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Amadora celebra 40 anos 
e homenageia personalidades

Bombeiro
orgulhoso
do dever

cumprido

Formação de 
Andebol
é aposta
no 1º de
Dezembro
de Queijas

Carlos Bastos

Câmara de 
Sintra

reforça
segurança

no concelho
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Festas de Paço de Arcos mantêm tradição

CARTÓRIO NOTARIAL EM OEIRAS
Teresa Isabel Nóbrega
• Escrituras Públicas
• Testamentos
• Procurações
• Reconhecimentos de Assinaturas
• Termos de Autenticação
• Certidões e Públicas-Formas
• Certificados
• Registo Predial e Comercial
• Registo Automóvel online
• Processos de Inventário
• Contratos Diversos

Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 7E - Atelier 6
 Moinho das Antas 2780-241 Oeiras

Tel. 215 806 687 Fax 215 807 488

Segunda a Sexta das 09h00 às 18h00

Paço de Arcos esteve em festa, de 23 de 
Agosto a 1 de Setembro, sendo de des-
tacar destas festas anuais em Honra do 
Senhor Jesus dos Navegantes, a quanti-
dade de pessoas que assistiram e acom-
panharam a procissão do Senhor Jesus, 
no dia 25, e a presença do Cardeal 
Patriarca, D. Manuel Clemente, que 
acompanhou a imagem de Cristo no 
seu percurso de barco pelo Tejo, de 
onde fez, junto à Praia Velha, a bênção 
do mar e dos barcos.
Sobre esta edição das festas, a presi-
dente da União de Freguesias de Oeiras 
Paço de Arcos e Caxias, Madalena 
Castro, esclareceu que estas festas, que 
já têm 124 anos, com um pendor reli-
gioso muito forte, mas também com 
as componentes de diversão e cultura, 
tive algumas alterações face às edições 
anteriores, nomeadamente na forma 
com foi organizado o recinto da feira, 
que passou a ter maior espaço para a 
circulação das pessoas, foi reforçada 
a limpeza de todo o recinto, houve al-
gumas novidades a nível de feirantes, 
como os gelados e os frutos silvestres 

que têm muita procura. Referindo ain-
da que foi reforçada a divulgação das 
festas, colocando o programa em todas 
as caixas do correio de Paço de Arcos.
A decisão de não prolongarem o recin-
to da festa para a zona da Praia Velha, 
como aconteceu em alguns anos, pren-
de-se com uma questão de procura, 
que não justiça este prolongamento e 
também com a segurança.
No que se refere à adesão do público, 
este ano foi similar aos anos anteriores, 
mas no dia da procissão foi claramen-
te superior o número de pessoas a as-
sistir, face aos anos anteriores, o que, 
Madalena Castro, justifica principal-
mente com duas razões, por um lado 
pela presença do Cardeal Patriarca, por 
outro porque a Paróquia celebra este 
ano os seus 50 anos, acrescentando ain-
da que pelo facto de a procissão ter, há 
alguns anos, a componente marítima, 
atrai mais pessoas.
Também se realizaram as festas de 
Caxias, de 14 a 16 de setembro, em hon-
ra da Nossa Senhora das Dores. Tendo 
ao longo destes dias, música, folclore, 

dança, atuações musi-
cais e ainda espaço de 
exposição e venda de 
artigos de artesanato. 
No campo religioso, 
realizou-se a Missa 
Campal na tarde de 
domingo, seguida da 
procissão de Nossa 
Senhora das Dores. 
Também nestas festas, 
à semelhança do que 
aconteceu em Paço de 
Arcos, as instituições 
da freguesia tiveram a 
oportunidade de estar 
presentes, sem qualquer encargo, per-
mitindo que consigam angariar fun-
dos para o seu funcionamento, como 
os bombeiros, os escuteiros, o Coração 
Amarelo ou as Vicentinas.
Estas festas não se podiam realizar sem 
o apoio da Câmara de Oeiras, de empre-
sas como a Sogapal, a Century 21 e os 
SIMAS e a colaboração da Paróquia, da 
Associação de Bombeiros Voluntários 
de Paço de Arcos e da Associação de 

Artistas Plásticos, 
Paço de Artes, dei-
xando, Madalena 
Castro, a todos, o 
seu agradecimen-
to.
Há falta de recur-
sos financeiros
Nesta conversa 
com “O Correio da 
Linha”, Madalena 
Castro disse, 
quando lhe foi 
perguntado como 
está a decorrer 
este seu primeiro 

mandato como presidente de junta, que 
a avaliação do seu desempenho cabe 
aos munícipes, mas não sendo difícil 
exercer este cargo, há problemas que se 
prendem com a falta de recursos, finan-
ceiros, técnicos e humanos.
Esclareceu que as juntas têm financia-
mentos muito reduzidos, que pratica-
mente só asseguram a gestão corrente, 
não sendo possível, por exemplo, ter 
estratégias de apoio social, de apoio à 
cultura ou de desenvolvimento de pro-
jetos agregadores. Há valências para as 
quais o voluntariado dá uma grande 
ajuda mas não chega, porque há sem-

pre despesas para as quais não há dis-
ponibilidades.
A União de Freguesias tem recor-
rido à materialização da Delegação 
de Competências, com a Câmara 
Municipal, de onde vêm recursos fi-
nanceiros para intervenções específi-
cas, como as obras que estão a decorrer 
em escolas primárias, uma delas com 
algum peso.
Uma intervenção visível foi a repavi-
mentação do jardim de Paço de Arcos, 
que Madalena Castro justifica com a 
criação de melhores condições de uti-
lização, sobretudo pelas crianças, uma 
vez que o piso anterior era muito abra-
sivo o que feria as crianças quando 
caíam. Neste jardim foi também requa-
lificado o Coreto e a Câmara de Oeiras 
instalou um posto de abastecimento 
para carros elétricos.
O Jardim Municipal de Oeiras está, 
segundo a presidente da União de 
Freguesias, a ser alvo de um estudo de 
requalificação que inclui a estufa-fria, 
considerada uma peça muito impor-
tante daquela área verde.

Madalena Castro está de 
acordo com o projeto de 
Lei que prevê a reorgani-
zação administrativa das 
juntas de freguesia, consi-
derando que seria benéfico 
se fossem criadas duas no-
vas juntas em lugar desta 
União de Freguesias que é 
muito grande. Todavia es-
clarece que foi eleita para 
esta União de Freguesias e 
por isso continuará a fazer 
o seu trabalho, dando apoio 
e colaboração dentro do 

possível, a todas as IPSS, agrupamen-
tos culturais, recreativas ou associações 
de moradores, olhando de igual modo 
para as necessidades de todo o territó-
rio. 
A todos os munícipes exorta para que 
continuem a comunicar com a União 
de Freguesias, para informar sobre os 
problemas que encontrem ou para dar 
sugestões, a presidente está disponível 
para visitar todas as delegações, sem-
pre que é necessário, para fazer atendi-
mento ou para dar esclarecimentos.  

Texto e Fotos: Alexandre Gonçalves
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Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

31 anos a informar
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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 no dia 

06 de Outubro de 2019 irá ser efetuado uma Angariação de Fundos, junto das 
secções de voto das Freguesias de Massamá, Monte Abraão e Queluz.

Gratos por uma boa colaboração

O Presidente da Direcção
Ramiro Ramos

Formação de andebol é aposta
no 1° de Dezembro de Queijas
O Grupo Musical 1º de Dezembro de 
Queijas foi fundado em 1915, está se-
deado na Freguesia de Queijas, no 
Concelho de Oeiras e tem como obje-
tivo o desenvolvimento da prática des-
portiva e a promoção de atividades de 
cultura e recreio.
Com um lugar de destaque na prática 
do Andebol, a atual Direção, de que é 
presidente Sandra Santos, convidou o 
treinador Carlos Maciel para integrar 
a Equipa Técnica do GM 1º Dezembro.
Conhecido pelo amor ao Andebol, 
pela paixão ao treino e ao jogo, Carlos 
Maciel foi jogador de Andebol du-
rante 20 anos, no Clube de Futebol 
Sassoeiros, e é treinador de Andebol 
há cerca de 15 anos, aceitou o convite 
do GM 1º de Dezembro, por considerar 
que o projeto deste clube corresponde 
ao trabalho que pretende desenvolver 
como treinador.
Neste momento treina os Seniores e in-
tegra a equipa de Coordenação Técnica, 
liderada pelo diretor técnico, Rui Silva.
O GM 1º de Dezembro, tem todos os 
escalões de Andebol, nomeadamen-
te, Bambis, Manitas, Minis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores e Seniores, atualmen-
te os Juvenis, Juniores e Seniores dis-
putam a Segunda Divisão Nacional, os 
restantes escalões têm como principal 
objetivo a formação.
Segundo Carlos Maciel, o Andebol deu 
um grande salto qualitativo e quanti-
tativo nos últimos anos, havendo uma 
grande quantidade de equipas em todo 
o país, sobretudo amadoras.
A presidente da Direção, Sandra Santos, 

que lidera o GM 1º de Dezembro desde 
janeiro deste ano, refere que é preten-
são desta Direção dar uma nova dinâ-
mica ao clube, e a vinda do novo trei-
nador está dentro desse objetivo, por 
outro lado, o 1º de Dezembro aposta na 
formação e sempre que há um jovem 
que se destaca aparece logo um grande 
clube a leva-lo, por isso é preciso que o 
1º de Dezembro tenha condições para 
continuar a formação. Nesse sentido, 
segundo João Joaquim, responsável 
pela área logística, a ajuda concedida 
pela Câmara de Oeiras e pela União 
de Freguesias de Carnaxide e Queijas 
é muito importante, como também é 
importante o apoio dos pais dos atletas.

