fazem
parte os temas do álbum ‘Pelas
Ruas da Cidade’, o mais recente trabalho discográfico do grupo formado por Carlos Martins
(Vocalista/Percussão),
Nuno
’’Billy’’ Domingues (Guitarra
Solo/Voz), Mário Campos (Baixo/
Voz), Álvaro Figueiredo (Bateria) e
Paulo Reis (Guitarra).
O bilhete para o concerto deste
quinteto formado em 2006 custa
cinco euros e pode ser adquirido
na bilheteira do próprio Cineteatro
D. João V. Para mais informações
e reservas, pode ser contactada
também a Ticketline (914 015 894).
m/77IN9RaNaKVdS7cViDyzmm.
Entretanto, a 31 de Agosto, é a
vez de actuarem na mesma sala,
igualmente às 21h30, os Gloom
and the Crows, grupo de seis elementos inspirado nas “músicas do
Mundo”, que baseia o seu reportório nas sonoridades da música étnica, mais concretamente country,
folk e celta. Os bilhetes para este
concerto custam 10 euros e podem
ser adquiridos nos mesmos locais.

Oeiras Fórum

Rua Dr. José da Cunha, nº33B
2780-187 Oeiras
Tel.:214 415 916
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Cascais tem
veículo autónomo

A promessa foi cumprida depois
de o projecto ter sido anunciado há
cerca de um ano. O primeiro veículo totalmente autónomo destinado
ao transporte público de passageiros a operar em Portugal já está a
circular no concelho de Cascais,
por enquanto em fase de testes em
ambiente real entre o campus da
Universidade Nova SBE (School
of Business and Economics) e a estação de comboios de Carcavelos,
um percurso com cerca de 1,5 quilómetros.
O Easy Mile EZ.10, o modelo de fabrico francês escolhido para circular no município de Cascais, pode
transportar até 15 passageiros, é
totalmente eléctrico funcionando
com baterias recarregáveis, livre
de emissões de carbono e pode
atingir uma velocidade máxima
de 25 quilómetros por hora. O veículo dispõe de sensores, câmaras
e dispositivo GPS que o orientam
no trajecto a percorrer, para evitar
obstáculos e garantir a segurança
de passeios e utentes da via pública.
Este minibus sem condutor aguarda ainda a homologação por parte
das entidades competentes para
poder circular em situação real
no espaço público. Prevê-se que
isso possa vir a acontecer no próximo ano. A Câmara Municipal de
Cascais (CMC), responsável pela
introdução deste projecto pioneiro de transporte público, através
da empresa municipal Cascais
Próxima, revelou que o investimento feito no veículo autónomo
ascende a 500 mil euros, sendo 250
mil para a aquisição do Easy Mile
EZ.10 e 250 mil para assegurar a
manutenção nos próximos cinco
anos. O projecto envolve ainda
parcerias académicas e tecnológicas.

Quadro de Honra
dos Bombeiros de Oeiras
homenageia ex-Presidente
O Quadro de Honra dos Bombeiros Voluntários de Oeiras
homenageou Florindo Ferreira Santos, antigo Presidente de
Direcção.
No dia 27 de Abril realizou-se, num restaurante de Oeiras,
um almoço de confraternização de homenagem ao seu antigo
Presidente de Direcção e da Assembleia Geral, marcaram presença os antigos comandantes, ajudantes de comando, chefes
e alguns bombeiros e as respectivas famílias, tendo sido convidados além do homenageado a sua família.
O Quadro de Honra pretenderam desta forma homenagear,
quem de forma simples e discreta, sempre acarinhou, estimou
e os apoiou.
Foi na altura referido "Que na época do homenageado, foi
um tempo extraordinário sobre todos os aspectos, que todos
vamos recordar com saudade, especialmente aqueles que já
partiram".
No final do convívio foi
oferecido a Florindo Santos uma placa de homenagem, com os agradecimentos do Quadro de
Honra ao qual o homenageado referiu "Agradeço sensibilizado, o reconhecimento da bonita
placa com o meu nome e
a vossa atitude, homens
que sempre lutaram por
uma causa nobre, colocando muitas vezes em
risco as suas vidas na
defesa e na saúde da população, nunca pedindo
nada em troca, por isso o
meu respeito, reconhecimento e consideração" finalizou o homenageado.
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Biblioteca
na praia

