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BREVEMENTE NA TERRUGEM

São João das Lampas
A F u n e r á r i A

Q u i n t i n o  e  M o r a i s
25 Anos de serviço com Competência e Honestidade

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

Funeral Social:
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676,00€

Atendimento  
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808 201 500
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Teatro Passagem de Nível

Carros movidos a energia solar

Teatro Independente de Oeiras

Revista
comemorativa
do Centenário

de Aviação

Em Oeiras

Na Amadora A equipa do jornal fez 
entrevistas inéditas, 

acompanhadas de material 
iconográfico. Será editada 

uma revista, em conjunto com 
a Edição Especial de Natal 

a 25 de Novembro.
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Cultura na Linha

BIRRE MEDICAL CLINIC
CLÍNICA DE CASCAIS

R. Pedro Franco, 238 - 2750-262 Cascais (Junto à rotunda de Birre)     Tel. 214 860 306 - 926 392 198         www.clinicasmedicasoliviodias.pt

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Urologia

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

• Branqueamento dentário
• Urgências
• Correção dos dentes

CAQ apresenta atletas
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A porta para uma Nova Era
- Bicentenário do nascimento do Báb

OPINIÃO

A história da humanidade é teste-
munha de eventos magníficos e ma-
ravilhosos que mudaram o percurso 
da vida humana e influenciaram a 
qualidade espiritual, cultural e ma-
terial dos seres humanos. Sempre 
que aparece no mundo um Educador 
divino o Seu estímulo espiritual tem 
proporcionado que o raio da coope-
ração humana se ampliasse desde 
o clã, até à tribo, à cidade-estado e 
à nação.
Em 1819 nasceu O Báb, A Porta do 
Conhecimento Divino, no seio de 
uma família de comerciantes, na 
plenitude do sistema ditatorial da 
Dinastia Ghajar da Pérsia.
Desde criança manifestou um co-
nhecimento inato e profundo, sur-
preendendo todos, principalmente o 

Seu professor, que muito cedo 
reconheceu que nada poderia 
ensinar a esse Ser extraordi-
nário.
Este menino estava destinado a 
transformar o género humano.
Mais tarde, com 25 anos de 
idade, declarou a Sua missão 
e anunciou a chegada iminen-
te do “Prometido de todas as 
religiões”
Durante 6 anos o Báb pre-
gou de forma incessante 
que o aparecimento do novo 
Manifestante de Deus estava 
próximo, criando leis e escritu-
ras para preparar a Sua Vinda. 
Deu a boa nova de que todos 
estavam a testemunhar a auro-
ra de uma Nova Era, a vinda 
do Dia Prometido por Deus.
Foi o percursor e arauto de 
Bahá’u’lláh (A Glória de Deus), 
preparou o povo para a Sua 
chegada. Bahá’u’lláh incorpo-
rou a maioria dos ensinamen-
tos do Báb no Seu livro mais 
sagrado e trouxe os ensina-
mentos de paz e unidade que 
visam transformar os indiví-
duos, as instituições e a socie-
dade do futuro.
O impacto da Sua mensagem 

na população foi imediato.
Milhares de pessoas aceitaram a Sua 
mensagem e começaram a seguir os 
Seus ensinamentos, o que fez o pode-
roso clero, que dominava a generali-

dade do povo, e o governo da Pérsia 
levantarem-se contra Ele.
Por ordem do governo foi fuzilado 
em praça pública, com a idade de 31 
anos, e mais de vinte mil dos seus 
seguidores foram igualmente mar-
tirizados.
Vários observadores europeus foram 
tocados pela história trágica do Báb 
e pela coragem extraordinária dos 
Seus seguidores.
Intelectuais como Leão Tolstoi, Sarah 
Bernhard e o conde de Gobineau 
deram grande relevo à Mensagem 
“Os ensinamentos dos babís têm-se 
desenvolvido gradualmente através 
dos ensinamentos de Bahá’u’lláh e 
agora apresentam-nos a forma mais 
pura e elevada dos sentimentos reli-
giosos. O mundo está em desarran-
jo, a chave de todos os problemas 
encontra-se nas mãos do prisioneiro 
de São João de Acre (Bahá’u’lláh)” 
Leão Tolstoi numa carta escrita ao 
embaixador da Pérsia na Rússia.
Entre nós, Eça de Queirós, no livro 
A Correspondência de Fradique 
Mendes descreve o Báb como “…
um Messias, um Cristo” “Ele era, 
pois, a porta – a única porta através 
da qual os homens poderiam jamais 
penetrar na absoluta Verdade. Mais 
literalmente, Mirza-Mohamad (o 
Báb) apresentava-se como o grande 
porteiro, o homem eleito entre todos 
pelo Senhor para abrir aos crentes 
a porta da Verdade – e portanto do 
Paraíso. Em resumo era um Messias, 

um Cristo.”
Eça, na personagem Fradique 
Mendes vê-se como um discí-
pulo do Báb. “…Desembarcava. 
e, abandonando as minhas ba-
gagens, num desprendimento 
divino de bens terrestres, gal-
gava aquela bendita Rua do 
Alecrim, e em meio do Loreto, 
à hora em que os directores ge-
rais sobem devagar da Arcada, 
abria os braços e bradava: «Eu 
sou a Porta!».”
(curiosamente a estátua de 
Eça de Queirós está colocada 
no local onde ele queria fazer 

menção do Báb)
A mensagem do Báb, conjuntamente 
com uma carta que Este Lhe dirigiu, 
atraiu a atenção de Bahá’u’lláh, que 
reconheceu a veracidade da Sua de-
claração e começou a proclamar a 
Causa tendo a maioria da Sua família 
aderido à mensagem do Báb.
Bahá’u’lláh, o fundador da religião 
Bahá’í nasceu no seio 
de uma das maiores 
famílias da Pérsia e foi 
convidado para minis-
tro da corte do rei, após 
a morte do Seu pai. No 
entanto, para grande 
espanto do primeiro-
-ministro e outros mem-
bros da corte, declinou 
o convite, preferindo 
dedicar-se ao apoio e 
melhoria da situação 
dos pobres, que já lhe 

tinha dado notoriedade e reconhe-
cimento, sendo habitualmente de-
signado como “o pai dos pobres”.
A Manifestação de Bahá’u’lláh visa o 
estabelecimento da paz e prosperida-
de. Promove a educação espiritual e 
moral da Humanidade, com o propó-
sito de estabelecer uma Civilização 
Mundial.
Ao contrário do Báb, Bahá’u’lláh foi 
poupado ao martírio. No entanto 
sofreu tortura, prisão e exílio. Passou 
cerca de 40 anos na situação de pri-
sioneiro. Foi desterrado do seu país 
natal, primeiro para o Iraque, depois 
para a Turquia e finalmente para a 
cidade prisão de São João de Acre 
(Akká – Palestina).
Os 40 anos de prisão permitiram 
que nos deixasse um riquíssimo es-
pólio de Escrituras. As Suas cerca 
de 17.000 Epístolas e os livros que 
escreveu, se apresentados na for-
ma de livros, ultrapassariam os cem 
volumes.
Os Seus ensinamentos, visando a 
criação de uma civilização áurea 
planetária, incluem a livre e in-
dependente pesquisa da verdade, 
igualdade de direitos e deveres en-
tre homens e mulheres, educação 
universal obrigatória, harmonia en-
tre ciência e religião, religião como 
causa de amor e harmonia, equilíbrio 
económico, eliminação dos extremos 
de riqueza e pobreza, justiça social, 
a adopção de uma língua auxiliar 
universal, um parlamento mundial e 
uma força jurídica e executiva num 
sistema de países federados em uni-
dade na sua diversidade e na paz 
universal.
Há ainda um longo caminho para 
percorrer para atingir essa civiliza-
ção áurea, mas a forma para atingir 
está escrita nos ensinamentos de 
Bahá’u’lláh.
C a b e  a  n ó s  r e c o n h e c e r  e s t e 
Mensageiro Divino e pôr em prática 
os Seus Ensinamentos.
A Comunidade Bahá’í de Cascais 
celebra o Bicentenário do nasci-
mento do Báb no próximo dia 3 de 
Novembro, Domingo; às 16h00, na 
Pousada da Cidadela em Cascais.
A entrada é livre

Texto - José Lima

Santuario no Monte Caramelo

Eça de Queirós

Santuario de Bab Prisão S. João Acre
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Novo director
na CM Oeiras

Obras avançam no Centro
de Saúde de Mira-Sintra

Amadora coloca semáforos
no chão

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

O Centro de Saúde 
de Mira Sintra vai 
ser alvo de obras de 
beneficiação, num 
investimento de cer-
ca de 200 mil euros, 
para melhorar as 
condições de fun-
cionamento desta 
Unidade de Saúde 
Familiar.
O presidente da Câ-
mara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, 
na visita ao espaço 
no dia 20 de Setem-
bro, lembrou que, 
"esta intervenção é 
necessária para me-
lhorar a prestação de 
cuidados de saúde 
no nosso concelho. 
Sempre que achar-
mos necessário ire-
mos investir para oferecer um serviço 
digno aos nossos utentes".
Os trabalhos no Centro de Saúde de 
Mira Sintra, equipamento que abrange 
cerca de 7 mil utentes, visam a repara-
ção e o reaproveitamento qualitativo 
do espaço, a construção de novos gabi-
netes e melhoramento dos existentes, e 
ainda a instalação do Centro de Diag-
nóstico Pneumológico.
A autarquia desenvolve um programa 
global na área da saúde, cujo investi-
mento de oito milhões de euros abran-
geu a construção de cinco novos cen-
tros de saúde: Queluz, Agualva, Sintra, 

Jorge Barreto Xavier foi nomeado para 
a função de Diretor Municipal de Edu-
cação, Desenvolvimento Social e Cultu-
ral da Câmara Municipal de Oeiras.
A nomeação teve como base o seu ines-
timável valor profissional, fundado 
numa profícua experiência curricular, 
tanto na área cultural como social, e 
com muito trabalho desenvolvido e re-
sultados logrados ao nível de diversas 
estruturas da Administração Central 
do Estado.
Desempenhou  a função de Secretário 
de Estado da Cultura (2012/2015); foi 
Diretor–Geral das Artes do Ministério 
da Cultura (2008/2010); Adjunto do 
Ministro da Cultura do XVII Gover-
no Constitucional (2008). Entre 2003 e 
2005, Jorge Barreto Xavier desempe-
nhou o cargo de Vereador da Câmara 
Municipal de Oeiras, com os Pelouros 
da Cultura, Juventude e Defesa do 
Consumidor.
Assim como o cargo de Consultor da 
Presidente da Assembleia da Repú-
blica (2011), da Casa Pia de Lisboa ( 

Há cada vez mais aci-
dentes com os chama-
dos ‘zombies digitais’, 
pessoas que nem para 
caminhar guardam o 
telemóvel. Por isso, 
apostando na pre-
venção rodoviária, a 
Câmara Municipal da 
Amadora implemen-
tou junto a algumas 
das principais artérias 
da cidade as ‘smart-
cross’, um sistema luminoso pioneiro 
em Portugal, que conjuga os semáforos 
colocados em postes a faixas luminosas 
instaladas no chão. 
A luz alterna entre o verde o vermelho, 
tal como no sistema vertical, e serve 
principalmente para aqueles cuja posi-
ção mais comum é cabeça baixa, com os 
olhos postos no telemóvel. O objetivo 
desta medida passa por prevenir aci-
dentes causados pela distração com o 
uso do telemóvel e de outros aparelhos 
eletrónicos.  
Para além das vantagens neste âmbito, 

2007/2008), do Ministro da Cultura do 
XV Governo Constitucional (2002), do 
Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Fundação das Descobertas/
Centro Cultural de Belém (1996/2000).
O seu contributo será de importância 
extrema para valorizar ainda mais a 
Cultura, o Apoio Social e a Educação 
neste concelho, vetores estratégicos da 
política do corrente executivo.