Não tendo pavilhão próprio, utili-
zam o Pavilhão Desportivo da Escola 
Noronha Feio, através de um contrato 
com a empresa Oeiras Viva, que gere 
estes equipamentos no Concelho de 
Oeiras.
Refere também, Sandra Santos, que 
sendo este o único clube com prática e 
formação de Andebol no Concelho de 
Oeiras, precisa de ter condições para 
crescer de forma organizada e com isso 
poder fazer mais sem aumentar as des-
pesas. Ainda não conseguem contabili-
zar o número de sócios que pagam co-
tas, mas precisam seguramente de mais 
sócios para ajudar o clube.
O Andebol não é hoje a única modali-

dade que faz parte da atividade do GM 
1º de Dezembro, no campo do despor-
to tem também, Ginástica Rítmica e de 
Manutenção, Hip-Hop, Zumba, Pilates 
e Taekewondo, no campo cultural tem, 
Teatro e uma Escola de Música com 
ensino de Guitarra, Piano e Órgão, 
Violino, Percussão e Canto. Conta 
atualmente com 150 praticantes nas di-
versas atividades.
Estas atividades pretendem, segundo 
Sandra Santos, devolver o clube à po-
pulação, que no passado teve com ele 
uma grande ligação mas que se foi per-
dendo. 
O GM 1º de Dezembro celebra normal-
mente o seu aniversário, no dia um de 

dezembro, com um convívio e 
demonstração das suas ativi-
dades, no Pavilhão da Escola 
Noronha Feio.
Estão abertas as inscrições para 
as diversas atividades despor-
tivos e culturais, podendo os 
interessados fazer a sua inscri-
ção no pavilhão Noronha Feio, 
das 19h00 às 22h00, e podem 
obter mais informações através 
do mail, geral@gm1dezembro-
queijas.pt.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Feira setecentista
regressa a Queluz
Foi possível entre os dias 5 a 8, de Se-
tembro  viajar até ao século XVIII na 
Feira Setecentista de Queluz, no Largo 
fronteiro ao Palácio Nacional de Que-
luz.
Com entrada livre, esta feira teve como 
tema “Jardins, espaço de divertimento 
e de lazer”.
Queluz viajou até ao século das luzes 
e promoveu uma feira exuberante, re-
presentativa do quotidiano setecentis-
ta, onde o visitante foi acompanhado 
por marquesas de longas cabeleiras ou 
marialvas com tricórnios emplumados.
A animação foi assegurada durante es-
tes dias históricos com espetáculos de 
dança, música, teatro, malabarismos, 
robertos e recriação de episódios da 
época tais como zaragatas entre alco-

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

viteiras, duelos de 
espadachim e jogos 
que chamam a aten-
ção dos nobres que 
passeiam pela feira.
A feira contou com 
a presença de diver-
sos participantes de 
várias regiões do 
país e do estrangei-
ro, que trouxeram 
até Queluz uma grande variedade de 
produtos, desde o artesanato às espe-
cialidades de gastronomia e doçaria 
típica da época.
A Feira Setecentista é um evento pro-
movido pela Câmara Municipal de Sin-
tra com o apoio da Junta de Freguesia 
de Queluz e Belas e animação da Câma-

ra dos Ofícios, que trouxe a este even-
to milhares .de pessoas, onde além da 
animação no Largo,  os visitantes pu-
deram entrar  gratuitamente, nas visi-
tas nocturnas aos Jardins Superiores na 
recente reabilitação que se efectuou no 
Jardim da Malta onde a corte mostrou a 
como nos jardins se divertia.

SIMAS e EPAL
assinam 

novo acordo

A EPAL, e os Serviços 
Intermunicipalizados de Água e 
Saneamento dos Municípios de 
Oeiras e Amadora (SIMAS), as-
sinaram, no dia 2 de Setembro, o 
contrato de abastecimento de água.
Este contrato, que revoga o an-
terior, celebrado em 1944, é um 
instrumento contratual que titu-
la o fornecimento de água pela 
EPAL aos municípios de Oeiras e 
Amadora, promove a otimização 
da gestão do sistema de abasteci-
mento, clarificando as obrigações 
genéricas e especificas das partes, 
designadamente no tocante à con-
servação de infraestruturas, volu-
mes mínimos, máximos e caudais 
médios a salvaguardar no abaste-
cimento de água às populações, 
qualidade da água fornecida para 
o consumo humano, continuidade 
de abastecimento, tarifário e cola-
boração técnica entre entidades. 
Na assinatura deste contrato es-
tiveram presentes os presidentes 
das câmaras municipais de Oeiras 
Isaltino Morais e Amadora Carla 
Tavares, o presidente do Conselho 
de Administração da EPAL, 
Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, S.A, José Manuel Sardinha 
e membros dos órgãos executi-
vos e deliberativos de ambos os 
Municípios. 
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Câmara de Sintra reforça segurança no concelho

Campeão do Mundo estudou na Damaia

A PSP e a GNR têm, desde 27 de Agos-
to, novos carros-patrulha para aumen-
tar a capacidade operacional destas for-
ças de segurança no concelho de Sintra
A Câmara Municipal de Sintra entre-
gou, em Queluz, 12 carros-patrulha à 
Guarda Nacional Republicana e à Polí-
cia de Segurança Pública, num investi-
mento total de 276 mil euros
A cerimónia de entrega das viaturas 
contou com a presença do ministro da 
Administração Interna, Eduardo Cabri-
ta, que aproveitou a ocasião para anun-
ciar a transferência do Comando Terri-

torial da GNR do município de Lisboa 
para o de Sintra.
Para o presidente da autarquia, Basílio 
Horta, “o importante a registar é o con-
tributo que Sintra dá à segurança nas 
ruas e nas casas, à segurança nas famí-
lias e nas pessoas. Desde o primeiro dia 
do nosso primeiro mandato que sem-
pre entendemos que a segurança era 
um dos nossos principais objetivos”.
“Nós queríamos muito que os nossos 
militares e que a nossa PSP, que tra-
balham e que estão em Sintra, tenham 
condições de total dignidade. E, assim, 

não podíamos conviver com esquadras 
com um único carro. Não poderíamos 
virar a cara e por isso não hesitámos 
em investir. Estes carros são o primeiro 
passo, são a manifestação de vontade, 
são a concretização de uma estratégia 
no que toca a este setor muito sério e 
muito importante que é a ordem públi-
ca”, referiu Basílio Horta.
O ministro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, mencionou a relação 
essencial que deve existir entre o Esta-
do central e os municípios, “a parceria 
que temos hoje aqui com Sintra é um 

símbolo deste trabalhar de braço dado. 
E este não é um concelho qualquer, Sin-
tra é o segundo município do país em 
população, um município com relevân-
cia na sua dinâmica urbana, económi-
ca, em relevância turística e que torna 
a segurança uma área fundamental de 
ação”.
A cedência destas viaturas, quatro des-
tinados para a GNR e oito para a PSP, 
realizou-se no âmbito do protocolo de 
cooperação institucional assinado entre 
a autarquia e as duas entidades, em de-
zembro de 2018.

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

Jorge Fonseca, que se sagrou re-
centemente campeão do Mundo 
em Judo na categoria de -100kg, 
experimentou pela primeira 
vez esta modalidade na Escola 
Secundária D. João V, na Damaia 
(Amadora), onde estudou. Na pá-
gina oficial que tem no Facebook, 
o Agrupamento de Escolas D. João 
V felicitou o seu ex-aluno pela 
“brilhante conquista” alcançada 
nos Campeonatos Mundiais que 
decorreram em Tóquio, no Japão. 
Para festejar a vitória, o jovem ju-
doca, de 26 anos, dançou e recebeu 
os aplausos da assistência.
Na final da competição, disputa-
da no passado dia 30 de Agosto, 
o actual atleta do Sporting e da 
Selecção Nacional, derrotou o rus-
so Niyaz Ilyasov, depois de ter 
deixado pelo caminho nas meias-
-finais o azeri Elmar Gasimov, 
vice-campeão olímpico, bem como 
o georgiano Varlam Liparteliani, 
que foi derrotado pelo judoca na-
tural de São Tomé e Príncipe nos 

quartos-de-final. Foi a primeira vez que 
um judoca português conquistou uma 
medalha de ouro nos Mundiais.
Jorge Fonseca nasceu em São Tomé e 
Príncipe a 30 de Outubro de 1992, che-
gando a Portugal acompanhado pela 
mãe e pelo padrasto. Na altura, com 
apenas 11 anos, foi viver para a Damaia, 
onde frequentou a Escola Secundária 
D. João V. Foi aí que foi convidado pelo 
seu actual treinador, Pedro Soares, a 
experimentar o judo. A sua prestação 
na Associação dos Amigos da Damaia, 
onde ingressou em 2007, convenceu ra-
pidamente o antigo atleta olímpico das 
capacidades do seu pupilo.
Ao serviço do Sporting e da Selecção 
Nacional, o jovem judoca, que também 
já derrotou um cancro, conquistou vá-
rios títulos nacionais e internacionais, 
o mais importante dos quais foi a vitó-
ria agora alcançada nos Campeonatos 
Mundiais disputados em Tóquio. 
Actualmente, Pedro Fonseca frequen-
ta o curso Científico-Humanísticos no 
Externato Crisfal, tendo como objectivo 
completar o 12.º ano para poder ingres-
sar na Polícia de Segurança Pública, um 
dos seus maiores sonhos fora do âmbi-
to desportivo.