15 de setembro, as Bibliotecas Municipais de Oeiras levam os seus
principais serviços até ao areal da
Praia de Paço de Arcos, possibilitando a todos desfrutar do prazer
da leitura num ambiente veraneante.
Às quintas-feiras e aos domingos,
os mais novos podem participar
em oficinas plásticas tais como
de criação de papagaios de papel
e de marcadores de livros, bem
como em outras atividades como
jogos de praia e a construção de
um submarino a partir de garrafas
de plástico, entre outros. Este ano,
também vai decorrer em dois sábados uma sessão de contos para as
famílias.
Na Biblioteca de Praia é possível
consultar livros, jornais e revistas.
O uso de jogos bem como a participação nas atividades são gratuitos.
Neste espaço pode-se ainda obter
informações sobre as atividades
das Bibliotecas Municipais, pedir
o cartão de leitor ou devolver os
livros requisitados nas Bibliotecas
Municipais de Oeiras, Algés ou
Carnaxide.
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Sintra aumenta rede
de transportes públicos
A Área Metropolitana de Lisboa aprovou um aumento de 43% na rede de
transporte públicos de passageiros,
com um reforço de até 12 milhões de
euros de comparticipação financeira
dos seus municípios - Sintra, Alcochete,
Almada, Amadora, Barreiro, Cascais,
Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo,
Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Vila Franca de Xira.
Na reunião do Conselho Metropolitano ficaram ainda definidos os valores
de referência de produção em veículos
quilómetros (vkm) repartidos pelos
diferentes municípios, para o procedimento do concurso para a contratualização do serviço público de transporte
rodoviário de passageiros da área metropolitana de Lisboa.
Uma das razões apontadas para este
crescimento de 43 %, em relação à rede
atual, deve-se ao aumento da procura
após a implementação dos novos tarifários a 1 de abril deste ano.
A Câmara de Sintra investiu 3,9 milhões de euros na criação do passe único. O valor sobe para 4,5 milhões de euros anualmente a partir de 2020. “Esta
medida vai aliviar as despesas mensais
de centenas de milhares de pessoas e
revolucionar a forma de mobilidade em
Sintra e em toda a Área Metropolitana
de Lisboa”, defendeu o presidente da
Câmara de Sintra, Basílio Horta, acrescentando que a decisão, “viabiliza uma
estratégia de desenvolvimento sustentável que vai melhorar, de forma muito
significativa, a vida de todos que estu-

dam, trabalham e vivem em Sintra”.
Este investimento do município de
Sintra corresponde à necessidade de
cofinanciamento, por parte dos municípios, do vasto conjunto de decisões
com vista à melhoria da mobilidade e
transportes, tendo sido definido um valor global de 31 milhões e 225 mil euros
da responsabilidade dos municípios.

"Conversas na Rua"
na Amadora
Esta edição do evento conta com
a presença de Odeith, Tamara Alves, Samina, Caver e Third, para a
criação de vários murais artísticos
em diferentes suportes urbanos,
dispersos pela cidade. Este ano o
evento celebra 5 anos de existência
e, por isso, oferece uma programação especial no dia 7 de setembro, no Espaço Fernando Relvas
(Recreios da Amadora) Fundado
em 2015, o projeto “Conversas na
Rua” promove, anualmente, intervenções artísticas no espaço público, com o objetivo de estimular a
participação, o diálogo, e a reflexão sobre a cidade. Até à data, o
projeto dinamizou 22 intervenções
murais, resultado da participação
de vários artistas portugueses provenientes de diferentes disciplinas
artísticas, desde a pintura e a ilustração, ao graffiti.

De acordo com a alínea b) e c) do n°1do artigo 3° do Dec Lei n°87/99, de 19 de Março, a Semente
Solidária- Associação de Solidariedade Social vem informar que o valor líquido angariado resultante
do peditório realizado no Parque dos Poetas (Espaço exterior) nos dias 5, 6 e 7 Julho 2019 foi de
212€. Aproveitamos para agradecer a todos os que contribuíram neste peditório. Um bem haja.
A Direcção
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De África para a Amadora com muitas
fotografias na bagagem
- José Godinho
A Fotografia está habitualmente relacionada com Viagens. Desde sempre,
o Homem desejou guardar na memória
instantes mágicos das suas aventuras
fora de portas. Primeiro com as pinturas rupestres que deixaram marca
desde a Pré-história. Mais tarde, com
as paisagens bucólicas que ainda hoje
enchem galerias de museus em todo
o Mundo. Mais recentemente, os instantes capturados pelo obturador das
máquinas fotográficas vieram facilitar todo o processo de registo à prova
das falibilidades da nossa memória,
que conta agora com uma ‘arma’ ainda mais disponível e acessível: o tele-

móvel, companheiro inseparável do
Homem moderno.
José Godinho é um apaixonado por
Fotografia e Viagens. Para este antigo
informático e contabilista, de 59 anos,
ir é sempre o melhor remédio, sem
esquecer nunca a máquina fotográfica. As fotografias que costuma trazer
na bagagem têm enchido páginas de
vários livros. Entretanto, o hobby foi
crescendo de dimensão e o fotógrafo
amador tornou-se editor de livros de
Fotografia, dando a conhecer muitos outros amantes do clique. GOD
Publishing é o selo deste editor nascido
em Moçambique, que viveu também