Almargem do Bispo e Algueirão-Mem 
Martins (em construção), bem como a 
construção do novo Hospital de Pro-
ximidade de Sintra, no valor de 30 mi-
lhões de euros.
Para além dos equipamentos indica-
dos, foi assinado um protocolo entre 
a autarquia de Sintra e o ministério da 
Saúde, em dezembro de 2018, para a 
construção do novo Centro de Saúde 
de Belas, o qual deverá estar concluído 
no próximo ano. A Câmara Municipal 
de Sintra também anunciou que Rio de 
Mouro terá um novo Centro de Saúde 
até ao final de 2021.

as ‘smartcross’ têm-se revelado úteis 
para compensar a luminosidade dos 
dias mais claros quando, por vezes, a 
luz solar encandeia os transeuntes.
A 1.ª ‘smartcross’ foi implementada no 
Verão de 2017, na passadeira da Rua 
Elias Garcia, junto ao Centro Comer-
cial Babilónia. A sua aceitação levou à 
disseminação do projeto e, neste ano de 
2019, já foram implementadas mais 9 
nas vias principais com grande atraves-
samento de peões, estando ainda pre-
vista a colocação de duas ‘smartcross’ 
até ao final do ano.
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• 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

A Associação Humanitária Bombeiros 
Voluntários de Linda-a-Pastora 
(AHBVLP), apresentou, no dia 28 de 
setembro, a sua Escola de Música. 
A presidente da Direção desta 
Associação de Bombeiros, Cristiana 
Alves, agradeceu, na cerimónia de 
apresentação, às entidades que apoia-
ram este projeto, da Escola de Música, 
nomeadamente, ao vereador da 
Câmara de Oeiras, com o pelouro da 
Educação, Paulo Patacho, ao presiden-
te da União de Freguesias de Carnaxide 
e Queijas, Inigo Pereira, aos Bombeiros 
Voluntários de Barcarena, que empres-
taram alguns instrumentos que perten-
cem à sua banda, neste momento desa-
tivada, ao Círculo Artístico e Cultural 
Artur Bual, que ofereceu 20 obras de 
artistas deste Círculo, que estão expos-
tas na sede dos Bombeiros de Linda-a-
Pastora e cuja venda reverterá a favor 
da Escola de Música e ainda aos “pa-
drinhos” dos instrumentos, que contri-

buíram com verbas para a aquisição de 
vários dos instrumentos necessários ao 
ensino.
O presidente do Círculo Artur Bual, 
Eduardo Nascimento, felicitou a 
Associação de Bombeiros, pela criação 
da Escola de Música e referiu que tem, 
pessoalmente, uma grande ligação a 
Linda-a-Pastora, onde viveu durante 
muitos anos, agradeceu a oportunida-
de de estar ligado a esta iniciativa dos 
bombeiros, estando, o Círculo Artur 
Bual, aberto a outro tipo de colabora-
ções. 
Esta apresentação contou com um es-
petáculo musical em que atuaram os 
grupos, Ref and the Kid, Guto Tires e 
a fadista Dina do Carmo, que tem edi-
tado um disco todos os anos e atua dia-
riamente no Bairro Alto, no Retiro dos 
Sentidos.
Neste evento estiveram presentes o 
vereador da Câmara de Oeiras res-
ponsável pela área da Educação, 

Pedro Patacho, o diretor municipal do 
Desenvolvimento Social e Cultural da 
Câmara de Oeiras, Jorge Barreto Xavier, 
o presidente da União de Freguesias 
Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, o 
presidente da Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Algés, Abílio Fatela, 
o seu adjunto de comando, José 
Carvalho, o presidente dos Bombeiros 
de Barcarena, Mário Pinto, o 2º coman-
dante dos Bombeiros da Amadora, 
Vítor Taia, o presidente do Círculo 
Artur Bual, Eduardo Nascimento e a 

CONFHIC, representada 
pela Madre Superiora, 
Maria do Carmo.
A escola vai ter como 
professores, Nuno 
Silvestre (Madeiras e 
Formação Musical), 
Sérgio Costa (Bateria 
e Percussão),  Hernan 
Castillo (Guitarra e 
Piano) e Filipe Durães 
(Metais).
A AHBVLP, já apoia vá-
rias atividades de âmbito 
cultural nas suas ins-
talações, como Teatro, 
Folclore, Ginástica 

Sénior e um coro entre outras, o ensi-
no da Música era um dos grandes ob-
jetivos, tendo em conta, como refere 
Cristiana Alves, que “a Música e a sua 
aprendizagem devem ser usadas como 
ferramenta indispensável no desenvol-
vimento da criança e do jovem, no seu 
contributo para a sua evolução social, 
afetiva, desenvolvimento cognitivo e 
motor, valorizando a sua autoestima, 
promovendo o trabalho de grupo, da 
disciplina e da responsabilidade para 
uma melhor cidadania”.

CL-Outubro-2019

Escola de Música nos Bombeiros 
de Linda-a-Pastora



17 Outubro 2019 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 5

Escola de Arte continua
a ensinar no Bugio

BodyConcept
celebra 4 anos

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

A clínica BodyConcept de Queluz, 
junto aos Bombeiros de Queluz 
que tem como gerente Paula 
Rodrigues, comemorou quatro 
anos de existência no dia 20 de 
setembro. Com um conceito ino-
vador na área da estética, com tra-
tamentos de redução da celulite, 
flacidez e gordura localizada, um 
ginásio da estética que é também 
uma boa opção para quem quer 
obter e manter um corpo saudável, 
disponibiliza ainda consultas com 
um nutricionista. A BodyConcept 
trata a sua beleza e a saúde a pre-
ços acessíveis. A gerente Paula 
Rodrigues afirma, “o sucesso des-
tes quatro anos só é possível com 
a satisfação das nossas clientes que 
é proporcionado pela excelente 
equipa de profissionais que fazem 
da BodyConcept um centro de es-
tética de referência”.

A Escola de Artes Decorativas do 
Bugio, segundo Ana Maria de Oliveira 
e Costa, professora nesta escola, foi 
criada há cerca de 30 anos, pelo então 
presidente da Junta de Freguesia de 
Paço de Arcos, João Serra e pelo pre-
sidente da Câmara de Oeiras, Isaltino 
Morais. 
Estas instalações, no Bairro do Bugio, 
permitiram que a Escola, que estava a 
funcionar num local com deficientes 
condições, passasse a ter as condições 
necessárias para o ensino das Artes 
Decorativas, com mobiliário adequado 
e Mufla para tratamento das peças de 
cerâmica.
Inicialmente com quatro professoras, 
ensinavam pintura em tela, em porce-
lana, em azulejo e artes decorativas, a 
cerca de 70 alunas.
Ao longo dos anos as professoras foram 
desistindo desta ocupação e há cerca de 
15 anos, apenas Ana Maria Costa man-
tém a Escola de Artes Decorativas, que 
conta atualmente com 16 alunas.
A manutenção das instalações não é 
fácil, durante os primeiros anos contou 

com a ajuda da Câmara e da Junta de 
Freguesia que passava pelo pagamento 
do consumo de água e da eletricidade 
que algum tempo depois passou a ser 
paga pelas professoras, mantendo-se a 
ajuda no pagamento da água.
Das instalações em que a Escola está 
instalada faz parte um salão, que era 
suposto ser para utilização dos mora-
dores, mas nunca foi por eles utilizado 
e durante algum tempo foi cedido a 
artistas que criaram ateliers, mais tarde 
uma outra sala foi cedida à Associação 
de Artista, Paço de Artes, que conver-
teu o salão numa galeria de exposições. 
A Paço de Artes passou a colaborar no 
pagamento da energia elétrica.
A União de Freguesias tem ajudado 
na manutenção, mas há uma parte que 
tem sido feita com a ajuda das alunas, 
algumas das quais estão nesta escola 
desde o seu início. 
Considera Ana Maria Costa que é uma 
pena que o interesse por esta aprendi-
zagem das artes se tenha vindo a per-
der, hoje, por exemplo, poucas pessoas 
procuram a pintura em porcelana, que 

continua a ser ensinada, como a pintura 
a óleo, pintura de alto fogo em chacota, 
vidrado de chacota e pintura, técnicas 
mistas ao bijuteria.
Pensa que a diminuição de alunos, se 
deve por um lado por existir hoje aces-
so mais fácil, no mercado, a peças de-
corativas, e portanto menos interesse 
em cria-las, por outro lado nos últimos 
anos muitas pessoas, devido às dificul-
dades económicas, tiveram que tomar 
conta dos netos e deixaram de ter tem-
po para se dedicar a esta atividade.
Ana Maria Costa é natural de Angola, 
de onde veio com 22 anos, fez vários 
cursos na área das Artes Plásticas de-
dicando-se depois, por inteiro, ao ensi-
no. Refere que mesmo não sendo é fácil 
manter a escola, está a lutar para que 
não se perca esta possibilidade de per-
mitir a quem pretenda aprender artes, 
dar largas às suas capacidades criati-
vas.
A Escola de Artes Decorativas do Bugio 
funciona às quartas e quintas da 9h30 
às 13h00 e das 14h30 às 18h00, aos sába-
dos das 9h30 às 13h00, mas este horário 
não é rígido. 
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TIO comemora três 
décadas de Teatro em Oeiras
O Teatro Independente de Oeiras, 
(TIO), foi criado por Carlos d’Almeida 
Ribeiro, em 5 de abril de 1990, manten-
do até hoje uma atividade regular de 
espetáculos que, nos últimos anos, se 
tem intensificado em número de peças 
representados ao longo do ano. 
A forma como surgiu e como tem evo-
luído o TIO, foi tema da conversa de 
“O Correio da Linha” com o responsá-
vel pelo TIO, Carlos d’Almeida Ribeiro, 
que é natural de Lisboa, mas a viver em 
Oeiras desde tenra idade.
Correio da Linha – Como é que o tea-
tro aparece na sua vida?
Carlos d’Almeida Ribeiro – Eu fiz o 
meu percurso escolar no antigo Liceu 
de Oeiras, hoje Escola Sebastião e Silva, 
onde na época existia um Grupo de 
Teatro e como eu era um pouco “pa-
lhaço” na forma de me comportar, fui 
convidado a experimentar o teatro. 
Esta experiência beneficiou com o ensi-
no do professor Vítor Gonçalves, com 
quem aprendi muito e quando este pro-
fessor se foi embora fiquei eu a dirigir o 