PSP deteve
dois suspeitos

O Comando Metropolitano de 
Lisboa da PSP, através da Divisão 
Policial de Oeiras, no dia 26 de 
agosto, pelas 19h00, na união de 
freguesias de Carnaxide e Queijas 
- Oeiras, procedeu à detenção de 
dois jovens de 18 e 20 anos de ida-
de, por serem suspeitos da prática 
de crime de Roubo.
Após o conhecimento da ocorrên-
cia de um Roubo de um telemó-
vel através de ameaça de arma 
de fogo, os polícias da PSP inicia-
ram diligências investigatórias no 
sentido de intercetar os suspeitos 
cujas características foram divul-
gadas pela vítima. O homem de 
35 anos de idade afirmou que foi 
contatado pelos suspeitos, dado 
que tinha o seu telemóvel à venda 
numa plataforma de vendas online 
e, no momento do encontro, um 
dos suspeitos apontou-lhe uma 
arma de fogo para lhe roubar o te-
lemóvel.
Resultado da ação policial foi um 
dos suspeitos intercetado e, no 
decorrer de uma revista sumária, 
foram encontrados na sua posse 
outros dois aparelhos roubados. 
Questionado quanto ao paradeiro 
do outro suspeito, o jovem referiu 
tratar-se de um amigo seu, o que 
ajudou os polícias da PSP na inter-
ceção deste.
No momento da revista sumária e 
busca domiciliária, foi apreendido 
ao segundo suspeito o telemóvel 
roubado à vítima de 35 anos e uma 
reprodução de arma de fogo.
Os suspeitos foram detidos e reco-
lheram às salas de detenção, dado 
o perigo de fuga existente pelo fac-
to de não residirem em Portugal, 
tendo sido presentes no Tribunal 
Judicial da Comarca de Oeiras 
onde lhes foi aplicada a medida de 
coação de Termo de Identidade e 
Residência.

Eleições
no dia 6
de Outubro
VOTE
Não deixe
os outros
escolherem
por si
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Novo transporte em Oeiras

Bombeiros vão
criar Escola
de Música

O Município de Oeiras lançou dia 2 de 
Setembro, o Valley Shuttle: um trans-
porte de passageiros de média capaci-
dade, que assegurará a ligação entre a 
estação de caminho-de-ferro de Paço 
de Arcos e os parques empresariais da 
Quinta da Fonte, Lagoas Park e Tagus-
park, nos dias úteis, entre as 07:00 e as 
19:00. O Valley Shuttle passa 
de 20 em 20 minutos.
A ligação efetuada pelo Val-
ley Shuttle vai oferecer uma 
solução mais sustentável e 
económica às dezenas de 
milhares de pessoas que dia-
riamente se deslocam para 
estes parques empresariais.
Ainda neste sentido, o Muni-
cípio tem em fase de estudo 
a continuação da implemen-
tação de um transporte, em 
linha dedicada, que irá ligar as estações 
de caminho-de-ferro de Paço de Arcos 
e Cacém (no concelho de Sintra), pas-
sando pelos três parques empresariais, 
numa ligação considerada estratégica 
para a região pela Área Metropolitana 
de Lisboa.
Por outro lado, em 2018, o Município 
colocou em circulação, na União de 
Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e 
Cruz Quebrada – Dafundo, o COMBUS 
(transporte coletivo de passageiros); no 
último trimestre de 2019, o COMBUS 
passará a circular também na União de 
Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos e 
Caxias e, em 2020, o serviço será alar-
gado ao restante território.
A promoção da mobilidade suave é 
também uma aposta de Oeiras, estan-
do em desenvolvimento os projetos de 

um conjunto de ciclovias ou vias ciclá-
veis: a Ciclovia da Estrada da Medrosa 
(entre a Praia da Torre e a Fundição de 
Oeiras); a Ciclovia de Nova Oeiras; e a 
Ciclovia Empresarial (entre a Estação 
de Caminho de Ferro de Paço de Arcos 
e o Parques Empresarias da Quinta da 
Fonte e Lagoas Park).   

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Linda-a-
Pastora vai inaugurar, no dia 28 de 
Setembro, uma Escola de Música com, 
formação musical, ensino de Piano, 
Saxofone, Clarinete, Trompete, Flauta 
transversal, Viola e Bateria.
Segundo a presidente da Direção des-
ta Associação de Bombeiros, Cristiana 
Alves, esta é a concretização de um 
sonho, que pretende disponibilizar a 
formação musical a crianças, jovens e 
adultos, a preços reduzidos. 
Este projeto conta com vários apoios, 
nomeadamente, do vereador da 
Câmara de Oeiras, com o pelouro da 
Educação, Paulo Patacho, do presiden-
te da União de Freguesias de Carnaxide 
e Queijas, Inigo Pereira, de “padri-
nhos” dos instrumentos, que contri-
buíram com verbas para a aquisição de 
vários dos instrumentos necessários ao 
ensino, dos Bombeiros Voluntários de 
Barcarena, que vão emprestar alguns 
instrumentos que pertencem à sua 
banda, neste momento desativada e do 
Círculo Artístico e Cultural Artur Bual, 
que ofereceu obras para serem expos-
tas na sede dos Bombeiros de Linda-a- 
Pastora, e cuja venda reverterá a favor 
da Escola de Música.
A Escola vai ter três professores, Nuno 
Silvestre, Sérgio Costa e Filipe Durães 
funcionará de segunda a sexta, das 
15h30 às 20h30.
A inauguração no dia 28, vai contar 
com diversas iniciativas como, um 
“Ateliê” de instrumentos, em que jo-
vens músicos farão demonstrações, fa-
dos com Dina do Carmo e poesia. 

Apoia a II Edição Desporto
 da AMORAMA  

 30 de Setembro de 2019
na Escola Secundária Seomara 

da Costa Primo - Amadora
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Bombeiro orgulhoso
do dever cumprido
- Carlos Alberto Bastos
Carlos Alberto da Silva Bastos tem 84 
anos, a maioria dos quais ao serviço 
dos Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos. Natural desta localidade do con-
celho de Oeiras, onde sempre viveu, 
entrou para a corporação em 1943, com 
apenas 14 anos, e manteve-se no acti-
vo durante 52 anos, ao longo dos quais 
assumiu várias funções até ao topo da 
sua carreira. Ao longo do percurso fre-
quentou todos os cursos de formação 
até à categoria de Chefe. O amor à cau-
sa dos bombeiros acabou por fazer com 
que chegasse com naturalidade ao pos-
to de Ajudante de Comando, em 1978. 
Esteve várias vezes à frente da corpo-
ração como comandante interino. Em 
Agosto de 2000, entrou para o Quadro 
Honorário da corporação, como 2.º 
Comandante. 
Este bombeiro exemplar cumpriu um 
percurso marcado por muitas histórias 
para contar e por uma significativa co-
lecção de louvores. Entre as distinções 
recebidas, destaca-se o prestigiado 

Crachá de Ouro atribuído pela Liga dos 
Bombeiros Portugueses, que também o 
agraciou com as medalhas graus Ouro 
e Prata, por serviços praticados de par-
ticular relevo no âmbito do Município 
e do País. Mais recentemente, rece-
beu também a Medalha de Mérito 
Municipal Grau Ouro, atribuída em 
Junho de 2018 pela Câmara Municipal 
de Oeiras. Na vasta lista de louvores 
que lhe foram atribuídos, contam-
-se também distinções entregues pelo 
Instituto dos Socorros a Náufragos, en-
tre as quais uma medalha de ouro.      
Carlos Alberto da Silva Bastos carre-
ga no orgulho a certeza de sempre ter 
cumprido os seus deveres para com 
a causa dos bombeiros com o melhor 
do seu esforço. Nunca procurou con-
quistar medalhas, mas sim cumprir as 
tarefas que lhe foram atribuídas com 
convicção e empenho, por vezes de-
safiando mesmo regras impostas para 
conseguir garantir um bem maior: sal-
var vidas humanas. Como tal, as dis-
tinções foram sempre recebidas com 
“surpresa”. Também passou pela polí-
tica. Hoje, os percalços da saúde e a ne-
cessidade de os atenuar com passagens 
frequentes pela farmácia complicam 
um pouco as contas da vida, mas não 
beliscam a memória de um homem que 
recorda com emoção toda uma vida de-
dicada a ajudar o próximo. 

FAMÍLIA INFLUENCIOU INGRESSO 
NOS BOMBEIROS

Jornal Correio da Linha (CL) – O que o 
levou a ser bombeiro?
Carlos Bastos (CB) – O meu pai foi 
bombeiro. O meu tio também foi bom-

beiro. O pai da minha mulher 
também era bombeiro. Daí o 
conhecimento da actividade. 
Foi daí que veio a influên-
cia. Entrei com 14 anos para 
os bombeiros e ajudava em 
muita coisa. Lavava as ins-
talações do quartel, ainda 
na rua Costa Pinto, nas ins-
talações antigas. Foi nesse 
edifício que fui chamado em 
miúdo para receber a farda: 
um fato-macaco com uma 
lista azul. 
CL – Como foi a evolução da 
sua carreira dos Voluntários 