na Rodésia e na África do Sul, antes de
decidir fixar residência na Amadora
em 1987, onde tem também instalada a
sede da sua editora, lançada no início
deste ano.
Jornal O Correio da Linha (CL) - O que
o levou a lançar esta nova editora?
José Godinho (JG) - O gosto pela
Fotografia aliado à vontade de criar
algo diferente. Reformado, sempre
tive vontade de ocupar o meu tempo
a fazer o que gosto, que é tudo o que
esteja relacionado com a Fotografia.
Após dois anos como editor, começava
a sentir-me preso a ideias que não eram
as minhas, a querer fazer mais e poder
arriscar. Senti a necessidade de ser livre
para fazer as ‘coisas’ à minha maneira.
CL - O que vai diferenciar esta nova
editora? O que vai fazer diferente?
JG – O mecenato cultural só existe para
alguns e a Fotografia, infelizmente e
injustamente, sempre foi o parente
pobre da Cultura. O nosso sistema de
publicação ainda implica uma forte e
imprescindível promoção por parte
do autor de cada livro, com os principais interessados a serem todos aqueles que fazem parte do seu ‘círculo de
contactos’. Um dos nossos primordiais
objectivos foi conseguir aliar a nossa
criatividade de design nos livros à melhor qualidade de impressão digital/
custo de produção. Creio que conseguimos, finalmente, atingir esse patamar.
Somos uma editora com Publicações
Print-on-demand para autores independentes em todo o Mundo. Seria
importante conseguirmos alguns patrocínios. Tento conseguir salas para
exposições colectivas com o intuito de
dar a conhecer o trabalho dos autores
com quem trabalho. Estou a dar espaço
a quem comigo colabora nesta editora

para podermos oferecer um trabalho
mais criativo e personalizado.
CL - Que tipo de obras pretende editar?
JG - Várias colectâneas temáticas com
vários autores, para além de livros de
autor, fotografia e texto.
CL - Quais os livros já publicados?
JG – Como editor, tenho cerca de 40
livros publicados no passado recente.
Desde Janeiro, com a GOD Publishing,
tenho cinco livros de Fotografia publicados.
LIVROS EM CARTEIRA
PARA FUTURA EDIÇÃO
CL - Quais os livros em agenda para
publicar?
JG - Com o livro ‘O Nosso Olhar no
Mundo’, uma colectânea com 15 fotógrafos que foi apresentado em Maio
passado, senti necessidade de continuar com este projecto em livro, estando já programado o segundo volume
para Janeiro de 2020, o terceiro e quarto
volumes para Maio e Setembro desse
mesmo ano. Entretanto, foi apresentado em Julho o primeiro volume de
uma outra colectânea com 15 autores,
“A Arte de Fotografar P&B”, projecto
também programado para ter continuidade durante 2020. Tenho igualmente
dois títulos a serem preparados, ‘Arte
Urbana’ e ‘Recortes Urbanos’, que irão
contar com a participação de alguns fotógrafos nesta área. Acaba também de
ser publicado um livro de Luís Casaca,
‘No Silêncio de um Olhar’, com paisagens do Algarve. E, ainda este ano, vai
ser lançado um livro meu de Fotografia
de Viagens com imagens de alguns lugares por onde passei. Há ainda outros
projectos em fase inicial.
CL - Como vai ser assegurada a distribuição dos livros? Onde podem ser
adquiridos?
JG – Até agora, todos os livros apenas
podiam ser adquiridos através dos autores ou da editora GOD Publishing.
Em Setembro ou Outubro, irei apresentar na FNAC Colombo a segunda
edição dos livros ‘O Nosso Olhar no
Mundo’ e ‘A Arte de Fotografar P&B’.
Ambos vão estar disponíveis em várias
lojas FNAC. Estou a
contactar várias editoras e espaços públicos no sentido de
poder vir a ter os livros aí comercializados futuramente. Os
livros têm nº de ISBN
e código de barras.
Seria bom para todos
ter os nossos livros
à venda em espaços
públicos. Para isso
tenho feito alguns
exemplares
extras
de cada livro com a
esperança de que sejam aceites, mesmo
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CL – Quais os países que ainda não tenha visitado que mais gostaria de conhecer? Qual a sua viagem de sonho?
JG - Índia, Camboja, Japão, China.
Todas elas representam um sonho a
concretizar. Mas no topo, neste momento, está a Patagónia.
“FAZEM FALTA MELHORES
TRANSPORTES PÚBLICOS”