Grupo de Teatro.
CL – E o TIO como aparece?
CAR - Uma das iniciativas que tive 
enquanto estive à frente do Grupo de 
Teatro, foi convidar os responsáveis da 
Câmara de Oeiras a assistir à represen-
tação das peças e no dia em que tive 
que anunciar a minha saída, pois termi-
nava o 12º ano, estava a assistir ao espe-
táculo o presidente da Câmara, Isaltino 
Morais, que ao dar-me um abraço me 
disse que queria falar comigo, nessa 
conversa, realizada no seu gabinete, de-
safiou-me a apresentar um projeto para 
a constituição de uma companhia de 
teatro em Oeiras e assim nasceu o TIO.
CL – Foi fácil arrancar com o projeto?
CAR – Há sempre dificuldades a ul-
trapassar, mas não correu mal, nós 
começamos a trabalhar nos “Carecas” 
onde hoje é um supermercado e depois 
passamos para o antigo Cineteatro de 
Oeiras, onde estivemos 10 anos, tendo 
saído quando começaram as obras de 
recuperação, mas quando voltamos só 
nos foram disponibilizados dois me-

ses por ano para espetáculos, voltan-
do a fazer os ensaios nos “Carecas”. 
Conseguimos que nos fossem atribuí-
dos quatro meses mas isso continuava 
a ser pouco.
Foi então proposto pelo presidente 
Isaltino Morais a cedência do atual es-
paço, no Edifício Parque Oceano, na 
rua Dr. José Joaquim de Almeida, em 
Santo Amaro de Oeiras, que teve proje-
to do arquiteto Gonçalo Pestana e abriu 
ao público em 2007.
O ponto alto, em termos de produções, 
começou em 2016, passando de três 
peças por ano, a sete ou oito, chegan-
do a ter, no final do ano, três peças em 
simultâneo.  
CL – Como é gerir uma Companhia de 
Teatro?
CAR – Temos que ver a gestão da com-
panhia como um negócio, eu nunca fui 
muito apologista dos subsídios, eles 
são bons, por um lado, mas por outro 
podem levar à acomodação, ao facilitis-
mo, é claro que são uma boa ajuda, mas 
não dão para tudo e como ganhamos à 
bilheteira não podemos estar sentamos 
num sofá à espera que chegue o sub-

sídio, é preciso conseguir meios para 
muitas outras despesas, como o paga-
mento aos profissionais que fazem o 
espetáculo e algumas vezes tem sido 
necessário recorrer a empréstimos.
CL – Isso significa recorrer aos bancos?
CAR – Não, além desta atividade eu 
tenho uma empresa de “catering”, 
“Fora de Casa”, à qual temos recorrido 
quando é necessário. Temos um elenco 
residente de sete atores, mas por vezes 
precisamos de mais e nesses casos fa-
zemos “castings” e contratamos mais 
atores, alguns já trabalham connosco 
habitualmente, além dos atores há as 
pessoas, que não aparecendo ao públi-
co, são parte importante do espetáculo, 
assegurando a iluminação, o som ou os 
cenários, sendo preciso portanto garan-
tir o pagamento a todas as pessoas.
CL – Neste momento têm três peças 
em cena, como é que definem por 
quanto tempo estão em cena?
CAR – É uma questão de planeamento, 
já aconteceu chegarmos ao fim da tem-
porada e uma peça sair de cena com as 
sessões esgotadas, e nesses casos pode-
mos fazer uma nova temporada, como 

é o caso do H2M1, 
que vai ser reposto 
em janeiro de 2020.
CL – Quando está 
a fazer uma peça, 
a personagem que 
tem que encarnar 
influencia a sua vida 
real?
CAR – Há colegas 
meus que dizem que 
passam a viver com a 
personagem, eu não 
entendo isso, porque 
quando saio do palco 
a personagem fica lá. 
Faço diversos papéis 
em simultâneo, em 
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Réveillon 2019/2020
noite em las vegas
Lobby 1º piso (19h30 às 20h30)
Cocktail de “Boa Sorte” 
Canapés e salgados (Seleção do chefe)

 saLa safira (20h30 às 23h30) 

MENU ROYAL FLUSH
Camarão Tigre sobre polenta  
de algas, caviar e suco de manga
 Creme de espargos verdes  
com ragoût de girassol
 Robalo e batata-doce sobre trouxa 
de polvo
 Limpa palato – Gelado de lima  
e hortelã
 Lombo de novilho com ravioli  
de cogumelos e roleta de legumes
 Quindim de coco sobre biscoito  
de cacau e frutos do bosque
Café e “mignardises”

Lobby 1º piso (02h00) 

CEIA BLACKJACK
Caldo Verde
Pão com chouriço
 Tábua de queijos regionais  
e compotas
Mesa de enchidos
Cesto de pão quente e grissinios

preço por pessoa

155,00€
Crianças até aos 3 anos - gratuito | Entre os 4 e 10 anos - 50% desconto
Pagamento de 50% no ato da reserva até 27/12/2019 - não reembolsável

serviço de baby sitting - das 20h às 02h

 Alojamento em quarto duplo
Pequeno-almoço buffet
 Tratamento VIP no quarto à chegada
Welcome drink
 Réveillon 

Jantar (bebidas incluídas) 
Festa de Passagem de Ano com DJ
Bar Aberto

 Late check-out e estacionamento 
(mediante disponibilidade)

pACKAgE ALOJAMENtO

0 - 3 anos - gratuito
4 - 10 anos - 50% desconto

Válido para a noite
de 31 de Dezembro de 2019
Pagamento de 50% no ato da reserva

Preço: desde 359€
por quarto (2 pessoas)

Rua Bartolomeu dias, Junqueiro 2775-551 Carcavelos
+351 214 586 600 | reservas@rivierahotel.pt

ROLEtA DE BEBIDAS
Quinta da Pacheca 2018 DOC  
Douro - Branco
Quinta da laceira 2016 – Douro 
Tinto
Henri Lavigne Brut
Águas, sumos e refrigerantes

bar aberto (a partir das 23h)

telenovelas e no teatro, por vezes em 
três histórias diferentes. O que faço é 
emprestar o meu corpo a cada uma das 
personagens, em função das suas carac-
terísticas, é claro que nem sempre no 
teatro a interpretação é igual, no cine-
ma é que se repetem as cenas até tudo 
ficar como se pretende. Tive um mestre, 
Adolfo Gutkin, que me disse que não 
podemos separar o nosso eu da per-
sonagem e por isso o nosso estado de 
espírito vai influenciar a interpretação.
CL – Há alguma personagem que mais 
o tenha marcado?
CAR – Há diversas situações marcan-
tes, por exemplo, ao ter que fazer cinco 
personagens na mesma peça, foi um 
grande desafio, o H2M1 teve muito de 
mim por colar muito com a realidade 
e pelo tempo em que esteve em cena. 
Recordo uma personagem que também 
teve muita importância que 
foi o “Zé do Caroço Rei de 
Tremoço”, que era um vende-
dor de tremoços, bem, são já 
67 produções, algumas delas 
tinham que deixar marcas.
CL – Que projetos tem para o 
futuro?
CAR – Neste momento temos 
uma programação que está 
no limite, face às condições 
da sala, que não permite ter 
cenários pesados, mas vamos 
para o ano abrir, como já re-
feri, mais uma temporada do 
H2M1, vamos ter depois uma comédia 
musical para adultos, “Os Impagáveis”, 
vamos acolher um espetáculo de Pedro 
Cardoso, um ator brasileiro que é um 
verdadeiro íman para o público brasi-
leiro e nós, como casa de comédia, abri-
mos as portas ao que de bom se pode 
oferecer ao público, depois teremos 
mais três espetáculos no final do ano. 
Estou ainda a ponderar comemorar 
os 30 anos do TIO com “o Gatos”, de 
Henrique Santana, que marcou muito 
esta companhia.
CL – Se pudesse voltar atrás, mudava 
a sua vida?
CAR – Acho que ia fazer tudo igual 
porque não sabia fazer de 
outra maneira, e esta pa-
rece que até correu bem. 
Tudo tem que ver com a 
entrega, dedicação e em-
penho, é uma questão 
de amor, lembro que nós 
eramos amadores, porque 
não vivíamos disto, mas o 
sucesso do TIO, é devido 
a que enquanto amado-
res trabalhava-mos como 
profissionais.
Hoje vivemos disto, mas o 
empenho é o mesmo, por 

isso eu faria o mesmo, talvez com a di-
ferença de tentar ganhar dinheiro mais 
cedo porque o sacrifício é muito.

Peças em cena

“N`Ó É?”, de Sandra José, para todas 
as idades, com ação o mundo do “N´ 
ó é?”, num dia de festa. Juntam-se as 
trombas dos elefantes, com as asas dos 
passarinhos. As ondas do Danúbio, 
com as marés vivas do mar vermelho. 
As cigarras cantam, os grilos agitam-se. 
Os pirilampos e os peixes palhaço mon-
tam a tenda e rodam as estações do ano 
num dia só. O dilúvio está a caminho, 
n’ó é? é!
Com os atores, Mara Guerreiro e 
Henrique Bispo e encenação de Sandra 
José, está em cena todos os domingos às 
11h00, até 15 de Dezembro
“Os Putos Contra-atacam”, de Pedro 
Almeida Ribeiro, para maiores de seis 
anos, situa-se num mundo (talvez no 
nosso), onde dois vilões controlam 
todas as crianças e todos os jovens do 
planeta. A partir do Super Computador 
Controlador Mundial de Miúdos e 

Miúdas e através de 
todo o tipo de écrans 
enviam mensagens 
subliminares que 
obrigam a consumir 
açúcar sob todas as 
formas provocando 
obesidade extrema. 
Três irmãos resistem 
para salvar o mundo.
Com encenação 
de Pedro Almeida 
Ribeiro, conta com 
os atores, Pedro A. 
Rodrigues, Inês Lira, 
Teresa Almeida 
Ribeiro, João 
Carvalho, Beatriz 
Roquette, e com o apoio de Solange 
Brás, Guilherme Nogueira, Margarida 
Marques e Sara Ferraz, está em cena até 
15 de Dezembro, sábados e domingos 
às 15h30 e para escolas durante a sema-
na, por marcação.
“O Melhor do Millôr”, para maiores de 
14 anos, é um sarau humorístico onde 
textos curtos e pensamentos de Millôr 
Fernandes priorizam o humor ágil e 

perspicaz, a sátira e a ironia, num texto 
ácido e inteligente.
Com encenação de Eduardo Wotzik, 
tem como atores Henri Pagnoncelli, 
Carolina Puntel e Ricardo Schöpke.
Está em cena às sextas e sábados, às 
21h30, até 30 de novembro.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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Uma Vida

O desafio dos carros movidos 
a energia solar

Todos os anos, a VS-Solar Challenge 
lança dois importantes desafios aos 
jovens de todo o País: construírem e 
desenvolverem um automóvel movido 
a energia solar e participarem numa 
competição original e aguerrida que 
tem reunido centenas de entusiastas 
em torno da mesma causa. Pretende-
se com isso dar a conhecer as virtudes 
da aplicação da energia produzida de 
forma gratuita pela estrela que nos está 
mais próxima na locomoção de veí-
culos. E também incentivar os jovens 
a desenvolverem conhecimentos que 
permitam tirar o máximo partido dessa 
tecnologia, levando-os a criar formas 
mais eficazes de aproveitar essa po-
tente fonte energética nos veículos do 
futuro. 
Por detrás desta iniciativa, que visa 
despertar consciências para as po-
tencialidades da energia solar na lo-

comoção de veículos e não só, está o 
seu principal mentor, Paulo Carvalho, 
formado em Electrónica e com todo 
um percurso profissional ligado a esta 
área. Este empresário de 54 anos, dono 
da empresa VS-Solar, reside e trabalha 
no concelho de Sintra, onde desenvol-
ve a sua actividade profissional preci-
samente na aplicação da energia solar à 
locomoção de veículos e na divulgação 
das várias aplicações possíveis deste 
tipo de energia a outras actividades re-
lacionadas com o nosso dia-a-dia. Nos 
últimos anos, a competição promovida 
anualmente pela VS-Solar Challenge 
tem vindo a ser realizada no concelho 
de Sintra com o apoio da autarquia lo-
cal.
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - O 
que é a VS-Solar Challenge e como 
surgiu a ideia de lançar esta iniciati-
va?