de Paço de Arcos?
CB – Entrei como cadete em 1949, tinha 
14 anos. Cheguei a aspirante quatro 
anos mais tarde. Recebi instrução na 
escola de bombeiros e passei a bombei-
ro de III Classe em 1955. Voltei a fazer 
exames para bombeiro de II Classe, al-
cançando esta categoria em 1959. Em 
1968, depois de novos exames, alcancei 
o posto de bombeiro de I Classe. Passei 
a Subchefe em 1971, cheguei a Chefe 
em Janeiro de 1978 e acabei por atingir 
o posto de Ajudante de Comando em 
Maio desse mesmo ano. E foi assim a 
minha vida nos Bombeiros Voluntários 
de Paço de Arcos. Fui ainda comandan-
te interino em várias ocasiões, na au-
sência do comandante da corporação.
CL – Além de bombeiro, também se de-
dicou ao Desporto...
CB – Pratiquei desporto no Clube 
Desportivo de Paço de Arcos. Joguei 
ténis de mesa durante 26 anos. Acabei 
por me zangar com o presidente da di-
recção na altura. Zanguei-me porque 
eles tinham uma sala que alugavam 
para ginástica e outras actividades e 
a gente tinha um jogo marcado com 
a Académica da Amadora e a sala es-
tava ocupada. Era um jogo oficial da 
Associação de Ténis de Mesa de Lisboa 
e nós não podíamos jogar porque ele 
negou-se a facilitar a sala. Acabámos 
por perder como se tivéssemos sofri-
do uma derrota em casa. Isso abalou-
-me bastante e eu disse para comigo: 
“Acabou o Paço de Arcos”. Passei a 
praticar desporto no Grupo Desportivo 
da Sociedade Industrial de Produtos 
Eléctricos (SIPE), uma conhecida em-
presa de Carcavelos onde trabalhei du-
rante 24 anos. 
CL – Qual era a sua actividade profis-
sional?
CB – Na SIPE era mecânico de banca-
da na linha de montagem de moldes 
de compressão e injecção. A empresa 
estava situada na Quinta da Alagoa e 
fabricava material eléctrico. Há uns 
tempos fui lá fazer uma visita e só vi 
o terreno, já tinha ido tudo abaixo. 
Senti muita pena. Como era também 
bombeiro, cheguei a organizar um pro-
grama de segurança na empresa. Na 
altura, não havia extintores, não havia 
nada. Mandaram-me tirar um curso de 
higiene e segurança em Lisboa e passei 
a ser responsável pela segurança da 
empresa. 

CARREIRA RECHEADA DE 
MOMENTOS MARCANTES

CL – Ao longo da sua carreira viveu 
certamente muitos momentos espe-
ciais. O que recorda com mais prazer?
CB - Quando festejávamos o aniversá-
rio da Associação, a 30 de Outubro, ha-
via sempre um exercício. Nós tínhamos 
uma secção de Socorros a Náufragos, 
de salvamentos marítimos, e havia ins-
truções de vez em quando. Na altura 
do aniversário da Associação vinha um 
barco que fundeava junto à doca onde 
é o Clube Náutico de Paço de Arcos, a 
cerca de 400 metros, e nós, a partir de 
terra, tínhamos de ligar um cabo para o 
barco através de um foguete que levava 
uma espia e montávamos um cabo de 
vaivém para retirar pessoas como se o 
barco estivesse a afundar. Gostávamos 
muito de fazer isso.
CL – Quais as situações mais complica-
das que enfrentou?
CB – Recordo um caso de salvamento 
marítimo que me marcou particular-
mente. Foi em Janeiro de 1966, quando 
o arrastão Santa Mafalda encalhou em 
frente ao Forte de São Julião da Barra. O 
barco ia a sair da barra quando sofreu 
uma avara no cabo do leme e foi parar 
às rochas junto ao forte, onde começou 

a meter água. Tinha 30 pescadores a 
bordo. Montámos um cabo de vaivém 
e salvou-se o pessoal todo. O mestre foi 
o último a sair da embarcação e trazia 
um cão com ele.
Outra situação que me marcou bastan-
te ocorreu em Março de 1951. Na altura 
era ainda miúdo, cadete da corporação. 
Dias seguidos de fortes chuvadas cau-
saram uma derrocada perto de Caxias, 
na Linha de Cascais, próximo do farol 
de Gibalta, que provocou a morte a dez 
pessoas e cerca de 40 feridos. O terre-
no cedeu e uma rocha enorme caiu em 
cima de uma carruagem. Várias pes-
soas ficaram presas debaixo dos des-
troços. O farol veio todo abaixo. Foi 
terrível. 
Recordo outra tragédia registada tam-
bém na Linha de Cascais, em Maio de 
1963, quando a cobertura das plata-
formas da Estação Ferroviária do Cais 
do Sodré abateu. Este acidente causou 
49 mortos e mais de 60 feridos. Os ca-
bos eléctricos da linha férrea estavam 
fixados à parede e ao tecto. Os cabos 
puxaram a parede e veio tudo abaixo. 
Chamaram os bombeiros de toda a 
zona, que estiveram um dia e uma noi-
te a trabalhar. Ficaram muitas pessoas 
presas debaixo da placa, que teve de 
ser partida com martelos pneumáticos 
para resgatar os corpos. 
CL – E incêndios? Quais os piores a que 

Uma Vida

Em 1959

Em 1995
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assistiu?
CB – Participei no combate às chamas 
num incêndio em Laveiras (Caxias) 
numa zona de mato. Perto havia um 
bairro de barracas. Fomos com uma 
viatura que tinha acabado de ser ates-
tada, pelo que estava com o depósito 
cheio. Os bancos do pessoal estavam 
assentes sobre o depósito. Começámos 
a atacar o incêndio, mas as chamas 
eram muito altas e havia muito vento, 
que empurrou as chamas para onde 
estávamos. O motorista ainda tentou 
retirar a viatura, mas deixou o motor ir 
abaixo. Como o motor não pegava e as 
chamas estavam cada vez mais próxi-
mas, o motorista e outro bombeiro que 
ia comigo deram à sola e eu fiquei sozi-
nho dentro da viatura. Quando sai para 
fora não via nada com o fumo. Comecei 
a correr e não reparei que estava à beira 
de um barranco acabando por cair e vir 
aos trambolhões por aí abaixo até per-
der os sentidos. As pessoas que viviam 
nas barracas lá em baixo acudiram-me 
e chamaram os bombeiros. Fui assisti-
do, mas não cheguei a ir ao hospital. 
Curiosamente, as chamas passaram 
pela viatura e não aconteceu nada. Na 
altura já era Chefe. 
Outra situação complicada vivida a 
combater as chamas ocorreu num gran-
de incêndio em Vila de Rei. Estivemos 
lá três ou quatro dias chamados pela 
Inspecção. Eu já era ajudante de coman-
do. Enfrentámos lavaredas com mais 
de dez metros de altura. Mandaram-
nos para um terreno onde havia um ca-
sal com gado e eu a ver as chamas a vi-
rem na nossa direcção com um pinhal à 
volta, era medonho. Eu a chamar pelo 
rádio para nos trazerem água e nada. 
Estávamos já a preparar-nos para ir 
para debaixo do carro para nos prote-
germos das chamas quando chegaram 
outros efectivos para nos ajudarem. Foi 
um grande susto que eu apanhei. 
O grande incêndio na Serra de Sintra, 
em Setembro de 1966, em que mor-
reram 25 militares do Regimento de 
Artilharia Antiaérea Fixa (RAAF) tam-
bém foi muito mau. Eram 26 militares 
do regimento de Queluz e morreram 
25. Só um é que se salvou, ficou sem 
unhas nos dedos e contou a história do 
que aconteceu quando estavam a aju-
dar a combater o incêndio e foram sur-
preendidos pelas chamas. Até agora, 
todos os anos naquela data é feita uma 
homenagem no terreno junto à placa 
onde está o nome deles. 

RABECADA PRIMEIRO 
LOUVOR DEPOIS

CL – Lembra-se de mais algum episó-
dio complicado que o tenha marcado. 
Por exemplo, no domínio dos socorros 
a náufragos?
CB – Uma vez, um barco de recreio 
estrangeiro apanhou mau tempo e en-
trou na barra acabando por encalhar 
no areal junto ao Bugio com ondula-
ção elevada. A bordo seguiam quatro 
pessoas, dois homens e duas mulheres. 
A Rádio Naval de Cascais teve conhe-

cimento da situação e telefonou para 
os bombeiros para saber o que podía-
mos fazer. Eram para aí umas 03h00 
da madrugada.  Tínhamos um barco 
pneumático com um motor de 50 ca-
valos que fazia a campanha das praias. 
O salva-vidas do Instituto de Socorros 
a Náufragos não funcionava por estar 
avariado, e nós com o barco pneumá-
tico, de noite, fomos quatro bombeiros, 
sem rádios e sem luzes, atravessar o 
rio em direcção ao Bugio a levar por-
rada de água. Entretanto, apareceram 
os pilotos da barra, que não podiam 
encostar ao barco sob risco de ficarem 
encalhados. Nós, como íamos no barco 
pneumático, tínhamos mais facilidade 
para encostar ao barco de recreio e con-
seguimos fazê-lo. Acabámos por retirar 
as pessoas e transferi-las para o barco 
dos pilotos da barra. Depois colocámos 
um cabo no barco encalhado e conse-
guimos passar o cabo de reboque aos 
pilotos, que acabaram por retirar a em-
barcação encalhada e levá-la até à doca 
do Bom Sucesso. Quando chegámos 
ao quartel levámos uma rabecada do 
comandante, que disse que não devía-
mos ter feito aquilo, sem luzes, sem rá-
dio e à noite. Mas depois veio também 
um louvor do Instituto de Socorros a 
Náufragos e abafou a situação. Tenho 
ainda as medalhas do instituto.
CL – No seu entender, quais são as 
maiores dificuldades que os bombeiros 
enfrentam no desempenho da sua acti-
vidade?
CB – As coisas começaram a ser 
mais complicadas quando o Serviço 
Nacional de Bombeiros (SNB) aca-
bou em 2003 para ser fundido, jun-
tamente com o Serviço Nacional de 
Proteção Civil (SNPC) e a Comissão 
Especializada em Fogos Florestais 
(CEFF), no Serviço Nacional de 
Bombeiros e Proteção Civil (SNBPC), 
mais tarde denominado Autoridade 
Nacional de Proteção Civil (ANPC).  O 
SNB, órgão coordenador nacional, foi 
imposto por várias lutas nossas, dos 
bombeiros, que fomos para a rua com 
os carros fazer barulho, para acabar 
com a situação de os Sapadores serem 
dirigidos por um militar. Fizemos reu-
niões. Conseguiu-se que o SNB fosse 
comandado por um comandante dos 
bombeiros, que depois era nomeado 
inspector. Havia fogos? Havia sim se-
nhor! Havia áreas ardidas? Havia sim 
senhor! Mas como agora é que nunca 
houve. E porquê? Porque o SNB era um 
gabinete em que havia um inspector, ti-
nha os adjuntos e tinha uma direcção. E 
o presidente da direcção também fun-
cionava. O inspector dominava a situa-
ção do Norte ao Sul do País. Mas como 
a política é assim, acabaram com o 
SNB. Por causa desta situação passou a 
ser a ANPC, arranjaram um nome para 
meter pessoas que não percebem nada 
de fogos no mato e os que estavam lá 
foram-se embora. E isto criou um mau 
ambiente geral nas corporações de 
bombeiros portuguesas e deixou de ha-
ver organização. Se na altura existisse o 
SNB a funcionar não morriam aquelas 