que seja à consignação.
CL - Conta com o apoio de alguma entidade?
JG - Tenho tido alguns apoios no que
se refere a espaços para apresentações
dos livros, nomeadamente da Junta
de Freguesia de Casal de Cambra, da
União de freguesias de Sintra e, mais
recente, da Câmara Municipal de
Sintra, onde apresentei o livro coletivo
‘A Arte de Fotografar P&B’, no Museu
de Artes de Sintra (MU.SA), no dia 6 de
Julho.
CL - Estando sediada na Amadora, a
GOD Publishing tem previsto editar
algum livro dedicado a este concelho?
JG - Sim, ando a recolher material para
um livro de fotografias sobre Arte
Urbana na Amadora.
CL – O José tem duas grandes paixões:
Viagens e Fotografia. O que significa
para si a Fotografia?
JG - A minha paixão pela Fotografia
cresce paralelamente ao gosto de viajar.
Sempre tive muita vontade de conhecer
e viver novas experiências e de transmitir aos outros o melhor dessas vivências, do que vi e conheci. Para mim, a
Fotografia é instintiva, não é algo que
visa apenas recordar um momento em
particular, mas antes uma arte que junta vários factores. Quando viajo quase
vivo através das lentes. E assim como
os textos, cada fotografia tem uma narrativa, como tal conta a sua própria história, basta aprender a ler (olhar) para
as interpretar.

“APRENDI A GOSTAR DE VÁRIOS
TIPOS DE FOTOGRAFIA”
CL - Que tipos de Fotografia mais o
atraem como fotógrafo?
JG – Com o trabalho que faço aprendi
a gostar de vários tipos de Fotografia,
mas aquele que mais me atrai continua
a ser o de Viagem/Paisagem, embora
esteja em crescente o gosto pelo Street,
Macro, Retrato e Natureza.
CL - Desde quando faz Fotografia?
JG - Desde criança, mas com mais vontade de evoluir desde 2008.
CL - Quais são os seus fotógrafos preferidos?
JG - Vários: Steve McCurry, Réhahn,
Jimmy Nelson, Joel Santos e muitos
mais. Vários fotógrafos ditos ‘amadores’ em Portugal, cujo trabalho também
admiro. Já tive oportunidade de trabalhar com alguns deles.
CL - Consegue descrever a fotografia
que ainda não tirou mas gostava um
dia de tirar?
JG - São muitas as que gostaria de ter,
de lugares que ainda não conheci, sinto
essa falta.
CL - Qual o seu destino de viagem preferido?
JG – Gostava de me aventurar pela
Patagónia.
CL - Conte-nos uma história que mais
o tenha marcado durante as suas viagens.
JG - Irei sempre recordar uma das
minhas viagens... A sensação que foi
acordar de manhã,
sair para a rua e presenciar aquela paisagem diante dos meus
olhos. Veneza foi diferente por ser diferente, viver tudo de
uma forma diferente,
os carros serem substituídos por barcos,
as ambulâncias, os
táxi, as casas com as
garagens, a luz ao
pôr do sol. Naquela
altura marcou-me.

INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ALGÉS

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

CL - O que a levou a optar por viver na
Amadora?
JG - Na altura tinha familiares a residirem neste concelho. Isso pesou bastante na minha decisão.
CL - O que gosta mais na Amadora?
JG - O centro da Amadora, por onde
passo frequentemente para aceder a
outros locais. Paro várias vezes nos
parques e esplanadas onde me encontro com amigos.
CL - O que gosta menos na Amadora?
JG - Os transportes públicos. Como não
tenho carro, é muito aborrecido o facto
de os autocarros circularem muito espaçados e com muitas falhas nos horários. Fazem falta melhores transportes

9

públicos, com mais frequência e comodidades. Os autocarros, no Verão, não
têm ar condicionado nem janelas que
abram.
CL - Quais os seus locais preferidos no
concelho da Amadora?
JG – O Parque da Boba. Foi renovado e
passou a chamar-se Parque das Artes e
do Desporto. Fica perto de onde moro
e é um sítio que já frequento há alguns
anos.
CL - Se pudesse ser Presidente da
Câmara Municipal da Amadora por
um dia, que decisão tomaria?
JG - É fácil dizer-se que se faria isto ou
aquilo quando se está do lado de fora.
É aborrecido ver carros mal-estacionados, seria preciso mais policiamento e
multas para estas situações.
CL – Qual a melhor memória que tem
da Amadora?
JG - Infelizmente não tenho muito boas
memórias, não tive uma vida fácil no
início. Continuo a conseguir mais facilidades no que respeita ao meu trabalho
fora deste concelho.
Texto: Luís Curado
Fotos: Autor

◉ Bloco cirúrgico
◉ Urgências
◉ Cirurgia-laser
◉ Angiografia
◉ Ecografia
◉ Consultas diárias
◉ Campos visuais computorizados
◉ Cirurgia de catarata
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Massamá e
Monte Abraão
comemoram
aniversário

Sintra recebe
helicópteros

balho, nomeadamente na articulação
realizada com Sintra, que honra este
município, mas acima de tudo prestigia Portugal”, afirmou o presidente da
Câmara.
“É um centro formação que eu creio
que será de grande valor acrescentado
tanto para Sintra, a nossa Força Aérea,
o nosso país, como também para a formação de pilotos e tripulações de helicóptero dos países da União Europeia”,
afirmou o ministro da Defesa .