Paulo Carvalho (PC) - A VS-Solar 
Challenge é uma corrida de carros 
movidos a energia solar, de partici-
pação gratuita e de entrada livre, que 
se realiza todos os anos. Mais do que 
uma competição, é uma corrida por um 
Ambiente melhor. A ideia de criar esta 
corrida como forma de divulgar esta 
tecnologia ficou a dever-se ao facto de 
eu já trabalhar há cerca de 18 anos na 
aplicação da energia solar na locomo-
ção de veículos.
CL - Quais os principais objectivos 
desta competição?
PC - Esta corrida tem como principais 
objectivos despertar consciências para 
as potencialidades da energia solar na 
locomoção de veículos, o que na mi-
nha opinião faz todo o sentido tendo 
em conta que Portugal é um dos países 
com maior número de horas de Sol da 
Europa, e dar oportunidade aos nossos 
jovens de poderem pôr em prática al-
gumas das matérias que estudam nas 
escolas, como por exemplo na área da 
Física, da Matemática, da Electrónica, 
da Mecânica, das Energias Renováveis, 
etc..
CL - Com quantos patro-
cinadores contam? Que 
apoios têm?
PC - Não sei se lhes pode-
remos chamar patrocinado-
res, eu chamaria parceiros, 
isto porque eles apenas se 
limitam a contribuir, não 
com dinheiro, mas sim com 
pequenos brindes para po-
dermos oferecer às equipas, 
por exemplo chapéus, cami-
solas, canetas, etc.. Também 
temos outros parceiros, 
que colaboram para cobrir 
algumas necessidades que 

possam existir. Por exemplo, o SMAS, 
distribui água a todos os participantes 
e público, a Oficina de Ciência de Sintra 
dinamiza um pequeno espaço onde 
os mais jovens podem fazer algumas 
experiências com anergia solar, etc.. 
Depois temos o apoio do Real Sport 
Clube, que nos disponibiliza as suas 
magníficas instalações para a realiza-
ção do evento, e a Câmara Municipal 
de Sintra, que, além de nos ajudar na 
organização do evento e na sua divul-
gação, nos disponibiliza alguns dos 
seus meios, como o sistema de som, as 
tendas de apoio aos parceiros, os tro-
féus para oferecermos às equipas, etc.. 
Temos também a ajuda preciosa de 
muitos amigos que, por acharem este 
evento ambientalmente relevante e te-
rem igualmente preocupações ambien-
tais, de uma forma voluntária, simpáti-
ca e muito dinâmica, nos ajudam quer 
nos preparativos, quer na realização 
do evento executando várias tarefas e 
funções durante todo o dia da corrida. 
Pessoalmente, ainda espero, que com a 
crescente divulgação deste evento úni-
co na Europa com este formato, e ainda 
único no País, conseguir o apoio de um 
patrocinador que nos ajude a alavancar 
esta corrida para patamares mais ele-
vados.       
CL - Quantas edições já foram realiza-
das da VS-Solar Challenge?
PC - Já vamos na quinta edição, com 
cada vez mais equipas a participar na 
corrida.
CL - Quantas equipas participaram na 
última edição, realizada a 16 de Julho 
deste ano?
PC - Tivemos 21 carros na corrida vin-

Dia 11 de Novembro
Largo da Igreja 5 de Outubro - Oeiras

Das 10h às 22h

Dia 16 de Novembro
Palácio Anjos - Algés 

Festa
da Castanha
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dos de vários pontos do País.
CL - Quem pode participar e como o 
pode fazer?
PC - Todos os que quiserem, sejam 
grupos informais, escolas, universida-
des, politécnicos, escolas profissionais, 
empresas, etc.. Apenas terão que criar 
uma equipa, construir o seu carro solar 
e inscrever-se. Tanto as inscrições como 
a participação na corrida são gratuitas. 
Para se inscreverem basta ir à página 
da corrida em http://vssolarchallenge.
blogspot.com e lá poderão encontrar 
toda a informação necessária para par-
ticipar na corrida.     

CONTRIBUIR PARA
 A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA 

DE APROVEITAMENTO DA 
ENERGIA SOLAR

CL - A tecnologia utilizada pelas equi-
pas dos carros vencedores é usada no 
desenvolvimento de algum produto? 
Pode haver algum tipo de colaboração 
entre os elementos destas equipas e 
alguma empresa interessada em apro-
veitar essa tecnologia?
PC - Outro dos objectivos da corrida é 
que todos em conjunto possamos con-
tribuir para a evolução desta tecnolo-
gia. Esse tem sido o meu trabalho de 
investigação já há 18 anos, quando co-
mecei a fazer os meus primeiros carros 
a energia solar. Depois de desenvolver 
e consolidar esta tecnologia criei uma 
pequena empresa, a VS-Solar, em que 
construímos carros a energia solar para 
várias aplicações (ver http://vssolar.
blogspot.com). Eu próprio utilizo nas 
minhas deslocações diárias, desde 2005, 
uma carrinha movida a energia solar 

transformada por mim com resultados 
muito interessantes. Esta é uma prova 
que esta tecnologia pode ser usada no 
nosso dia-a-dia. Estes módulos solares 
produzem cerca de 850W de energia 
eléctrica por hora, o que permite andar 
durante todo o ano a custo zero e sem 
poluição. Apenas convém estacionar o 
veículo ao sol para que as suas baterias 
estejam sempre carregadas. Também 
pode circular à noite com a energia que 
estiver armazenada nas baterias, e nos 
dias de chuva, já que estes módulos so-
lares conseguem produzir electricidade 
nesses dias, embora em menor quanti-
dade. 
CL - A edição do próximo ano já está 
a ser preparada? Quando vai ser reali-
zada? Onde?
PC - Sim, a 6.ª edição da VS-Solar 
Challenge já está a ser preparada e 
realizar-se-á em Junho de 2020. O dia e 
o local ainda não estão definidos. Essas 
informações só estarão disponíveis no 
final de Outubro deste ano.
CL - Quais os melhores resultados 
obtidos desde sempre em termos de 
performance dos carros participantes?
PC - Quase todos os anos são batidos 
recordes, na medida em que as equipas 
mais experientes vão fazendo melho-
ramentos nos seus carros com a expe-
riência adquirida nas corridas dos anos 
anteriores. Este ano não foi excepção, 
tivemos uma equipa que na prova de 
velocidade conseguiu dar três voltas à 
pista de 400m em 1 minuto e 15 segun-
dos. Na prova de resistência, durante 
uma hora, deu 88 voltas à pista. 
CL - Os carros eléctricos são o futuro? 
Actualmente, na fase de desenvolvi-
mento em que se encontram, quais 

as principais vantagens que têm? E 
principais desvantagens?
PC - Sem dúvida que os carros eléc-
tricos são o futuro por muitas razões, 
só para enumerar algumas: são mais 
seguros, mais fáceis de conduzir, 
mais fiáveis, praticamente não têm 
manutenção, além de não poluírem. 
Têm outra vantagem pouco divul-
gada: são muito eficientes, os moto-
res eléctricos conseguem eficiências 
que podem chegar aos 95% enquanto 
que os motores de combustão não 
vão além dos 38%. O problema dos 
carros eléctricos está na bateria, é vo-
lumosa, pouco eficiente, muito cara e 

tem pouca densidade energética. Essa 
é a razão pela qual os carros eléctricos 
são caros e têm pouca autonomia, mas 
a boa notícia é que este problema irá 
estar resolvido dentro de 4 ou 5 anos.      
CL - O que falta fazer em termos de 
aproveitamento da energia solar?
PC - Ainda há muito a fazer no apro-
veitamento da energia solar, principal-
mente num País como o nosso, com 
muito sol. Com os painéis fotovoltaicos 
que temos hoje já conseguimos produ-
zir 200Wh por cada m2 de exposição 
solar, agora é só multiplicar os 200Wh 
pelos m2 que temos disponíveis nos 
telhados dos edifícios, nas coberturas 
dos parques de estacionamento, nos 
espelhos de água das barragens com 
plataformas flutuantes, etc.. Além 
disso, iremos precisar de electricida-
de para alimentar o número crescente 
de carros eléctricos que circulam nas 
nossas estradas. A energia solar pode 
ser a solução pelo facto de o preço dos 
painéis solares estar cada vez mais bai-
xo devido à produção em massa e ao 
baixo preço da matéria-prima de que 
são feitos.
CL - Projectos futuros para o VS-Solar 
Challenge? O que falta fazer? 
PC - A internacionalização é o passo 
seguinte, ter equipas de outros países 
na nossa corrida é um dos meus prin-
cipais objectivos. Para isso é preciso 

mais divulgação, uma aposta 
mais dinâmica e efectiva de um 
município na criação de uma 
pista maior, com mais condi-
ções, e apoio de um patrocina-
dor para haver prémios mais 
atractivos. A nível da corrida 
propriamente dita, todos os 
anos o grau de dificuldade é 
maior, a exigência para que os 
carros sejam mais eficientes é o 
objectivo. A duração da prova 
de resistência irá passar dos 60 
para os 90 minutos já no próxi-
mo ano, até chegarmos a uma 
corrida de três horas seguidas. 
Actualmente, cerca de 70% dos 
carros que participam na corri-
da já conseguem ter autonomia ilimita-
da, ou seja, já conseguem o equilíbrio 
entre a energia produzida pelo painel 
solar e a energia consumida pelo car-
ro. Explicando melhor, nesta altura do 
ano num dia sem nuvens em piso pla-
no conseguem andar ininterruptamen-
te desde as 11h00 até às 17h00. Depois 
dessa hora a radiação solar já começa a 
baixar significativamente

Texto: Luís Curado
Fotos: Arquivo e Paulo Rodrigues

Em Peniche
Especialidades

Peixe fresco
O saboroso

Arroz de tamboril
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Para os devidos e legais efeitos previstos no nº 2 do artigo 265º 
e nº 1 do artigo 266º do código civil, no âmbito do processo nº 
2769/19.0T8CSC que correu termos pelo tribunal judicial da co-
marca de Lisboa Oeste, Cascais, Juízo Local Cível, Juíz 4,  pelas 
12, 30 horas do passado dia 5 de outubro de 2019, EDUARDO 
RIBEIRO DA SILVA, portador do cartão de cidadão nº 01081687 
6ZY0, válido até 08.03.2022 foi citado, por notificação judicial 
avulsa realizada pelo Exmº Senhor Doutor FILIPE CLÁUDIO, 
agente de execução titular da cédula profissional 3599 emitida 
pela Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, da DE-
CISÃO de REVOGAÇÃO, outorgada em 16 de setembro de 
2019 no Cartório Notarial ANA RITA RAMOS sito na rua Adão 
Manuel Ramos Barata, nº 2B, Condomínio Oriente, 1885-100 
Moscavide,  das três procurações outorgadas a seu favor por 
JÚLIO GAUGUIN DA SILVA FONSECA, portador do cartão 
de cidadão nº 10032413 4ZY0, válido até 17.05.2020 no dia 26 de 
novembro de 1993 por instrumento notarial no então cartório 

notarial de Lagoa (Açores ).