66 pessoas no incêndio florestal 
de Pedrógão Grande, em Junho 
de 2017. Não estavam organiza-
dos. Então desviaram os carros 
para uma estrada que estava a 
arder... 
CL – O que podia melhorar na 
formação dos bombeiros?
CB - Há falta de instalações 
nos quartéis para ensinar e de-
senvolver a vertente prática da 
instrução. Os bombeiros não 
devem estar sempre senta-
dos na cadeira a ouvir, têm de 
praticar, de pegar no material, 
têm que apalpar o material, de 

ver o que estão a fazer, de pegar nas 
mangueiras, fazer ligações, praticar 
os salvamentos, ir a um terceiro an-
dar buscar uma ou duas pessoas. Por 
vezes faltam casas-escola nos quartéis 
das corporações. Nem todas têm essa 
valência. Em Sintra, o Serviço Nacional 
de Bombeiros tem uma casa-escola, 
as corporações de Carcavelos, Estoril, 
Parede e Linda-a-Pastora também têm. 
Mas em Paço d’Arcos, mesmo no edifí-
cio novo, falta uma casa-escola.   
CL – Chegou a desempenhar algum 
cargo dentro da estrutura dirigente da 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Paço de Arcos?
CB – Fui secretário da Mesa da 
Assembleia Geral durante a direcção 
de Tiago Fernandes. Estive também na 
Política, na Assembleia de Freguesia de 
Paço de Arcos, como militante do PS, 
tendo cumprido três mandatos. 

SURPRESAS E DIFICULDADES
 DA VIDA 

CL – Durante a sua carreira recebeu di-
versos louvores atribuídos por diferen-
tes entidades. O que significaram para 
si estas distinções?
CB - Isso foram tudo surpresas. Eu 

nunca pedi medalhas, queria simples-
mente cumprir o serviço que me era 
atribuído. Como adjunto do comando, 
só ia a comando interino quando o co-
mandante não estava. E como fui quan-
do morreu o comandante Araújo. Na 
altura, a Inspecção nomeou-me coman-
dante interino. Estive sete meses nesse 
posto. Foi uma grande honra receber 
todas essas medalhas. 
CL - Como alguém que esteve dedica-
do à causa dos bombeiros durante uma 
vida inteira, sente-se hoje, nesta fase da 
sua vida, devidamente apoiado?
CB - É complicado. Descontei durante 
50 anos para a Segurança Social e acho 
que merecia mais, se o vencimento 
fosse mais alto. O vencimento não era 
suficiente para eu agora receber mais 
alguma coisa. A minha reforma é bai-
xa. Devido a algumas dificuldades 
financeiras que estou a atravessar, te-
nho recebido ajuda de uma instituição 
solidária, a Sol Fraterno. Os remédios 
estão cada vez mais caros e levam gran-
de parte do dinheiro que eu e a minha 
mulher, Júlia, com quem estou casado 
há 58 anos, recebemos. 

Texto: Luis Curado
Fotos: Paulo Rodrigues e Arquivo
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Amadora celebra 40 anos e homenageia personalidades

A Amadora comemorou, no passado 
dia 11 de setembro, mais um aniversá-
rio. Há 40 anos tornou-se um munícipio 
e deixou de ser uma freguesia do con-
celho de Oeiras passando a ser inde-
pendente e uma Cidade. Uma data tão 
especial não poderia ser comemorada 
de qualquer forma. A tradicional ceri-
mónia de hastear da bandeira presidida 
pela Presidente da Câmara Municipal, 
Carla Tavares, ao som do Hino Nacio-

nal tocado pela Sociedade Filarmónica 
Comercio e Industria da Amadora, sob 
a orientação do maestro Hélder Gon-
çalves.
Na cerimónia estiveram presentes 
vereadores, elementos das Forças de 
segurança na qual participaram verea-
dores, elementos das Forças de Segu-
rança, representantes das associações 
e do comércio local assim como vários 
cidadãos que vivem no concelho teve 

um olhar mais emotivo e particular por 
parte de todos os que nela participaram 
e ainda alguns dos elementos que fize-
ram parte da comissão instaladora do 
munícipio, entre os quais o engenheiro 
Orlando de Almeida, que viria a ser 
o primeiro Presidente da Câmara da 
Amadora. Carla Tavares deu início ao 
seu discurso referindo a importância 
de quem lutou para que este objetivo 
fosse atingido e realçou o facto de ser 
uma cidade “fraterna e de liberdade, o 
primeiro munícipio a ser criado após o 
25 de abril” (de 1974). Foi com emoção 
que a autarca expressou “o mais pro-
fundo agradecimento” a todos quantos 
contribuíram para que esta elevação a 
cidade se concretizasse independen-
temente do quadrante político que 
representavam fossem anónimos ou 
autarcas. Carla Tavares ressalvou que 
é dever dos autarcas “acrescentar de-
terminação e encarar como imperativo 
ético fazer sempre mais e melhor pela 
Amadora e pelos amadorenses”. A Pre-
sidente da Câmara destacou o facto de 
os representantes da população esta-
rem “cientes de que a cidade cresce so-
bretudo com investimento nas pessoas. 
Tem sido prioridade desta edilidade 
apostar nas diversas áreas de apoio às 

famílias. Com respeito pela autonomia 
de cada isntituição, estabelecendo tra-
balho em rede, concertamos posições, 
aproveitamos recursos, experiências, 
oportunidades e conhecimento de cada 
um maximizando a nossa intervenção, 
cumprindo um objetivo mútuo comum 
de apoiar sempre mais e melhor quem 
mais precisa”. 
No que diz respeito à educação, a Pre-
sidente realçou que os autarcas estão 
“cientes de que o futuro é o resultado 
do presente desde que sempre olhámos 
para a educação como um pilar essen-
cial para o desenvolvimento da cida-
dania, consolidação de aprendizagens 
e valores e construção de uma cidade 
mais justa e igualitária” destacando 
o papel importante que uma escola 
pública de qualidade, como a que se 
trabalha para ter no concelho, é funda-
mental.
A autarca assinalou o papel prepon-
derante que as entidades associativas, 
desportivas e culturais cujo “trabalho 
e empenho” fazem sentir “o vibrar da 
cidade fazendo tantas vezes das inú-
meras dificuldades, oportunidades” e 
realçando que “o movimento associati-
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vo é exemplo vivo de que a Amadora se 
constrói com todos e para todos”. 
Houve ainda espaço para destacar o 
tecido empresarial da Amadora que 
“soube aproveitar as condições da cida-
de, as boas acessibilidades e a moderna 
rede de transportes consolidada nos úl-
timos anos”. 
As palavras finais do discurso da au-
tarca foram para os amadorenses: “a 
cidade da Amadora foi construída e 
constrói-se com todos” acrescentando 
que “a Amadora é de todos que, inde-

pendentemente da sua origem, aqui en-
contraram um lar e um porto seguro”. 
Na cerimónia solene deste ano prestou-
-se homenagem pública a pessoas sin-
gulares ou coletivas, nacionais ou es-
trangeiras.
À semelhança dos anos anteriores hou-
ve oportunidade de visitar a tradicional 
Festa dos Sabores e Artesanato, de as-
sistir a espetáculos de dança e folclore 
e de participar  na Festa do Livro, que 
contou com a presença de vários auto-
res conceituados para tertúrlias e deba-

tes.
Do vasto programa das come-
morações do 40º aniversário da 
cidade da Amadora destacaram-
-se o espetáculo “Quorum Ballet 
convida Aloés”; o concerto “Lux 
Prima Spei” de Pedro Teixeira 
da Silva que controu com mais 
de 100 músicos em palco e qua-
tro cantores líricos e os concer-
tos da banda HMB e do coleti-
vo Resistênia que animaram as 
noites de um Parque Cenntral 
lotado e em festa plena.