No âmbito do 22.º aniversário da
elevação das localidades de Massamá e de Monte Abraão a Freguesia,
a autarquia realizou uma Sessão Solene
de Assembleia de Freguesia, no passado dia 12 de Julho, com o objectivo
de homenagear e condecorar funcionários, personalidades e entidades que se
destacaram por serviços distintos prestados à comunidade no decorrer do
desempenho das suas actividades. A
festa, que decorreu no Salão Paroquial
da Igreja de Nossa Senhora da Fé, em
Monte Abraão, foi animada pela actuação da Banda Filarmónica S. Bento de
Massamá – Filarmoniartes.
As condecorações atribuídas aos home-

nageados visaram reconhecer e valorizar pessoas singulares e colectivas que
contribuíram significativamente para a
formação e desenvolvimento da comunidade, designadamente por contributos de âmbito social, económico, cultural, científico, desportivo, educação,
cívico ou político. Entre as instituições
homenageadas, contam-se a Academia
de Música do Monte Abraão, o Real
Sport Clube, a JOMA-Juventude Operária do Monte Abraão, o Grupo Coral
Infanto-Juvenil Sementinhas e o Centro
Shotokai de Queluz.
Destaque também para as homenagens prestadas pela
autarquia a João Pedro
Cardoso, presidente da
direcção da JOMA, e ao
Engº Francisco Lancastre de Almeida Garrett
(1909-1985), no ano em
que se assinala o 110º
aniversário do nascimento deste reconhecido engenheiro e benemérito que doou vários
terrenos para a instalação de equipamentos
sociais, e que desempe-

ANIBAL MACHADO SEBASTIÃO
CONSTRUÇÃO
CÍVIL
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
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O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, o ministro da Defesa, o Chefe
do Estado-Maior da Força
Aérea e o diretor executivo da Agência Europeia
de Defesa, estiveram
reunidos em Sintra, após o anúncio da
decisão de que o centro multinacional
de treino de helicópteros vai localizar-se na base aérea de Sintra e funcionará
a partir de 2021, com um investimento
português de quatro milhões de euros.
Basílio Horta aproveitou a oportunidade para agradecer a escolha de Sintra
para o novo centro de formação multinacional de helicópteros. “Quero deixar uma palavra de reconhecimento ao
ministro da Defesa pelo excelente tra-

T. 219 624 797
TM: 932 816 937
Rua do Castelo, n.º 9 | OLELAS • 2715-356 ALMARGEM DO BISPO
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nhou o cargo de Presidente da Junta de
Freguesia de Queluz entre 1964 e 1967.
AUTARCA DESTACA IMPORTÂNCIA DE VALORIZAR AS PESSOAS
“O momento que agora vivemos é de
enorme simbolismo porque valorizamos as pessoas que um dia se dedicaram e projectaram a essência da nossa
História. Ou seja, aquelas que entre
vidas de uma vontade e de um querer
simbolizam a terra fértil com muita
água para cultivar uma comunidade
participada e envolvida. Que melhor
dia para reconhecer um conjunto de
pessoas e instituições e estarmos em
comunidade que não este em que celebramos a criação das freguesias”, assinalou o presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão,
Pedro Brás.
O autarca sublinhou que “o presente e
o futuro são sinónimos de maior compromisso e de maior responsabilidade”. “Nem ontem, nem hoje, nem amanhã trabalhamos sozinhos. Os desafios
e oportunidades que nos vão surgindo
apenas serão ultrapassados com trabalho em comunidade. Que trabalhemos,
pois, para valorizar o território, para
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valorizar a economia local e para valorizar as pessoas”, realçou, destacando
que a maior riqueza do trabalho da autarquia que lidera são os seus funcionários e colaboradores. “Vocês sabem que
eu vos digo isto muitas vezes: são sem
dúvida a melhor equipa que sempre”,
reafirmou.
A propósito do aniversário da autarquia, Pedro Brás comentou: “Hoje celebramos a nossa identidade, uma terra
de passagem entre a ruralidade que
fomos e a urbe em que nos tornámos.
Uma terra distante e a centralidade que
nos caracteriza. É isto que nos torna
únicos. É aqui que nos tornamos comunidade. A nossa centralidade ganha
vida através de projectos que elevam
para um valor maior e que possuímos:

a comunidade. Foi através dela
que nos desenvolvemos com um
parque habitacional capaz de
atrair famílias e novas gerações.
Com isso atraímos investimento
público com a criação de parques,
vias, jardins, transporte ferroviário, serviços públicos, centros de
saúde e escolas. De igual modo,
o investimento privado instalou-se nas zonas empresariais e o
comércio local contribuiu para
construirmos um futuro cheio de
diversidade”.
Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues

Agência de Viagens e Turismo
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Fotos: Marques Valentim
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Bombeiros de Sintra festejam 129 anos
A Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Sintra assinalou o seu 129.º aniversário, no passado dia 30 de Junho, com um conjunto
de actividades alusivas à data. As cerimónias serviram ainda para conde-