Cascais volta a ter
polícia sinaleiro

SIMECQ celebra aniversário

ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS
 VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Queluz informa 
os cidadãos eleitores da Cidade de Queluz e a população em geral, que 
o valor da Angariação de Fundos realizada no dia 06/10/2019, junto das 
secções de voto das Freguesias de Massamá, Monte Abraão e Queluz, foi 
de 10.921,28 Euros.

Gratos por uma boa colaboração

O Presidente da Direcção
Ramiro Ramos

Cascais voltou a ter um 
polícia sinaleiro a dirigir 
o trânsito no centro histó-
rico da vila. Desde o pas-
sado dia 17 de Setembro, 
o agente Marco Graça, de 
43 anos, licenciado em 
Ciências do Desporto, 
assegura uma eficaz ges-
tão do trânsito, ajuda os 
peões a atravessarem a rua e já faz par-
te do cenário de muitas ‘selfies’ tiradas 
pelos turistas.
Com uma experiência de 20 anos na 
equipa da Divisão de Trânsito de 
Cascais, Marco Graça admite que a 
adaptação às novas funções “foi fácil” 
devido à experiência já acumulada ao 
longo da sua carreira, revelando que 
respondeu positivamente ao convite 
recebido por gostar do “contacto com 
as pessoas e de comunicar”.
De acordo com um comunicado difun-
dido pelo Comando Metropolitano de 
Lisboa da Polícia de Segurança Pública 
(PSP), a reintrodução da figura do 
Polícia Sinaleiro “irá reforçar a proxi-
midade com os cidadãos”, contribuin-
do para “aumentar a confiança na 
Polícia e reforçar o sentimento de 
segurança dos munícipes e dos 
milhares de visitantes” que pas-
sam pela vila de Cascais.
Assinala ainda o comunicado di-
fundido pela estrutura dirigente 
da PSP que “o Polícia Sinaleiro de 
Cascais contribuirá de forma in-
delével para reforçar a função po-
licial como componente dinâmica 
da vida social, cultural e econó-
mica no município, no qual a PSP 
está implantada quase desde a sua 
fundação”.
Antes de assumir o lugar de po-
lícia sinaleiro no centro histórico 
de Cascais, o agente Marco Graça 
recebeu formação específica junto 

de três colegas que exercem as mesmas 
funções na zona de Belém, com os quais 
reviu vários aspectos relacionados com 
a actividade, nomeadamente a impor-
tância dos gestos com as mãos e o re-
curso ao apito, para que nada falhe no 
momento de actuar.
Na década de 1970, existiam mais de 
duas centenas de polícias sinaleiros em 
acção na Área Metropolitana de Lisboa. 
Em Cascais, um destes agentes actua-
va no cruzamento do Hipermercado 
Jumbo. Com o aparecimento dos se-
máforos e das rotundas, o número 
de agentes foi sendo reduzido até 
quase extinguir a profissão. Agora, o 
Comando Distrital da PSP de Lisboa 
quer recuperar a tradição.

A História das
Artes Gráficas
A festejar 50 anos de uma gestão ino-
vadora e quase a comemorar um século 
de existência (o que ocorrerá em 2022), 
a Olegário Fernandes, Artes 
Gráficas AS tem vindo a assegu-
rar o êxito do seu percurso com 
passos sólidos, acompanhando 
sempre o desenvolvimento tec-
nológico operado no sector grá-
fico rumo à inovação, uma op-
ção de evolução que tem aberto 
portas ao crescimento e permite 
encarar o futuro com optimis-
mo. 
Recentemente, esta empre-
sa gráfica sediada em Belas 
(Sintra) inaugurou um espaço 
especial nas suas instalações, o ‘Lugar 
da Memória’, um pequeno museu que 
mostra a evolução operada no sector 
gráfico com a exposição de várias má-
quinas e outros materiais tipográficos 
importantes para a História desta ac-
tividade industrial que ajudam a com-
preender melhor as mudanças signifi-
cativas operadas nas últimas décadas.
A Olegário Fernandes, Artes Gráficas 
AS, que conta actualmente com cer-
ca de centena e meia de funcionários, 
especializou-se na produção de em-
balagens e rótulos autocolantes para 
medicamentos, vinhos, artigos da área 
alimentar, cosmética, higiene e limpe-
za. À frente da gestão da empresa, que 
facturou 14,5 milhões de euros no ano 
passado, está João Baeta, que falou ao 
jornal ‘O Correio da Linha’ do ‘Lugar 
da Memória’.

CONHECER O PASSADO PARA 
APOSTAR NO FUTURO

Correio da Linha (CL) – Quando foi 
inaugurada esta exposição?
João Baeta (JB) – O ‘Lugar da Memória’ 
foi inaugurado no passado dia 19 de 
Setembro nas nossas instalações e 
contámos com a presença de vários 
responsáveis autárquicos, nomeada-
mente do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, Basílio Horta, e da 
Sra Presidente da Câmara Municipal de 
Góis, Lurdes Castanheira.
CL – Como nasceu a ideia de criar este 
espaço especial?
JB – A ideia surgiu com o desejo de pro-
curar que uma empresa que vai fazer 
100 anos deixasse alguma coisa para os 
vindouros compreenderem melhor o 
percurso realizado nos últimos 50 anos 
sob a nossa gestão. Ao mesmo tempo, 

também quisemos mostrar alguns equi-
pamentos mais antigos que podem pro-
porcionar uma visão daquilo que foi o 
crescimento da empresa e também as 
alterações operadas no sector das Artes 
Gráficas.
CL – Quem pode visitar este minimu-
seu? Como o pode fazer?
JB – Não há muitas exposições destas. 
Quisemos criar um espaço especial que 
possa ser visitado. Claro que não é um 
espaço aberto ao público, mas pode ser 
visitado por alunos de escolas, univer-
sidades, universidades seniores, desde 
que isso seja previamente marcado. 
Vamos estabelecer contactos para isso 
junto de vários estabelecimentos de 
ensino, principalmente do concelho de 
Sintra. Pretendemos dar a conhecer um 
pouco da História das Artes Gráficas e 
motivar os jovens a optarem no futu-
ro por este sector para desenvolverem 
a sua actividade profissional. Esse é 
o objectivo principal deste ‘Lugar da 
Memória’.
CL – As visitas estão limitadas a este 
minimuseu ou também podem ser 
visitadas as restantes instalações da 
empresa?
JB – Aqui temos as máquinas mais im-
portantes que foram adquiridas pela 
empresa ao longo dos anos, como, por 
exemplo, uma Heidelberg, dos tem-
pos da impressão em chumbo, e uma 
Albion Press. Em 1969, comprámos a 
primeira máquina automática, quando 
ainda estávamos a funcionar nas insta-
lações iniciais, em Lisboa. A visita ao 
minimuseu pode ser estendida ao resto 
das instalações. Quem nos visitar tem 
oportunidade de ver a gráfica a funcio-
nar e perceber exactamente como tudo 
se processa actualmente, pode fazer a 
comparação com o passado. 

CL-Outubro-2019 CL-Outubro-2019

Os 139 anos da SIMECQ foram assina-
lados, no dia nove de outubro, com um 
convívio para os sócios, em que, segundo 
o presidente da Direção, Carlos Jaime, 
atuou a banda da sociedade e alunos da 
escola de música, havendo também bolo 
de aniversário.  A SIMECQ pretende, se-
gundo o seu presidente, comemorar os 
140 anos com iniciativas todos os meses, 

ao longo do próximo ano, havendo em 
cada mês a demonstração de uma das 
atividades da coletividade que, além da 
banda, que vai fazer um concerto dia nove 
de novembro e da Escola de Música que 
vai passar a ter ensino de Piano, tem um 
Grupo de Teatro, Atelier de Artes, Tango, 
Aikido, Fitness, Capoeira, Karaté e escola 
de Atletismo
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Exposição no Forte de São Bruno Nova edição da "Egoísta"

A Escola Narcisa Pereira, em Queijas, 
beneficiou de um investimento de cer-
ca de um milhão euros em obras e ape-
trechamento, tendo sido integralmente 
requalificada e cuja conclusão foi inau-
gurada, no dia 30 de setembro, pelo 
presidente da Câmara, Isaltino Morais.
Esta autarquia prevê investir mais de 
10 milhões de euros na reabilitação dos 
jardins de infância e escolas do 1º ciclo, 
tendo já, durante a interrupção letiva, 
realizado obras de reabilitação em 16 
escolas do concelho, resultando num 
investimento de mais de 3 milhões de 
euros. 
A requalificação da EB Narcisa Pereira, 
que alberga 50 crianças no pré-escolar 
e 175 no 1º ciclo, contemplou a reno-
vação do edifício e do espaço exterior, 
criando novas áreas de jogos, recreio e 
desporto de que faz parte uma minipis-

ta de atletismo, espaços para de-
senvolver atividades, como teatro, 
música e iniciação à experimenta-
ção científica e tecnológica. 
Todo o edifício tem agora rede 
“wi-fi”, as salas de aula do 1º Ciclo, 
salas de atividades do pré-escolar 
e a sala de apoio à multideficiência 

têm quadro interativo e todas as salas 
de aula do 1º ciclo serão equipadas com 
“tablets” para os alunos. 
Isaltino Morais, no uso da palavra, co-
meçou por dizer que tem sido um gran-
de privilégio assistir às mudanças que 
podem concretizar no terreno, quer seja 
em meio físico ou nas políticas educati-
vas, sociais ou culturais, tendo muda-
do muito ao longo dos anos e de uma 
forma positiva, fica feliz porque alguns 
dos projetos que eram sonhos se vão 
realizando.
Referindo que percorrendo esta escola 
se verifica que “tudo é bonito” e por 
isso professores e alunos têm razão 
para se sentir bem e os pais podem fi-
car tranquilos porque os seus filhos es-
tão em segurança e com boas condições 
para aprender.
Rui Nobre do agrupamento de escolas 

de Linda-a-Velha e Queijas, manifestou 
a satisfação de ser este um dia que mar-
ca uma nova etapa na vida desta escola, 
agradecendo ao presidente da Câmara 
e aos responsáveis da Educação desta 
autarquia, que considera terem supe-
rado a mera recuperação do edificado 
desafiando o agrupamento a imple-
mentar uma nova dinâmica de escola, 
através do uso de ferramentas digitais 
nas salas de aula. 
O presidente da União de Freguesias 
de Carnaxide e Queijas em declarações 
ao “Correio da Linha” disse ser este um 
dia muito importante para a freguesia 
de Queijas por pas-
sar a ter mais uma 
escola com boas 
condições, não só 
para os alunos como 
para os professores 
e sendo também 
muito importante 
para os pais.
A diretora da escola, 
Isabel Baptista, que 
foi professora deste 
estabelecimento de 
ensino durante 16 

anos e é diretora há 10 anos, considera 
que esta foi uma obra de recuperação 
que era necessária e cuja execução deu 
muito melhores condições para o seu 
funcionamento a todos os níveis.
Neste dia foram visitadas outras esco-
las, que beneficiaram de obras de recu-
peração, nomeadamente, a EB Conde 
Ferreira, Santo Amaro de Oeiras, a EB23 
Conde de Oeiras, Quinta do Marquês, a 
EB Santo António de Tercena, o Jardim 
de Infância Luísa Ducla Soares e feita 
a apresentação à comunidade escolar 
do projeto de requalificação do espaço 
exterior da EB de São Bruno de Caxias. 