Texto: Leonor Noronha
Fotos: Paulo Rodrigues

 

Generis Farmaceutica

Grupo de homenageados e vereação da Câmara

uma sessão que juntou muitos amadorenses
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A Associação Humanitária de 
Bombeiros dos Estoris (AHBE) está 
quase a completar um século de exis-
tência. Nascida em 31 de Janeiro de 
1923, esta instituição construiu um 
percurso de empenho e solidariedade 
em prol da comunidade. Agora, quase 
a atingir um marco de grande impor-
tância no seu historial, a AHBE está a 
ultimar os preparativos para realizar a 
sua IV Gala Solidária, que vai decorrer 
no próximo dia 8 de Outubro no Salão 
Preto e Prata do Casino Estoril, um 
evento destinado a ajudar uma corpo-
ração que tanto tem ajudado quem dela 
tem precisado. A lista de artistas con-
vidados é vasta com a apresentação da 
festa a cargo dos actores Joana Câncio, 
Inês Simões e Ricardo Carriço. 
O jornal ‘O Correio da Linha’, que 
apoia a realização do evento, tal como 
a Câmara Municipal de Cascais,  foi sa-
ber mais pormenores da Gala junto dos 

seus organizadores, Filipe Cachopas e 
Ricardo Alves, e aproveitou a ocasião 
para ficar a conhecer melhor o novo co-
mandante da corporação, Paulo Rocha, 
que tomou posse há cerca de sete me-
ses, bem como os projectos futuros da 
AHBE junto do seu presidente, Vítor 
Paula Santos. “Está a ser preparado um 
espectáculo atractivo e cheio de bons 
nomes do panorama artístico nacional, 
tudo isto realizado com o profissiona-
lismo da ArtFeist, que mais uma vez 
assumirá a responsabilidade de reali-
zar o programa da gala”, adiantam os 
organizadores do espectáculo. 
Apesar de o cartaz ainda não estar fe-
chado, estão já confirmados os nomes 
de vários artistas de renome do pano-
rama musical português, como Cuca 
Roseta, Rui Veloso, Ricardo Ribeiro e 
Luís Represas, entre outros. “As ver-
bas angariadas serão todas canaliza-
das exclusivamente para o corpo de 

Bombeiros do Estoril e 
utilizadas em prol dos 
mesmos no que a sua 
direcção decidir onde 
e quando”, explicam 
Filipe Cachopas e 
Ricardo Alves, assina-
lando que “qualquer 
pessoa pode adquirir 
um ingresso para a 
gala”, que este ano 
conta com lugares 
marcados, custando 
25 euros para a pla-
teia e 20 euros para as 
patilhas superiores do 

salão Preto e Prata. 
“Quem adquirir o ingresso, além de 
assistir ao espectáculo numa das me-
lhores salas do País, tem ainda direito 
a uma welcome drink de gin, vinhos e 
queijos a partir das 20h30”, sendo que a 
gala tem início às 21h15 com hora pre-
vista para terminar às 00h15. Presenças 
confirmadas na assistência são igual-
mente de peso. “Como vem sendo 
hábito, são várias as figuras públicas 
e individualidades da nossa sociedade 
a estar presentes, como por exemplo 
o Presidente da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras, o Presidente 
da Junta de Freguesia Cascais/Estoril, 
Pedro Morais Soares, e o Presidente 
da Liga dos Bombeiros Portugueses, 
Jaime Marta Soares.” Os vips já ga-
rantidos são vários, entre os quais Lili 
Caneças, Cinha Jardim, Eunice Muñoz, 
Duarte Siopa, Liliana Aguiar e Diogo 
Morgado.

OBJECTIVO PRINCIPAL: 
CONSTRUÇÃO DO NOVO 

QUARTEL

Vítor Paula Santos assumiu o cargo de 
presidente da Associação Humanitária 
de Bombeiros dos Estoris em Março de 
2015 na sequência da renúncia do an-
terior presidente. O mandato termina 
em Dezembro de 2020, sendo que a ac-
tual direcção conta concluir o projecto 
apresentado aos associados no próxi-
mo mandato, ao qual pretende candi-
datar-se. Principal objectivo em vista: a 
construção de um novo quartel a tem-
po de ser inaugurado em 2023, ano em 
que a corporação vai comemorar o seu 
centenário. “É a melhor prenda que po-
demos dar a toda a comunidade estori-
lense”, assinala o dirigente de 63 anos.
Natural do Estoril, o presidente da 
AHBE é sócio da associação desde 
1973. Em 2007, foi convidado para fa-
zer parte dos órgãos sociais da institui-
ção tendo tomado posse como suplen-
te. Em 2012, passou a desempenhar o 
cargo de vice-presidente, acabando por 
assumir a presi-
dência da associa-
ção em Março de 
2015, pelos moti-
vos já referidos. 
“Ser presidente 
da direcção de 
uma associação 
de bombeiros, 
cuja finalidade é 
prestar assistência 
imediata ao pró-
ximo, é para mim 
uma honra e uma 
responsabilidade 
sem limites”, ga-
rante Vítor Paula 

Santos, cujo mandato tem como refe-
rência o lema ‘Rumo ao futuro’.
“O principal projecto deste mandato 
e do próximo passa por construir um 
novo quartel, cujo processo já está em 
andamento e que esperamos esteja 
concluído a tempo de ser inaugurado 
em 2023, data do nosso centenário. A 
par deste projecto, estamos também a 
reorganizar todas as valências da as-
sociação. A clínica médica Calouste 
Gulbenkian, com várias especialida-
des, foi alugada a uma empresa pri-
vada e passou a dar lucro, o que não 
acontecia anteriormente. O Complexo 
Desportivo da Alapraia, devido à sua 
longevidade, começava a dar sinais de 
degradação e, com o apoio da Câmara 
Municipal de Cascais, através do or-
çamento participativo e investimento 
próprio da associação, foi alvo de me-
lhoramentos”, assinala o presidente da 
AHBE.
As obras realizadas nesta importante 
infraestrutura para o desenvolvimen-
to desportivo no concelho de Cascais 
terminaram na primeira semana de 
Setembro. Foi renovada parte da rede 
de águas e requalificados quatro bal-

Filipe Cachopas e Ricardo Alves

Vitor Santos (Presidente) e Paulo Rocha (Comandante)
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neários, foi instalado um elevador para 
pessoas com mobilidade reduzida e co-
locados novos blocos de partida na pis-
cina. No âmbito dos melhoramentos/
renovações realizados, o Complexo 
Desportivo da Alapraia recebeu ainda 
um tapete de judo novo e foi alvo de 
pinturas interiores. Além de uma pis-
cina de 25 metros, esta infraestrutura 
conta com um tanque de aprendizagem 
de natação e com vários ginásios onde 
se podem praticar diversas modalida-
des.

“RESPONSABILIDADE, EMPENHO
 E MUITO TRABALHO”

Paulo Rocha assumiu o comando dos 
Bombeiros do Estoril no início des-
te ano, depois de ser convidado para 
o cargo em Fevereiro. A sua ligação 
aos ‘soldados da paz’ começou em 
1981, na Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Cascais, 
onde iniciou a sua actividade como ca-
dete, tendo progredido na carreira até à 
categoria de Bombeiro de 1ª classe. Em 
2001, assumiu a função de Adjunto de 
Comando até 2008, ano em que deci-
diu solicitar a passagem ao Quadro de 
Honra. Seis anos mais tarde, aceitou um 
convite para comandar os Bombeiros 
Voluntários da Pontinha, onde perma-
neceu até Fevereiro de 2019, quando 
foi convidado para assumir o comando 
dos Bombeiros do Estoril. 
Além dos cargos que desempenhou 
dentro das corporações por onde pas-
sou, Paulo Rocha foi também forma-
dor interno da Escola Nacional de 
Bombeiros entre 2001 e 2019. Durante 
14 anos foi coordenador da área de sal-
vamento em grande ângulo. De 2007 
a 2015, assumiu também a função de 
coordenador da formação de Quadros 
de Comando. Durante este período, 
participou em várias missões em Cabo 
Verde e em Moçambique tendo coor-
denado o primeiro curso de formação 
inicial de bombeiro de Moçambique e 
feito parte da equipa que criou o Corpo 
de Bombeiros da Barragem de Cahora 

Bassa. 
Jornal ‘O Correio 
da Linha’ (CL) - 
O que representa 
para si esta nova 
fase da sua car-
reira à frente dos 
Bombeiros do 
Estoril?
Paulo Rocha (PR) 
- Representa res-
p o n s a b i l i d a d e , 
empenho e muito 
trabalho, após 38 
anos de serviço 
como bombeiro 
e neste momento 
como comandante.
CL - Como surgiu o desejo de se tornar 
bombeiro? O que o fez optar por esta 
causa?
PR - Vindo de uma família de bombei-
ros essa vocação já existia. Residia junto 
ao Guincho e nos fins da década de 70 
os incêndios nesta área eram regulares. 
Como tal, foi natural que a vocação 
aparecesse. 
CL - Qual foi o momento mais triste 
que o marcou enquanto bombeiro?
PR - Cada vez que recebemos a notícia 
sobre um camarada que faleceu em ser-
viço. 
CL - Quais são as principais dificulda-
des que os bombeiros enfrentam hoje 
em dia?
PR - As dificuldades são muitas, desde 
a disponibilidade, falta de apoio e cada 
vez mais exigência com os mesmos re-
cursos e materiais.  
CL - Quais os desejos que pretende rea-
lizar à frente dos Bombeiros do Estoril?
PR - Estar como Comandante dos 
Bombeiros do Estoril será sempre a 
concretização dos objectivos definidos. 
Neste momento, o grande objectivo é a 
construção do novo quartel. 
CL - Quais os efectivos da corporação? 
Quantos bombeiros, categorias? 
PR - O Corpo de Bombeiros do Estoril 
tem 74 elementos no quadro activo: 2 
Oficiais Bombeiros, 1 Chefe, 6 Sub-
Chefes, 11 Bombeiros de 1ª classe, 