Ficha Técnica

corar e homenagear vários bombeiros,
personalidades e entidades por serviços distintos prestados à comunidade.
As celebrações tiveram início com o
tradicional toque de alvorada, a que
se seguiu a formatura junto ao quartel

da corporação e o hastear das bandeiras. Ainda ao início da manhã, decorreu uma cerimónia de homenagem aos
bombeiros sepultados nos cemitérios
de S. Marçal e Alto da Bonita, em São
Pedro de Sintra.
A manhã ficou ainda marcada por um
desfile apeado e motorizado do corpo
de bombeiros que percorreu várias
ruas da vila de Sintra e pela recepção
às entidades oficiais e convidados que
marcaram presença na festa. Antes da
sessão solene e do almoço de confraternização, decorreu também a bênção de
novas viaturas entregues à corporação.
Durante as celebrações, que decorreram

no auditório do quartel dos Bombeiros
de Sintra, foram atribuídas condecorações a elementos da corporação que
completaram marcos importantes nas
suas carreiras e entregues medalhas e
diplomas a personalidades e entidades
que se destacaram por acções de benfeitoria, nomeadamente de solidariedade e apoio à causa dos bombeiros.
A empresa Parques de Sintra-Monte
da Lua foi distinguida com a Medalha
de Honra Grau Ouro, pela estreita
colaboração que tem mantido com o
Município, a Autoridade Nacional de
Protecção Civil e as Corporações de
Bombeiros locais na prevenção e vigilância contra incêndios, de forma a
assegurar a protecção da Paisagem
Cultural de Sintra.
Além de bombeiros da corporação,
foram ainda distinguidas várias
personalidades, entre as quais o fotojornalista Marques Valentim, que
recebeu a Medalha de Honra de
Grau Prata, e José Morais, gerente
da Funerária Quintino e Morais
e Presidente do Conselho Fiscal
da Sociedade Filarmónica União
Assaforense, a quem foi entregue
um diploma.

31 anos a informar
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Festival de Sintra leva música
"Da Corte às Ruas"

Cadaval, no dia 28 de Setembro, com
concepção vídeo de Miguel Matos, encenação de Carlos Antunes e direcção
de Manuel Líbano Monteiro.
Gabriela Canavilhas destacou que “o
programa deste ano é uma continuação do ano passado no sentido estratégico, de levar o Festival para outros
espaços menos tradicionais”. “Este ano
damos continuidade a essa estratégia e
alongamo-la, no sentido que a música
pertence a todos, não só às elites, a música vai da corte para as ruas”, realçou a
directora artística do Festival.
Durante a apresentação pública do
evento, Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra, assinalou
que o mesmo “podia ser apresentado
em qualquer parte do Mundo, pela
enorme qualidade que tem”, sublinhando que “a estratégia que comanda
o Festival, que vai da corte às ruas, tem
a mesma qualidade ou superior do que
se ficássemos apenas pelas cortes”.

Campeonato de Stick Fighting
Carlos Santos, na categoria de +80kg,
revalidou o título de campeão europeu de seniores masculinos de Stick
Fighting (Combate de Bastão) no
Campeonato Europeu da modalidade,
que decorreu em Itália, onde a selecção
portuguesa assegurou uma brilhante
participação. O atleta da Associação
Desportiva de Queijas (Oeiras) foi um
dos representantes portugueses na
competição realizada na localidade de
Anagni, que contou com cerca de 150
participantes oriundos de nove países:
Alemanha, França, Inglaterra, Irlanda,
Itália, Noruega, Polónia, Portugal e
Suíça. Com mais esta conquista, Carlos
Santos soma já quatro títulos europeus
consecutivos e dois títulos mundiais
consecutivos no currículo desportivo,
após a sua estreia em provas internacionais em Palma de Maiorca (2012),
onde conquistou o seu primeiro título
europeu. A selecção nacional portugue-