Está patente até 28 de outubro, no Forte 
de São Bruno, em Caxias, uma exposi-
ção coletiva de pintura e escultura, de 
três artistas, Alice Desert, Luís Araújo e 
António Cristóvão 
Alice Desert, começou a expressar a sua 
sensibilidade artística, por volta dos 15 
anos, através da fotografia, estudou be-
las artes em França, em Itália e há cerca 
de 10 anos que se dedica inteiramente 
à pintura, tem obras suas espalhadas 
um pouco por todo o mundo, nomea-
damente, Itália, França, EUA, Espanha, 
Suíça, Bélgica e Singapura. 
O subcomissário, da PSP, Luís Araújo, 
além do seu trabalho nesta força de 
segurança, dedica parte do seu tem-
po a dar largas à sua criatividade na 

escultura, em mármore e em madeira, 
tendo, por exemplo, em Oeiras, várias 
esculturas no espaço público, como “O 
Bombeiro”, na rotunda à entrada da lo-
calidade de Barcarena.
António Cristóvão, desde criança teve 
contacto com a pintura, já que sua mãe 
é pintora, a sua vida profissional este-
ve ligada à economia, mas nunca dei-
xou de pintar e há alguns anos pensou 
dedicar-se durante algum tempo só à 
pintura, mas neste momento não pensa 
abandonar esta atividade criativa, ten-
do já realizado exposições em Nova-
York e Bruxelas. Esta exposição coleti-
va, no Forte de São Bruno em Caxias, 
pode ser vista, de quinta-feira a domin-
go, das 15h00 às 19h00.

A revista “Egoísta” acaba de lançar 
uma nova edição temática, inspirada, 
desta vez, na “Democracia”. Num  con-
vite à reflexão, a publicação da Estoril 
Sol, distingue-se, uma vez mais, pela 
excelência dos seus conteúdos, conci-
liando uma criteriosa selecção de textos 
com um valioso portfólio de imagens.
“Vemos, ouvimos  e lemos, não pode-
mos ignorar, a frase de Sophia de Mello 
Breyner Andresen surge como mote 
para a nova edição da “Egoísta”. Dedi-
cada à Democracia, a revista inicia-se 
com um texto do Presidente da Repú-
blica ao qual se seguem propostas de 
Maria João Avillez, Hélia Correia, Ri-
cardo Costa, João Gobern, Inês Pedro-
sa, Paulo Mendes Pinto, José Manuel 
Pureza, Francisco Mendes da Silva e 
João Soares. Rui Tavares e Sérgio Sousa 
Pinto escrevem artigos ilustrados por 
André Carrilho”, revela a editora, Pa-
tricia Reis.

Mário Assis Ferreira, Director da re-
vista “Egoísta”, escreve no editorial 
intitulado “Democracia Mutante”: 
“Derrotado o comunismo com a que-
da, em 1991, da União Soviética e as 
reformas de Deng Xiaoping na China, 
tudo parecia indicar que, salvo algu-
mas marginais aflorações totalitárias, 
só sobreviveria a opção pela Demo-
cracia. Dramático equívoco esse: hoje, 
no desconcerto deste mundo em que 
vivemos, nada resta, de sustentável, 
para escolher! Não que a Democracia, 
enquanto mero epíteto constitucional, 
tenha minguado… Bem ao contrário, 
converteu-se em algo próximo a uma 
“Ideologia Mutante” e generalizou-se, 
como fórmula global, sob o cognome 
de Democracia: de directa a indirecta, 
de laica a teocrática, de representativa a 
parlamentar, de capitalista a participa-
tiva, de liberal a popular! Como se cada 
Constituição fora como um fato feito à 

medida do corpo que o veste, a 
disfarçar os defeitos de nascença 
do seu usuário… Como se fora 
uma capa a esconder inconfes-
sas vocações totalitárias, na vã 
tentativa de, formalmente, legi-
timar autocracias, oligarquias, 
plutocracias, sob o pretexto de 
pretensos nacionalismos ou ex-
pansionismos geopolíticos…” 
Produzida e desenhada pela 
004 desde a primeira edição, a 
“Egoísta” conta actualmente 
com 89 prémios nacionais e in-
ternacionais, em 19 anos conse-
cutivos de publicação.

Oeiras investe 10 milhões em escolas 
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Para recordar a História 
da Amadora

- Companhia de Teatro Passagem de Nível

‘Amadora e o Pedro dos Coelhos’, a 
40.ª produção da companhia Teatro 
Passagem de Nível, que tem sido apre-
sentada desde o início de Abril no 
Auditório de Alfornelos (Praça José 
Afonso, 15 E), na Amadora, está a re-
gistar um êxito assinalável com salas 
quase sempre esgotadas. O texto da 
peça é da autoria de José Ruy e a ence-
nação é da responsabilidade de Porfírio 
Lopes. Os actores são amadores e nem 
sempre é fácil reunir todo o elenco. Isso 
tem impedido a apresentação regular 
da peça. Contudo, sempre que o espec-
táculo sobe ao palco o público não tem 
poupado nos aplausos. Tudo gira em 
torno de duas personagens centrais, o 
Zé Pacóvio e o Manuel Grilinho, que 
resolvem ir comer um guisado de coe-
lho à Casa de Pasto de Pedro Franco, 
dando origem a uma troca de expe-
riências gratificante sobre a História da 
Amadora.

Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) – A 
peça é interpretada por actores amado-
res. Fale-nos um pouco deste espectá-
culo.
Porfírio Lopes (PL) - O espectáculo é 
feito por um grupo que tem 38 anos (foi 
fundado em Maio de 1981, na cidade da 

Amadora) e que já esteve instalado em 
diferentes locais. Desde 1997, está se-
diado aqui no Auditório de Alfornelos. 
Tem como princípio da sua actividade 
apresentar apenas autores portugue-
ses. Este espectáculo, que é escrito por 
José Ruy, tem a vantagem de nos trazer 
à memória determinados elementos da 
História da Amadora e determinados 
momentos da Literatura Portuguesa. 
Ao utilizar a personagem ‘Pedro dos 
Coelhos’ no seu célebre restauran-
te aqui na Porcalhota (um ex-libris 
do concelho referenciado por Eça de 
Queirós no romance ‘Os Maias’), a peça 
permite também falar da Amadora. E 
nesta altura, em que se comemoram 40 
anos da Amadora Cidade e Município, 
foi um momento oportuno para apre-
sentarmos este espectáculo.
CL – Quem são as personagens princi-
pais da peça?
PL – A peça tem cerca de duas horas 
e não tem uma história com princípio, 
meio e fim, um desenlace... É composta 
por pequenas histórias que se entrela-
çam e que se complementam estando 
sempre ligadas ao ‘Zé Pacóvio’ e ao 
‘Manuel Grilinho’, duas personagens 
da Banda Desenhada do tempo do 
‘Mosquito’, uma revista célebre que 

era feita aqui na Amadora, na 
Porcalhota.
CL – Em que dias é apresentado o 
espectáculo?
PL - O espectáculo não tem tido 
uma apresentação regular. O 
elenco é grande, são 18 actores 
amadores, e é difícil conseguir a 
disponibilidade de todos. Vamos 
apresentando a peça sempre que 
é possível. Neste momento, temos 
uma deslocação prevista para dia 
2 de Novembro, para participar 
num festival de teatro no Pinhal 
Novo, e vamos repor de novo 
o espectáculo no Auditório de 
Alfornelos dia 27 de Outubro (17h00). 
O espectáculo não tem uma progra-
mação regular, não se mantém duran-
te um mês ou 15 dias diariamente na 
mesma sala, mas tem apresentações 
episódicas, que são marcadas de tempo 
a tempo e que fazem parte de uma pro-
gramação aqui do auditório, que não 
tem apenas teatro, também tem músi-
ca, tem poesia, há um serão dedicado 
aos poetas no final de cada mês, na 
última sexta-feira. E participamos ain-
da nos ‘Encontros Imaginários’, numa 
parceria com a Associação Amadora 
Passado Presente e Futuro. 
CL - Se uma pessoa quiser assistir à 
vossa peça, como é que pode saber 
quando é que vocês actuam? Quais os 
dias e as horas dos espectáculos?
PL - Pode procurar na internet na pá-
gina do Teatro Passagem de Nível 
(http://tpnivel.blogspot.com). Pode 
também confirmar as datas dos espec-
táculos no boletim de programação 
cultural da Câmara Municipal 
da Amadora. E pode contactar-
-nos ainda através do telefone 
914 497 064 ou pelo email teatro-
passagemdenivel@gmail.com

“TEMOS SIDO 
ACARINHADOS PELO 

PÚBLICO”

CL – O cenário utilizado no es-
pectáculo é muito interessante. 
Quem é o autor?
PL - O cenário foi ima-
ginado. Nós trabalha-
mos em algumas áreas 
com profissionais. 
Neste caso, colaborou 
connosco o cenógrafo 
Paulo Oliveira, um 
profissional que faz 
carreira disso e que 
criou este cenário. A 
ideia do espectácu-
lo, do espaço cénico 
onde as cenas vão de-
correndo, é a cozinha 
de um restaurante, o 
Pedro dos Coelhos na 

Amadora, portanto o cenógrafo recriou 
a cozinha criando uma chaminé circu-
lar quase que a lembrar, eu pelo menos 
tenho essa ideia, as chaminés das cozi-
nhas do Palácio de Sintra. 
CL – O que pode dizer mais sobre este 
espectáculo?
PL - Quando ouvirem falar na peça 
‘Amadora e o Pedro dos Coelhos’ fi-
quem curiosos e procurem conhecer o 
espectáculo. Por duas boas razões. A 
primeira, porque é um texto de uma 
pessoa fantástica, o José Ruy. Esta foi 
a sua primeira incursão na escrita para 
Teatro. Estava habituado a escrever 
para Banda Desenhada, aqueles balões 
com aquelas frases, e isto foi um desa-
fio que lhe colocámos e, espantosamen-
te, obtivemos uma resposta imediata e 
o texto em poucos dias, foi um prazo 
extremamente curto desde o pedido 
até à entrega do texto. Por outro lado, 
a peça dá também a possibilidade de 
conhecer pormenores da História da 