11 Bombeiros de 2ª classe, 43 
Bombeiros de 3ª classe e 4 esta-
giários. 
CL – De quantos veículos dis-
põem e de que tipos?
PR – Contamos com 20 veí-
culos: 1 Veículo Plataforma 
(VP), 1 Veículo de Socorro e 
Assistência Especial (VSAE), 
1 Veículo Urbano de Combate 
a Incêndios (VUCI), 1 Veículo 
Florestal de Combate a Incêndios 
(VFCI), 1 Veículo Tanque Táctico 
Urbano (VTTU), 1 Veículo de 
Comando Táctico (VCOT), 5 
Ambulâncias de Socorro (ABSC), 
1 Ambulância de Transporte de 
Doentes (ABTD), 2 Ambulâncias 
de Transporte Múltiplo (ABTM), 
1 Bote de Socorro e Resgate 
Semi-rígido (BSRS), 1 Veículo 
Dedicado ao Transporte de 
Doentes (VDTD), 2 Veículos com 
Equipamento Técnico de Apoio 

Palácio do Egipto
O Município de Oeiras vai apre-
sentar a exposição “The Mystic 
Artist”, do artista plástico Ivo Ale-
xandre, até 12 de Outubro 2019, no 
Centro Cultural Palácio do Egipto.
Através da apresentação de cerca 
de 40 trabalhos pictóricos, o artis-
ta pretende valorizar a dimensão 
espiritual e filosófica com especial 
enfoque na compreensão do que é 
sermos Humanos quer na sua con-
dição física, quer na sua condição 
temporal e espacial.
No decurso da contemplação dos 
cerca de 40 tra-
balhos a óleo - 
caracterizados 
por um cro-
matismo forte 
e vibrante e 
por um rigor e 
destreza técni-
cos que reve-
lam a maturi-
dade do pintor

(VETA) e 2 Veículos para Operações 
Específicas (VOPE).
CL – Qual foi o número de ocorrências 
registadas em 2018 a que os Bombeiros 
do Estoril tiveram de dar resposta?
PR - No ano passado, o Corpo de 
Bombeiros do Estoril respondeu a 4.500 
ocorrências entre emergência pré-hos-
pitalar, incêndios urbanos, florestais e 
industriais, inundações e situações de 
socorro a náufragos.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues

Ricardo Alves junto ao sino de alerta
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Tradição mantém-se
nas Festas da Freguesia

Jovens limpam praias em Sintra
Limpar as praias e transformar o lixo 
recolhido em arte. Foi esta a proposta 
lançada pela recém-criada associação 
educativa Criativar a um grupo de 22 
jovens portugueses, holandeses e hún-
garos reunidos em Sintra com um ob-
jectivo comum: limpar três praias do 
concelho e dar largas à criatividade por 
forma a criar arte com o lixo resgatado 
dos areais. A operação decorreu entre 
os dias 8 e 17 de Setembro, apoiada pelo 
projecto europeu “1 2 3 Let’s Do It!”. 
Após a recolha do lixo na Praia Grande, 
Praia Pequena e Praia das Maçãs, os 

materiais colectados foram transfor-
mados em obras de arte, que foram ex-
postas ao público no passado dia 15 de 
Setembro no espaço da Aldeia da Praia, 
na Praia das Maçãs. Organização sem 
fins lucrativos, a Criativar é uma asso-
ciação educativa criada em Janeiro des-
te ano que procura envolver os jovens 
em actividades criativas, organizadas e 
que permitam a experimentação livre, 
fazendo deles “agentes de mudança” 
com a finalidade de ajudar a construir 
um Mundo melhor, através da Arte e 
da Natureza.

A União de Freguesias de 
Carnaxide e Queijas tem, 
nos meses de setembro e 
outubro, festas nas locali-
dades de Linda-a-Pastora, 
Queijas e Carnaxide, man-
tendo as antigas tradições 
destas festividades.
Nos dias sete e oito de se-
tembro, realizaram-se as 
Festas em Honra de Nossa 
Senhora da Luz, em Linda-
a-Pastora, que, segundo o presidente 
da União de Freguesias, Inigo Pereira, 
respondem à vontade da população 
em manter esta tradição, para o que 
se realizam espetáculos de música, no-
meadamente, este ano, com a atuação 
de Vítor Ginja, Nelson e o Grupo Coral 
e Musical LUPECA, mas também com 
a componente religiosa com missa e a 
tradicional procissão.
Queijas vai receber as Festas em Honra 
de São Miguel Arcanjo, nos dias 20 
a 29 de setembro, com um programa 
musical com Micaela, Banda Fora de 
Série, Nuno da Câmara Pereira, Bruno 
de Jesus, Tributo a Xutos e Pontapés e 
também a atuação de ranchos folclóri-
cos, no dia 29 será o ponto alto da cele-
bração religiosa, com missa seguida de 
procissão.
Carnaxide tem, entre quatro e 13 de 
outubro, as festas em honra do seu 
padroeiro, São Romão, cuja feira será, 
como habitualmente, 
montada no Jardim 
e Centro Cívico e 
com um programa 
de espetáculos que 
se inicia no dia qua-
tro, com Dança, pelo 
Clube de Carnaxide 
Cultura e Desporto 
e Estúdio de Dança 
de Carnaxide, tendo 
ao longo da semana 
o concerto de Ana 
Lains, acompanha-
da pela Orquestra 
da Sociedade 
F i l a r m ó n i c a 

Fraternidade de Carnaxide, espetácu-
los com Edmundo Vieira, Humorista 
Serafim, Dj Paulo Fragoso da RFM-
Noite anos 80/90 e Stone Bones & Bad 
Spagheti, animação e sessões de mul-
timédia, Noite de Fados e Tarde de 
Folclore.
A União de Freguesias de Carnaxide e 
Queijas tem agora uma nova imagem 
de marca, que, segundo o seu presi-
dente, tem como objetivo correspon-
der melhor à realidade desta União de 
Freguesias, ser mais apelativa e trans-
mitir conceitos de modernidade e de 
inovação.
Possui elementos das duas freguesias, 
nomeadamente os moinhos de Queijas 
e as Mães de Água de Carnaxide e tam-
bém as linhas de água que percorrem o 
território, estando as cores de acordo a 
natureza. A frase “Juntas para si” tra-
duz a junção das duas antigas Juntas de 
Freguesia. 

Desporto Sem 
Barreiras

Estrelas no Comic Con em Algés

Com o objetivo de promover a prática 
desportiva das pessoas com deficiência 
de forma a sensibilizar a sociedade em 
geral para a importância no bem estar, 
integração social e na reablitação de 
pessoas com deficiência, a Amorama - 
Associação de Pais e Amigos de Defi-
cientes Profundos –, presidida por Dr. 
Henrique Lopes de Mendonça,  promo-
ve a II edição do evento “Desporto Sem 
Barreiras” que se realizará no dia 30 de 
setembro, na Escola Secundária Seoma-
ra da Costa Primo, na Amadora. 
Leonor Correia, técnica superior de rea-
bilitação da instituição, explicou que 
esta iniciativa nasceu da necessidade 
de “realizar um evento que envolvesse 
várias modalidades e que permitisse 
dar a conhecer os desportos adaptados 
como o polibat, que é novo e convém 
ser divulgada”. A organização selecio-
nou várias atividades, “convidámos 
várias federações e são elas próprias 
que também apostam no evento e as 
dinamizam”. O Torneio realiza-se nos 
mesmos moldes do ano passado e conta 
com oito modalidades: boccia, polibat, 
corfebol adaptado, andebol, atletismo, 
futebol, tiro com arco e badmington. 

A técnica esclareceu que 
“serão utilizadas técnicas 
de desconstrução da ativi-
dade trabalhando as capa-
cidades de cada atleta de 
forma a que todos consi-
gam participar”. Leonor 

Correia confessou que a organização 
sentiu a necessidade de “de convidar 
atletas e os seu treinadores para parti-
lharem com algumas turmas (da escola 
onde se realiza o torneio) a história de 
vida desses atletas de desporto adapta-
do. Já temos a confirmação da presen-
ça do Norberto, um canoísta, e do seu 
treinador; o João Soldado, campeão de 
ténis de mesa pelo Sporting, e do Ulis-
ses que pratica judo. Eles irão partilhar 
como é que a atividade física e o des-
porto foram importantes nos vários as-
petos das suas vidas”. 
O evento contará com uma Comissão 
de Honra e com a presença do Presi-
dente do INR – Instituto Nacional de 
Reabilitação - , da Presidente da Câma-
ra da Amadora, Carla Tavares, “pes-
soas que vêem o nosso trabalho e que o 
valorizam” acrescenta a técnica.
A dinamização desta iniciativa conta 
com os apoios de várias instituiçoes 
entre as quais a Associação de Parali-
sia Cerebral Almada Seixal (torneio de 
boccia), Federação Portuguesa de Cor-
febol, Federação Portuguesa de Des-
porto para Deficientes, a Decathlon e a 
ACECOA.