sa participou no Campeonato Europeu
de Stick Fighting representada por 14
atletas, com idades compreendidas entre os 11 e os 44 anos, tendo conquistado 23 medalhas (9 ouro, 10 prata e 4
bronze). A selecção nacional foi apenas
suplantada pela Itália. Até à realização desta edição do Europeu, Portugal
contabilizava cinco títulos europeus
conquistados, dois vice-campeões europeus e um bronze, a que somou, agora, mais 21 novos títulos europeus e as
revalidações de Carlos Santos (+80kg) e
Rodrigo Andrade (-75kg). Em Portugal,
o Stick Fighting teve origem no jogo do
pau, a única arte marcial de origem
portuguesa, desenvolvida por D. Nuno
Álvares Pereira no século XIV. Além
de atletas oriundos de várias academias de artes marciais nacionais, a selecção nacional integra também vários
militares da Unidade de Intervenção da
Guarda Nacional Republicana.
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A Câmara Municipal de
Sintra apresentou publicamente no passado dia
18 Julho, numa cerimónia realizada no Palácio
de Queluz, a 54.ª edição
do Festival Internacional
de Música de Sintra, que
vai decorrer entre 6 de
Setembro e 1 de Outubro
em vários locais do concelho, subordinado ao lema
‘Da Corte às Ruas’.
Com a participação de
orquestras, coros e artistas a solo, o
festival vai ter como palcos o Centro
Cultural Olga Cadaval, o Palácio
Nacional de Sintra, o Palácio Nacional
de Queluz, a Igreja de Nossa Senhora
da Misericórdia de Belas, a Igreja
de Nossa Senhora da Purificação
(Montelavar) e a Sociedade Filarmónica
União Assaforense.
Esta edição do evento, organizado pela
autarquia sintrense com o apoio da empresa Parques de Sintra-Monte da Lua,
volta a apostar numa programação variada e promete ser a celebração da influência entre o velho mundo e o clássico e as sucessivas novas práticas sociais
que acompanharam as mudanças para
a modernidade.
O destaque do Festival deste ano será
o espetáculo ‘Summer Sunday’, dedicado ao tema da Defesa do Ambiente
e do bem-estar do meio rural. Mário
Laginha e o seu Trio abrem a primeira parte do concerto, que conta ainda
com a participação do
Coro Allegro (Sintra)
e do coro infantil Voci
(Sintra) e dos solistas
Joana Seara (soprano), Marco Alves dos
Santos (tenor) e Hugo
Oliveira (barítono).
Esta Pastoral cómica-trágica-ecológica,
da autoria de Joseph
Horovitz e dirigida a um público
de todas as idades,
será apresentada no
Centro Cultural Olga
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Associação de Cabriz
festeja aniversário
com marchas populares
Fundada em 28 de Junho de 1985, a
Associação Cultural, Social e Recreativa
de Cabriz (ACSRC) festejou recentemente o seu 34.º aniversário. A festa organizada para assinalar a data contou
com a participação de grupos de marchas populares numa demonstração
da vitalidade da instituição, que tem
vindo a desempenhar um importante
trabalho junto da comunidade.
Organização de âmbito comunitário, a ACSRC tem a sua sede (Rua da
Pedreira, 18) instalada na localidade
de Cabriz, no território da freguesia de
Santa Maria e São Miguel, São Martinho
e São Pedro de Penaferrim, no concelho
de Sintra, onde desenvolve várias actividades de âmbito desportivo, cultural,
social e lúdico/recreativo.
Entre as actividades desportivas, destacam-se a prática do futebol, ténis e
voleibol, bem como a participação em
provas regulares de BTT, actividade
onde dispõe de uma Escolinha de BTT
(Terra Agreste). A execução de obras
e trabalhos de manutenção no Parque
Desportivo de Cabriz e a renovação
dos equipamentos do parque infantil
da localidade são outras das acções realizadas.
No âmbito das iniciativas culturais, sociais e lúdico/recreativo, a ACSRC tem
vindo a promover vários espectáculos,
nomeadamente musicais como ‘Amália
Para Sempre’ e ‘Canção de Lisboa’, e
aposta fortemente na organização de
desfiles de marchas populares, sempre
muito apreciados pelos cerca de 700 sócios da instituição.
A colectividade conta com um grupo
de teatro (Companhia de Teatro de
Cabriz), um grupo coral (Canta Cabriz)
e um atelier de dança (Bombons de

Cabriz). Feiras do Livro e de Artesanato
e competições baseadas em jogos tradicionais figuram também no programa
de eventos desenvolvidos pela associação.
Nas instalações em Cabriz, a instituição
conta com uma sala de convívio para os
seniores da localidade e organiza inúmeras festas, como o Cortejo dos Reis,
os festejos dos Santos Populares, as
comemorações do aniversário da insti-

tuição, o São Martinho com ofertas de
castanhas e água-pé, e as celebrações
do Natal e do Dia Mundial da Criança,
entre outras.
Merecem também destaque a organização de um Festival da Canção Juvenil,
a realização de vários bailes temáticos
(Carnaval, Pinha, Primavera, Chita e
Passagem de Ano) e a promoção de almoços especiais para estimular o convívio entre a população. Igualmente
populares são os pedipapers e os torneios de sueca, dominó, damas, setas e
snooker.
UM MARCO NA HISTÓRIA
DA ASSOCIAÇÃO
A propósito do recente aniversário festejado pela ACSRC, o jornal ‘O Correio
da Linha’ falou com a presidente da
colectividade, Sandra Sanfona, que não
escondeu a satisfação: “Este aniversário
representa mais um marco na história
da nossa Associação. A data foi assinalada com uma grandiosa noite com
arraial. Tivemos como convidadas três
marchas populares, que iluminaram o
nosso aniversário com os seus trajes coloridos.”
Até ao final do ano, a associação pretende estrear uma nova peça de Teatro,