CL-Outubro-2019

Zé Pacóvio e Manuel Grilinho
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Freguesia da Mina de Água 
comemora aniversário

A Junta de Freguesia da Mina de 
Água, no concelho da Amadora, 
comemora no próximo dia 26 de 
Outubro (sábado) o seu sexto ani-
versário com um conjunto de ini-
ciativas e actividades preparadas 
propositadamente para assinalar 
a data.
De acordo com informação avan-
çada pelo presidente da Junta, 
Joaquim Marques da Rocha, o pro-
grama cultural tem início às 15h30 
e decorre no auditório da Câmara 
Municipal da Amadora, sendo 
que a festa começa com a actuação 
do Grupo de Danças de Salão SWAY, a 
que se segue uma Tarde de Fado. 
“Vamos também prestar homena-
gens a um jovem campeão de judo, 
da Associação Cultural, Recreativa e 
Desportiva de Carenque, e a Fernando 
Santos, que esteve muitos anos na 
Política e que foi meu tesoureiro duran-
te 12 anos e que faleceu há dois anos”, 
refere o dirigente autárquico.
Joaquim Marques da Rocha revela ain-
da a intenção de prestar uma pequena 
homenagem aos quatro agentes da es-
quadra da PSP do Casal São Brás que 
salvaram um bebé de sete meses que 
sofreu uma paragem cardiorrespirató-
ria no passado dia 23 de Setembro.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

No dia 26 de Outubro, o programa das 
comemorações termina com um bebe-
rete acompanhado com o tradicional 
bolo de aniversário. Contudo, as co-
memorações integram mais activida-
des, nomeadamente uma Exposição de 
Pintura, que estará patente ao público 
entre 21 e 25 de Outubro.
Este ‘Encontro de Pintores – Freguesia 
Mina de Água 2019’ conta com a par-
ticipação de cerca de 40 artistas, cujas 
obras de pequeno formato (30x40cm) 
vão estar expostas na Biblioteca Artur 
Martinho Simões, no Centro Cultural 
da Mina (Av. Combatentes da Grande 
Guerra, 27 A / 2700-208 Amadora).
José Ruy, um dos pintores que vai par-
ticipar na mostra colectiva, revela que 
vai apresentar uma tela pintada a óleo 
acrílico inspirada na distribuição da 
água da mina feita pelos saloios com 
muares (animal híbrido de burro e égua 
ou de cavalo e burra) a transportarem 
bilhas de água.

MINA INAUGURADA POR 
MANUEL DE ARRIAGA

“Esta mina foi inaugurada em 1913 
pelo Presidente da República da altura, 
Manuel de Arriaga”, recorda o artista 
plástico, referindo-se à mina de água 
que ainda hoje existe na freguesia, a 
Norte da via-férrea que liga Lisboa a 
Sintra.
“A mina de água foi concebida por 

António Cardoso Lopes pai, que conse-
guiu explorar um veio de água medi-
cinal, que era negociada em Lisboa em 
garrafões e distribuída porta a porta 
na Amadora, com bilhas de zinco, com 
carrinhos ou com muares”, recorda.
“As pessoas recebiam uma bilha, que 
quando estava vazia trocavam por 
outra cheia. A mina ainda existe, mas 
a água foi inquinada devido a prédios 
que construíram mais acima e que es-
tragaram a água. Mas hoje ainda é um 
símbolo deste Bairro da Mina, onde 
também eu moro”, assinala José Ruy.

ASSOCIAÇÕES DE REFORMADOS 
TAMBÉM CELEBRAM

Ainda englobado no sexto aniversá-
rio da Junta de Freguesia da Mina de 
Água, no dia 19 Outubro, a Associação 
de Reformados da Mina vai festejar o 
seu 36.º aniversário com uma tarde es-
pecial de baile, que contará com a par-
ticipação da organista e vocalista Carla 
Carrapeto.
Finalmente, no dia 20 de Outubro, é 
também assinalado o 26.º aniversário 
da Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Carenque com 
um desfile, hastear de bandeiras, ac-
tuação de concertinas e rancho, tudo 
seguido de um lanche-convívio.

Amadora, com referências 
à História da Amadora, 
num espectáculo diverti-
do, animado, que dá para 
esquecermos um pouco os 
problemas da vida.
CL – Com que apoios con-
tam?
PL - Existe na Amadora, 
ao nível da Câmara 
Municipal, um Programa 
de Apoio ao Movimento 
Associativo (PAMA). 
Todos os anos, vamos 
apresentando as nossas 
propostas, os nossos projectos, quer de 
produção quer de funcionamento. A 
Junta de Freguesia da Encosta do Sol, 
onde estamos instalados, também tem 
um programa idêntico. Além disso, nós, 
desde o ano passado, entrámos numa 
parceria com a Câmara Municipal da 

Amadora no âmbito do festival, ou da 
Mostra de Teatro das Escolas, e isso 
também tem a envolvência de verbas, 
de recursos, para as produções dos es-
pectáculos.
CL – A peça ‘Amadora e o Pedro dos 
Coelhos’ tem vindo a registar casas 
cheias com lotação esgotada.
PL – Sim, tem tido sempre um bom pú-
blico, que nos tem acarinhado. O grupo 
Teatro Passagem de Nível está de boa 
saúde e tem vontade de fazer muita 
coisa. Tem muitos sonhos na bagagem 
para concretizar.

Texto: Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues

EX-LIBRIS DA AMADORA

O Restaurante Pedro dos Coelhos foi 
durante décadas, até ao início do século 
passado, um ex-libris da Amadora. A 
popular Casa de Pasto de Pedro Franco, 
localizada no lugar da Porcalhota, fi-
cou famosa pela receita de ‘Coelho à 
Pedro dos Coelhos’, que atraía mui-
tos clientes ao local, entre os quais o 
escritor Eça de Queirós, que referiu o 
apetitoso guisado no seu romance ‘Os 
Maias’: “Felizmente estavam chegando 
à Porcalhota. O seu vivo desejo seria co-
mer o famoso coelho guisado.”
Popular entre os boémios de Lisboa nas 
décadas de 1860 e 1870, o Restaurante 
Pedro dos Coelhos entrou em declínio 
após ter mudado de donos. No início 
da década de 1960, o prédio onde es-
tava instalado o estabelecimento ainda 
existia, acabando mais tarde por ser 
demolido. Pedro Franco, nascido no 
segundo reinado de D. Maria II (1834-
1853) e falecido em 1906 ou 1907, com 
cerca de 60 anos, tem uma rua com o 
seu nome na freguesia da Falagueira, 
Amadora.

RECEITA FAMOSA

Pode confirmar aqui a famosa recei-
ta original de ‘Coelho à Pedro dos 
Coelhos’, se quiser experimentar em 
casa: Recolhe-se o sangue do animal 
juntando um pouco de vinagre, para 
não coalhar. Corta-se o coelho em pe-
daços. Num tacho, preferencialmente 
de barro, juntam-se um pouco de ba-
nha, dentes de alho e cebola picados, 
levando tudo a alourar. A seguir, adi-
cionam-se os pedaços de coelho, bas-
tante tomate, salsa picada, sal e pimen-
ta a gosto e, por fim, um fio de azeite. 
Leva-se o coelho a cozer em lume bran-
do. Quando estiver cozido, junta-se o 
sangue misturado com o vinagre, adi-
cionando um pouco de água, e leva-se 
mais uma vez a lume brando por pouco 
tempo. Num tacho à parte, com a água 
da cozedura do coelho, faz-se o arroz, 
que acompanha este prato. (Fonte: 
Câmara Municipal da Amadora)

Porfírio Lopes e Ana Tomé

Porfírio Lopes, José Ruy, 
Domingos Galamba e Paulo Oliveira

Rua Alexandre Herculano nº76
2520 - 273 Peniche

GPS: 39.359254, -9.379288
Tel. 939 122 620 | 939 122 621| 262 404 121

Email. seagardenpeniche@gmail.com
www.facebook.com/seagardenpeniche

www.seagarden.pt
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Eleições Legislativas

Oeiras transfere verbas
para juntas de freguesia

Transporte escolar gratuito

Basílio Horta
recebe medalha
de Defesa
Nacional
O presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, recebeu, no dia 
11 de Outubro, a medalha de grau 1 
de Defesa Nacional, entregue por João 
Gomes Cravinho, ministro da Defesa 
Nacional.
João Cravinho agraciou Basílio Horta 
pela estreita cooperação desenvolvida 
com a autarquia e mencionou as vá-
rias instituições militares existentes no 
concelho, como a Base Aérea n.º 1 de 
Sintra, a Academia da Força Aérea, o 
Museu de Ar, destacando o futuro cen-
tro multifuncional de treino de helicóp-
teros em Sintra, num investimento de 

quatro milhões de euros e que funcio-
nará a partir de 2021.
“Tudo isto tem exigido um constante 
diálogo e que só assim tem sido possí-
vel encontrar as soluções benéficas para 
todos. Estou certo que este continuará a 
ser o espirito para o futuro”, afirmou o 
ministro.
A realização desta cerimónia pretendeu 
reconhecer 14 personalidades militares 
e civis que contribuíram significati-
vamente para a eficiência, prestígio e 
cumprimento da missão do Ministério 
da Defesa Nacional.

O Partido Socialista (PS) venceu as 
Eleições Legislativas realizadas no pas-
sado dia 6 de Outubro, mas sem conse-
guir alcançar a maioria absoluta. Ainda 
sem os resultados da emigração (até ao 
fecho desta edição ainda não tinham 
sido divulgados), o PS contabiliza 
36,65 por cento dos votos, seguido do 
PPD/PSD (27,90%), Bloco de Esquerda 
(9,67%), PCP/PEV (6,46%), CDS/PP 
(4,25%), PAN (3,28%), Chega (1,30%), 
Iniciativa Liberal (1,29%) e Livre (1,09).
Em termos de deputados eleitos, o PS 
assegurou até agora a eleição de 106 lu-
gares no Parlamento, com o PPD/PSD 
a eleger 77 representantes, seguido do 
BE, na terceira posição, com 19 eleitos. 
O PCP/PEV, com 12 deputados, alcan-
çou o quarto lugar, com o CDS/PP na 
quinta posição, com 5 eleitos. O PAN 
ficou no sexto lugar, com 4 deputados. 
Em relação aos restantes pequenos par-
tidos, Chega, Iniciativa Liberal e Livre 
conseguiram eleger um deputado cada. 
Faltam atribuir quatro mandatos refe-
rentes à emigração.
Como tem vindo a acontecer em actos 
eleitorais anteriores, muitos eleitores 
portugueses optaram por não exercer 
o seu direito de voto, com o nível da 
abstenção a atingir os 45,49 por cento, 
contra os 44,14 por cento registados em 
2015. A taxa de participação foi de 54,51 
por cento.
Nos quatro concelhos (Amadora, 
Cascais, Oeiras e Sintra) abrangidos 
pela cobertura jornalística do jornal 
‘O Correio da Linha’, o concelho de 
Oeiras contabilizou o nível mais baixo 

de abstenção, 37,08 por cento, enquan-
to o concelho de Sintra registou o valor 
mais alto, com 47,48 por cento.