Durante quatro dias, entre 12 e 15 de 
Setembro, o Passeio Marítimo de Algés 
foi palco do maior e mais conhecido 
festival de Cultura Pop realizado em 
Portugal. A edição deste ano permitiu 
ao público contactar com muitas novi-
dades nas áreas do Cinema, Televisão, 
Videojogos, Banda Desenhada e 
Literatura, Cosplay, Anime, New 
Media, Manga e outras.
Entre as personalidades 
presentes nesta sexta edi-
ção do evento, mereceu 
destaque a actriz britânica 
Millie Bobby Brown, da 
série ‘Stranger Things’. A 
jovem, de 15 anos, encheu 
por completo o espaço 
que lhe foi reservado no 
último dia do festival, 
com muitos fãs desiludi-
dos por não terem conse-
guido assistir à prestação 
do seu ídolo.
Outros actores que mar-

caram presença no festival realizado 
no concelho de Oeiras foram Tricia 
Helfer, da série ‘Battlestar Galactica’, 
Alexander Ludwig, da série ‘Vikings’, 
e o português Joaquim de Almeida, 
com os humoristas Guilherme Duarte, 
Guilherme Fonseca e Manuel Cardoso 
a darem cartas nos espectáculos de 
‘stand up comedy’.
Os apaixonados por Banda Desenhada 
puderam contactar com os autores 
Nuno Plati e Ed Brubaker e com os 
ilustradores Manuel Morgado e Susa 
Monteiro, entre outros. Neste domínio, 
outro convidado oficial do evento a me-
recer uma atenção especial do público 
foi o italiano Fabio Civitelli, famoso 
embaixador da Tex Willer.
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Patrão Lopes relembrado Da Corte às Ruas em Sintra

Praia Acessível em Santo Amaro

A Associação dos 
Artistas Plásticos 
de Paço de Arcos, 
Paço de Artes, rea-
lizou durante as 
festas de Paço de 
Arcos, em Honra 
do Senhor Jesus 
dos Navegantes, o 
16º Salão da Vila, 
no São Nobre do 
CDPA, uma mos-
tra de artes plás-
ticas que, há 16 
anos, faz parte do programa destas fes-
tas, este ano com homenagem a Patrão 
Joaquim Lopes.
A inauguração desta exposição, contou 
com a presença da presidente da União 
de Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos 
e Caxias, Madalena Castro, com Luís 
Morais, em representação do CDPA, 
familiares de Patrão Lopes e muito pú-
blico.  
Madalena Castro, dirigindo-se aos pre-
sentes, depois de saudar a presença das 
entidade e público, com destaque para 
os familiares de Patrão Lopes, agrade-
ceu à Paço de Artes por ao longo dos 
anos organizar esta manifestação cul-
tural integrada nas festas da freguesia.
Salientou o facto de este ano ser dedi-
cada ao Patrão Lopes “que é 
uma figura indelével de Paço 
de Arcos, que projetou esta 
freguesia não só ao nível na-
cional mas também ao nível 
diplomático daquela épo-
ca” tendo chegado a receber 
a visita pessoal dos reis de 
Portugal.
Deixou o desafio à Paço de 
Artes para a realização de 
mais exposições ao longo do 
ano e incentivou os associa-
dos para que continuem a 
dinamizar a cultura nesta fre-
guesia.
Vítor Martinez presidente da 
Paço de Artes, também come-
çou a sua intervenção 
agradecendo a presen-
ça das entidades do 
público e dos familia-
res de Patrão Lopes, 
explicando depois 
que esta homenagem, 
no âmbito de que tem 
vindo a ser feito ao 
longo dos anos, sur-
giu porque o livro que 
possui, da autoria de 
Rogério Gonçalves, 
lhe deu essa ideia, ao 
ler as suas páginas, 
onde se percebe a fi-

gura ímpar que foi Patrão Lopes, em 
Paço de Arcos e no país, sugerindo que 
a Câmara de Oeiras, responsável pela 
publicação deste livro, disponibilize ao 
público os livros que ainda detenha ou 
patrocine nova edição.
Sugeriu também que a casa onde viveu 
Patrão Lopes, em Paço de Arcos, seja de 
novo assinalada com uma placa, que já 
existiu, mas que, por alguma razão, foi 
retirada. 
A exposição além da homenagem a 
Patrão Lopes, apresentou obras de 20 
associados, com temas inspirados na 
vida e obra do homenageado. Esta ex-
posição contou com o apoio da União 
de Freguesias de Oeiras, Paço de Arcos 
e Caxias.

A Orquestra Académica Filarmónica 
Portuguesa, dirigida pelo seu funda-
dor, maestro Osvaldo Ferreira, estreou-
-se no Festival de Sintra com a pianista 
russa Kristina Miller, num concerto de 
descentralização em São João das Lam-
pas, no dia 7 de setembro,..
Este concerto apresentou um progra-
ma de grande comunicação popular - o 
concerto para piano de Chopin, o com-
positor que incorporou no piano ro-
mântico as tradições da sua Polónia na-
tal -  e o Pássaro de Fogo de Stravinsky, 
baseado em contos populares russos.
O concerto iniciou-se com uma nova 
obra da compositora portuguesa Anne 
Vitorino D’Almeida.
“Da Corte às Ruas” é o mote para a 
54.ª edição do Festival Internacional de 
Música de Sintra, que se realiza de 6 de 
setembro a 1 de outubro, com orques-
tras, coros e artistas, com concertos em 

diferentes locais do concelho.
Da igreja aos palácios, dos salões da 
burguesia à ópera, a inspiração criativa 
apropriou-se indiscriminadamente dos 
estilos, que se alastraram aos teatros, 
bairros populares e à música domésti-
ca. A música sempre foi parte impor-
tante do quotidiano das comunidades .
A 54ª edição do Festival de Sintra será 
a celebração da influência entre o velho 
mundo e o clássico e as sucessivas no-
vas práticas sociais que acompanharam 
as mudanças para a modernidade.

Mais de 221 pessoas com mobilidade 
condicionada já tiveram oportunidade 
de tomar banhos de mar este verão, 
utilizando as duas cadeiras anfíbias 
disponíveis no Projeto Praia Acessível 
que funciona, desde o passado dia 18 
de maio, na Praia de Santo Amaro de 
Oeiras.
Além do referido grupo de utilizado-
res, este projeto já acolheu na presente 
época balnear 131 instituições, num to-
tal de 2.201 pessoas.
O Projeto Praia Acessível está disponí-
vel em Oeiras pela primeira vez duran-
te toda a época balnear, podendo ser 
utilizado até ao dia 29 de setembro, na 
Praia de Santo Amaro de Oeiras, dia-

riamente, incluindo fins de semana, no 
horário compreendido entre as 9:00 e as 
13:00. Esta iniciativa funciona median-
te uma parceria entre o Município de 
Oeiras, a Associação Humanitária de 
Bombeiros de Oeiras e a ProAtlântico 
– Associação Juvenil. Em 2018, o Praia 
Acessível decorreu de 15 de Junho a 31 
de Agosto, tendo usufruído de banhos 
de mar, com recurso à cadeira anfíbia, 
237 pessoas. - A utilização destes meios 
destina-se a crianças e adultos, através 
das instituições que frequentam ou a 
título particular, que podem realizar a 
sua inscrição junto da Divisão de Coe-
são Social através do seguinte contato: 
Tel. 210977444

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

Linda-a-Velha

Nova

Colecção

Outono

Inverno
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27 Set
21h30 | PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ
OS MÚSICOS DO TEJO
Joana Seara | soprano | João Fernandes | baixo
Marcos Magalhães e Marta Araújo | direção
Marcos Magalhães | direção Musical

“DA CORTE ÀS RUAS” 
Música Portuguesa do século XVIII
| Obras de Francisco António de Almeida
| Carlos Seixas | Pergolesi | Avondano
| António Cláudio Pereira | António Teixeira
| José Palomino | Joaquim Manuel da Camâra 

28 Set
18h00 | CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
MÁRIO LAGINHA TRIO
Mário Laginha | piano | Bernardo Moreira | contrabaixo 
| Alexandre Frazão | bateria
SUMMER SUNDAY 
“Uma Pastoral Cómica-trágica-ecológica”,
de Joseph Horovitz
Mário Laginha | piano | Bernardo Moreira | contrabaixo 
| Alexandre Frazão | bateria | Joana Seara | soprano
| Marco Alves dos Santos | tenor
| Hugo Oliveira | barítono
| Coral Allegro | Coro infantil Voci
| Miguel Matos | conceção vídeo 
| Carlos Antunes | encenação
| Manuel Líbano Monteiro | direção 

18h00 | PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ
29 Set
CÉDRIC TIBERGHIEN | piano
BEETHOVEN | 6 Variações op. 34
15 Variações op. 35 (Eroica) 
SCHOENBERG 
F. CHOPIN | Sonata Nº 2 op. 35

21h30 | PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ
20 Set
ANNA FEDOROVA | piano
F. CHOPIN | Valsa op. 18 | Noturnos op. 27 nºs 1 e 2
| Fantasia op. 49 | 3 Valsas op. 34 | 4 Baladas 

01 Out
21h30 | CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL
ORQUESTRA CHINESA DE MACAU 
LIU SHA | maestro 
Obras de Luo Ziyi | Zhu Lin | Kuan Nai-chung 
| Wang Danhong | Zhao Cong | Yin Tianhu

21 Set
SUYOUNG YOON | violino
OSVALDO FERREIRA | maestro
ORQUESTRA FILARMÓNICA PORTUGUESA
F. MENDELSSOHN
Concerto para violino nº 1 em Mi menor, op. 64 
J. BRAHMS | Sinfonia nº 3 em Fá maior, op. 90

21h30 | CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL

25 Set
21h30 | PALÁCIO NACIONAL DE SINTRA

Paul Verlaine e os Músicos
Marco Alves dos Santos | tenor
António Figueiredo | violino 
Filipa Poejo | violino | Hugo Diogo | viola 
Irene Lima | violoncelo | Margarida Ferreira | contrabaixo
João Paulo Santos | piano e direção

Canções de Gustave Charpentier | Charles Koechlin
| Debussy | António Fragoso | Ernest Chausson
| Reynaldo Hahn | Saint-saëns | Massenet | Delius
| Tosti | Alfredo Keil | Edgar Varése | Ravel | Léo Ferré 

24 Set
21h30 | PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ
XINYUAN WANG | piano
BEETHOVEN 
F. SCHUBERT | Sonata D.784, em Lá menor
J. BRAHMS | Seis Peças para Piano op. 118
F. SCHUBERT | Fantasia Wanderer D.760
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