em meados de Outubro ou início de
Novembro. “Ainda em Outubro, vamos participar no Festival de Teatro de
Sintra, a convite da Câmara Municipal.
Teremos, a 31 de Outubro, mais um
passeio nocturno de BTT, para assinalar a Noite de Halloween. E festejaremos também o Dia de S. Martinho com
castanhas, jerupiga e a boa água-pé”,
destaca a dirigente.
Lá mais para o final do ano, no primeiro domingo de Dezembro, a ACSRC
tem previsto iniciar os festejos da Época
de Natal com um encontro de grupo
corais, sendo que no terceiro domingo
do mês será dedicado às crianças um
espectáculo dos ‘Bombons de Cabriz’.
O ano terminará com uma Festa de
Reveillon nas instalações da instituição.
Para desenvolver as várias actividades
em que a associação está empenhada,
Sandra Sanfona destaca a participação dos sócios da colectividade, alguns patrocínios e os apoios da União
de Freguesias de Sintra e da Câmara
Municipal de Sintra. Quanto a projectos futuros, a presidente da colectividade destaca o desejo de “continuar
a evoluir e a engrandecer o nome da
Associação”.
Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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Queluz promove novos bombeiros

Fotos: Pauo Rodrigues

Associação Humanitária
Bombeiros
Voluntários
de Queluz, em cerimónia
realizada na sede da corporação, no dia 26 de julho, promoveu 28 novos
bombeiros, que terminaram a sua formação.
Esta
cerimónia
contou com a presença da
Vereadora da Câmara de
Sintra, Piedade Mendes,
em representação do presidente da
Câmara, da presidente da União de
Freguesias Queluz Belas, Paula Alves,
do presidente da União de Freguesias
Massamá Monte Abraão, Pedro
Brás, do comandante da Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários
de Angra do Heroísmo, Vítor Trindade,
dos elementos do comando e corpos
gerentes dos bombeiros de Queluz, de
bombeiros e familiares.
A vereadora Piedade Mendes, dirigindo-se aos presentes, depois de dar os
parabéns aos bombeiros promovidos,
disse que a Câmara de Sintra está ao
lado dos seus bombeiros, que tem ajudado na medida das suas possibilidades e está grata pelo trabalho que desenvolvem e a população também deve
estar grata aos seus bombeiros.
A presidente Paula Alves, depois de

15

CORREIO
LINHA
OO
CORREIO
DADA
LINHA

Falecimento

Bombeiros de
Linda-a-Pastora
lançam boletim
BOLETIM
BOLETIM
UNIÃO
UNIÃO eeee CAPRICHO
CAPRICHO
AGOSTO
AGOSTO2019
2019
00

EE

DISTRIBUIÇÃO
DISTRIBUIÇÃOGRATUITA
GRATUITA
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA

felicitar os novos bombeiros, disse que
este é um momento importante, em que
todos se devem sentir agradecidos por
serem promovidos novos bombeiros
que são pessoas que se disponibilizam
para defender a comunidade.
O presidente Pedro Bás, cumprimentou todos os bombeiros e enalteceu o
seu trabalho. Felicitou os bombeiros
promovidos, afirmando que o exemplo
que dão à sociedade, merece o reconhecimento público.
O presidente da Direção dos bombeiros, de Queluz, Ramiro Ramos, deu os
parabéns aos bombeiros promovidos,
referindo o facto de haver entre eles
uma grande percentagem de senhoras
e agradeceu a todos quantos colaboraram da formação destes novos bombeiros.
O comandante da corporação, Hugo
Neves,
agradeceu
aos novos bombeiros
o seu empenhamento
nesta causa e referiu
que os Bombeiros
de Queluz contrariam desta forma a
tendência geral das
corporações, na dificuldade em conseguirem novos elementos.
Terminou
dizendo que é uma
honra servir nesta
corporação e esta população.

José Maria Carvalhosa, de 66 anos,
bombeiro de 2ª classe da Associação de Voluntários de Queluz, que
desde 2016 pertencia ao Quadro de
Honra, faleceu no passado dia 10
de Agosto, vitima de doença prolongada. Após o seu ingresso na
corporação em 1969, José Maria
Carvalhosa desempenhou, durante vários anos, o cargo de motorista da equipa do INEM. Recentemente, assumiu a função de Porta
Estandarte em sessões solenes, a
última das quais decorreu no passado dia 26 de Julho, para promoção de elementos da corporação.
À família e ao corpo de bombeiros
de Queluz, o jornal ‘O Correio da
Linha’ apresenta as sentidas condolências.
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A Associação Humanitária dos
Bombeiros de Linda-a-Pastora,
lançou o primeiro número do
Boletim Informativo desta associação.
Nesta edição têm destaque a primeira Gala do Bombeiro de Oeiras
e a celebração dos 128 anos desta
corporação.
Além da entrevista com o comandante da corperação Jorge Vicente,
uma "Vida" com Aureliano Duarte
e um novo projecto de formação
musical
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