AMADORA
PS – 42,63 por cento

PPD/PSD – 17,10 por cento
BE – 10,74 por cento

PCP/PEV – 9,24 por cento
PAN – 4,59 por cento

CDS/PP – 2,74 por cento
ABSTENÇÃO – 45,84 por cento

CASCAIS
PS – 31,70 por cento

PPD/PSD – 28,71 por cento
BE – 8,58 por cento

CDS/PP – 6,56 por cento
PCP/PEV – 5,38 por cento

PAN – 4,88 por cento
ABSTENÇÃO – 44,18 por cento

OEIRAS
PS – 33,68 por cento

PPD/PSD – 26,19 por cento
BE – 9,36 por cento

PCP/PEV – 6,38 por cento
CDS/PP – 5,37 por cento

PAN – 4,67 por cento
ABSTENÇÃO – 37,08 por cento

SINTRA
PS – 39,17 por cento

PPD/PSD – 19,35 por cento
BE – 11,15 por cento

PCP/PEV – 7,47 por cento
PAN – 5,10 por cento

CDS/PP – 3,52 por cento
ABSTENÇÃO – 47,48 por cento

A Câmara Municipal de Oeiras apro-
vou a transferência de uma verba supe-
rior a 40 mil euros para as freguesias, 
no âmbito do Contrato Interadminis-
trativo de Delegação de Competências.
Para a União de Freguesias de Carna-
xide e Queijas aprovou-se a atribuição 
de uma comparticipação financeira de 
35 mil euros. Este montante é para a 
execução urgente de empreitadas em 
instalações de propriedade municipal, 
através de recurso a entidades exter-
nas, nomeadamente para colocação de 
uma nova cobertura no telhado das 
instalações da USCAL- Universidade 

Sénior, para as obras de requalificação 
do Centro Cívico de Carnaxide, através 
da colocação novos pisos desportivos 
outdoor, sendo um piso sintético (mini 
campo de futebol) e um piso modelar 
(mini campo de basquete) e ainda para 
a pintura dos muros envolventes do 
Mercado Municipal de Queijas.
As verbas destinadas às juntas de fre-
guesia de Porto Salvo e de Barcarena 
são correspondentes a despesas corren-
tes no 3.º bimestre de 2019, sendo que 
foram destinados cerca de 3 mil euros 
para Porto Salvo e 2.155 mil euros para 
Barcarena.

A Câmara Municipal da Amadora 
aprovou o alargamento da gratuitidade 
do transporte escolar para os alunos de 
todos os níveis de ensino quando resi-
dam a mais de 3 km do estabelecimento 
de ensino que frequentam.
Face à entrada em vigor a 1 de abril de 
2019 dos novos tipos de passes (Nave-
gante Municipal e Navegante Metropo-
litano), o plano de transportes escolares 
reflete a gratuitidade do Navegante 
Municipal para crianças menores de 13 
anos.
Por forma a assegurar a igualdade de 
oportunidades de acesso à educação, 
a autarquia decidiu incluir os alunos 
do ensino secundário no contexto do 
Plano de Transporte Escolar Munici-
pal para o Ano Letivo 2019- 2020 que, 
à semelhança dos restantes níveis de 
ensino, receberão uma comparticipação 
financeira de 100%.

A adesão de alunos, a partir dos 13 
anos de idade, ao título de transporte 
4_18 representará um investimento 
municipal, neste ano letivo, de cerca de 
50 mil euros.
Numa medida de descriminação posi-
tiva de acesso gratuito ao passe escolar, 
este novo plano inclui ainda as condi-
ções de acesso aos alunos residentes na 
zona habitacional de Carenque, locali-
dade cuja distância ao estabelecimen-
to de ensino, embora inferior a 3 Km, 
carece de segurança pelo percurso sem 
aglomerado populacional.
Estão ainda abrangidos pelo subsídio 
de transporte escolar todos os alunos 
com dificuldades de locomoção que be-
neficiem de medidas ao abrigo da edu-
cação inclusiva, independentemente 
da distância da sua residência ao esta-
belecimento de ensino que frequentam 
sempre que a sua condição o exija.

CL-Outubro-2019
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Clube Atlético de Queluz
apresenta atletas

"Absurdium" no Nirvana Carnaxide em Festa

O Clube Atlético de Queluz (CAQ), 
fundado em 5 de Junho de 1933, rea-
lizou no passado dia 27 de Setembro 
a sua Gala de Apresentação da Época 
2019/2020 no Pavilhão Henrique Mi-
randa. O evento contou com a presen-
ça dos atletas, treinadores, seccionistas 
e directores de todas as modalidades, 
num total de cerca de 550 elementos, 
que vão defender as cores preto e bran-
co do CAQ ao longo da presente época.
A história do clube, que tem a sua sede 
instalada bem no coração da cidade de 
Queluz (Sintra), sofreu um impulso 
considerável em 1982, com a constru-
ção do Pavilhão Henrique Miranda. O 
Basquetebol é a modalidade desportiva 
principal do CAQ, que também promo-
ve a prática de outras actividades, entre 
as quais a Ginástica, Dança, Ballet, Tiro 
com Arco, Judo, Karaté, Columbofilia 
e, mais recentemente, o Aikido e o Ki-
ckboxing MuayThai. 

Em 2007, o clube passou 
a ser gerido pelo Núcleo 
de Basquetebol Queluz. 
“Uma entidade autó-
noma que assegurou a 
sucessão dos direitos 
desportivos de todas 
as modalidades praticadas no extinto 
CAQ”, refere João Machado, presiden-
te da instituição. Mais recentemente, 
em 2019, a colectividade retomou o seu 
nome original e manteve a referência 
ao concelho de Sintra enquanto enti-
dade representativa do mesmo, pas-
sando a designar-se por Clube Atlético 
de Queluz, Sintra Património Mundial 
(CAQSPM).

OFERTA DESPORTIVA 
DIVERSIFICADA

Na época 2019/2020, além do Basque-
tebol, a oferta desportiva disponibili-

zada pelo clube integra as seguintes 
modalidades: Ginástica, Ballet, Fitmix, 
Acrobática, Mini trampolins, Dança 
Contemporânea, Hip Hop, Rope Skip-
ping, Ginástica Sénior, Ginástica Espe-
cial Mista para adultos, Judo, Karaté, 
Aikido, Kikboxing Muay Thai e Tiro 
com Arco, que volta a ser uma modali-
dade disponível no CAQ após 20 anos 
de interregno.
Com o lema “Passado de História, um 
Presente de Memória e um Futuro de 
Vitória”, o clube posiciona-se preferen-
cialmente junto das camadas mais jo-
vens, apoiando e desenvolvendo jovens 
talentos para a prática do Basquetebol, 

articulando isso com a prática de uma 
actividade desportiva conjugada com a 
formação moral e ética dos seus atletas.
O palmarés desportivo do CAQ inclui 
inúmeros troféus distritais, regionais 
e nacionais, conquistados em diversas 
competições que envolvem os seus es-
calões de formação das camadas jovens. 
Este trabalho de formação é reconheci-
do pela participação de vários atletas 
do clube nas Selecções Nacionais dos 
escalões jovens masculinos e femini-
nos, na participação nos campeonatos 
seniores da modalidade organizados 
pela Federação Portuguesa de Basque-
tebol e nos inúmeros títulos alcançados.

O espectáculo 
‘Absurdium’ vol-
ta a subir ao palco 
no teatro Custom 
Café, nos Estúdios 
Nirvana, em 
Barcarena (Oeiras). 
Esta produção assi-
nada pela compa-
nhia Custom Circus 
está em cena há já 
três anos, com mais 
de uma centena de 
apresentações reali-
zadas, sempre com 
lotação esgotada.
Tendo como moti-
vo inspirador um 
cenário mergulha-
do numa estética 
pós-apoca l ípt ica 
futurista, centrada no ano de 2072, o 
espectáculo revela-nos uma sociedade 
imaginária que convida o espectador a 
deixar-se envolver num mundo absur-
do, onde elementos surpresa e visuais 
surgem como ingredientes principais 
da produção.
Encenado no Nirvana Studios, o es-
pectáculo ‘Absurdium’ decorre numa 
perspectiva de 360 graus, o que propor-
ciona uma grande envolvência e inte-
racção entre os artistas e os espetado-
res, como já vem sendo hábito nas pro-
duções da companhia Custom Circus, 
culminando num final inesperado.
Até ao final do ano, ‘Absurdium’ sobe 
ao palco todos os sábados, sendo que os 
interessados podem adquirir dois tipos 

de bilhetes para assistir ao espectáculo, 
classificado para um público maior de 
12 anos: 12 euros com direito a circula-
ção livre na sala, a partir das 22h00, e 28 
euros com direito a bilhete com jantar 
buffet incluído e oferta de um CD, às 
20h30.
Assumindo-se como uma companhia 
portuguesa de teatro alternativo, a 
Custom Circus foi criada na década 
de 1990 por Daniella, Dr. Apokalipse 
e Michel Gigolo, um trio que apostou 
na produção de eventos alternativos 
e shows multimédia, contando no seu 
currículo com centenas de espectáculos 
exclusivos que conjugam a música com 
as performances imersivas e as artes 
plásticas underground.

As Festas de Carnaxide em honra de 
São Romão, 2019, que decorreram de 
quatro a 13 de Outubro, tiveram este 
ano, segundo o presidente da União 
de Freguesias de Carnaxide e Queijas, 
Inigo Pereira, algumas alterações no 
que se refere à organização do espaço, 
colocando mais standes no recinto do 
Centro Cívico, libertando dessa forma 
o espaço do jardim para poder ser uti-
lizado pela população. Também con-
taram com uma maior participação da 
Paróquia, sendo, por exemplo, a Noite 
de Fados, de sua organização.
Nestas festas foram convidadas todas 
as associações e instituições da fre-
guesia, para estarem presentes, sendo 
disponibilizado um stand a todos os 
que quiseram estar presentes, tendo 
respondido positivamente sete organi-
zações.
O balanço que, o presidente da União 
de Freguesias, faz destas festas é muito 
positivo classificando de “excelente” a 
participação do público.
Do programa salientamos, a abertu-
ra das festas com a Noite de Dança, 
com o Clube de Carnaxide Cultura 
e Desporto e Estúdio de Dança de 
Carnaxide, o concerto com Ana Lains, 
acompanhada pela Orquestra da 
Sociedade Filarmónica Fraternidade de 
Carnaxide.
O espetáculo com o Humorista Serafim 
e a Noite anos 80/90, com o Dj Paulo 
Fragoso, o desfile motard, com o Grupo 
Motard “Os Lobos de Carnaxide”, 
o espetáculo de Stone Bones & Bad 
Spagheti e a Tarde de Folclore.

Carnaxide terá ainda as Festas em 
Honra de Santa Catarina, em Outurela, 
e nas primeiras semanas de Dezembro 
realiza-se mais uma Feira de Natal.
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