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Os Homenageados

A União das Freguesias de Carnaxide 
e Queijas assinalou o seu sexto aniver-
sário, no dia 28 de outubro, com uma 
Sessão Solene realizada no Auditório 
da Paróquia de Queijas, depois do 
Hastear das Bandeiras na Delegação 
de Queijas da União de Freguesias, 
tendo a fazer a guarda de honra, ele-
mentos da Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Carnaxide e 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros de Linda-a-
Pastora.
A Sessão Solene, que 
se iniciou com a atua-
ção do CCCD - Clube 
de Carnaxide Cultura 
e Desporto, contou 
com a presença do 
vice-presidente da 
Câmara Municipal 
de Oeiras, Francisco 
Gonçalves, da presi-
dente da Assembleia 
Municipal, Elisabete 
Oliveira, vereadores da 

Câmara, presidente da Assembleia da 
União das Freguesias de Carnaxide 
e Queijas, António Seixas, presiden-
tes de juntas e uniões de freguesias, 
padre Alexandre, padre Zé Manel e 
padre Luciano, representante da PSP 
e representantes de diversas institui-
ções.
O vice-presidente da Câmara de 
Oeiras, Francisco Gonçalves, na sua 
intervenção, além de dar os parabéns 

à União de Freguesias por este ani-
versário, chamou a atenção para o 
facto de a Câmara de Oeiras ter vin-
do, ao longo dos anos, a fazer muitas 
das obras que são da competência do 
Estado, como é o caso dos centros de 
saúde, estando previsto que isso tam-
bém vá acontecer com a Extensão de 
Saúde de Queijas, que neste momento 
aguarda a aprovação do Ministério da 
Saúde.
Referindo-se ao facto de também o 
Município ter esta postura face às es-
quadras da PSP, disse estar prevista 
a construção de uma nova esquadra 
para a PSP de Carnaxide, que pre-
tende proporcionar instalações com a 
dignidade que esta força de segurança 
merece.  
O presidente da União das Freguesias 
de Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, 
começou por destacar, no seu discur-
so, o facto de ser esta a primeira vez 
que o aniversário foi celebrado em 
Queijas.
Agradeceu, a todos os membros do 
Executivo, aos funcionários e cola-
boradores o trabalho e empenho que 
têm dedicado à UF, ao presidente da 
Assembleia de Freguesia e a todos os 
seus membros, pelo 
trabalho que reali-
zam. Deixou ainda 
uma palavra de reco-
nhecimento por todo 
o trabalho que é reali-
zado pelas paróquias, 
no apoio à comuni-
dade.
Referiu que ao longo 
deste mandato foi 
conseguida maior efi-
ciência em todos os 
serviços, mais moti-
vação, maior espírito 
de entreajuda. Foi 
criada uma nova ima-
gem gráfica no senti-

Junta celebra sexto aniversário
do de representar melhor a União de 
Freguesias.
Destacou a Ação Social, com o 
Programa Alimentar, que atinge mais 
de 270 beneficiários, ou como a Loja 
Social que entrega artigos de vestuá-
rio, calçado e, a crianças referencia-
das, brinquedos.
Na vertente Cultural, em parceria 
com a Câmara de Oeiras, realizou 
iniciativas como a Feira Natal, a Feira 
do Chocolate, a Feira do Fumeiro, a 
Feira Medieval, as tradicionais Festas 
da Rocha, Festas de Queijas, Festas 
de Carnaxide, Festas dos Barronhos e 
Festas da Outurela.
Terminou dizendo que estão a cons-
truir uma comunidade mais coesa, 
justa e perfeita.
Nesta Sessão Solene a União de 
Freguesias de Carnaxide e Queijas 
condecorou entidades, cidadãos 
e trabalhadores desta União de 
Freguesias, com medalhas de Honra, 
Bons Serviços e Mérito, pelo desem-
penho das suas funções ao serviço 
desta comunidade. 

Texto:Alexandre Gonçalves 
Fotos: Paulo Rodrigues



20 Novembro 2019 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 3Boas Festas

Exposição Senhora da Terra na Amadora

Sintra aprova orçamento

O Círculo Artístico e Cultural Artur 
Bual e a comunidade católica da Igreja 
Matriz da Amadora, inauguraram no 
dia 9 de Novembro, a exposição   Ó do 
Mundo, Senhora da Terra – Grávida de 
Vida, com mais de 30 obras originais 
em pintura, escultura e fotografia.
A iniciativa pretende estimular a cria-
tividade dos artistas, assumindo  o de-
safio de fronteira proporcionado pela 
cultura. Ó do Mundo, Senhora da Ter-
ra – Grávida de Vida, enquadra uma 
tripla abordagem do tema:  Espanto, 
Esperança e Vida – Grávida de Espan-
to, Grávida de Esperança e Grávida de 
Vida.
Ensaiando uma ligação entre a plurali-
dade de estilos, inspirações e técnicas, o 
mote e o local, as obras são acompanha-
das por textos que estimulam o pen-
samento, transformados também em 

A Câmara Municipal de Sintra aprovou 
o Orçamento Municipal, para 2020, no 
valor de 241 milhões e 600 mil de euros, 
o mais alto dos últimos cinco anos.
Sintra prevê investir, até 2021, em pro-
jetos para a melhoria  da qualidade de 
vida dos sintrenses, cerca de 142 mi-
lhões de euros, onde se incluí a cons-
trução do novo Hospital de Sintra e 

novas unidades de Saúde em Belas, 
Rio de Mouro e Colares, destacando-se 
também, cerca de 22 milhões de euros 
na rede viária, cerca de 14 milhões na 
Educação, com a ampliação e requali-
ficação de equipamentos educativos e 
refeitórios escolares. Em comunicado, 
esta autarquia refere que este é o resul-
tado de uma estratégia concertada de 
redução e controlo da despesa corren-
te e da dívida pública municipal e da 
reorganização dos serviços, permitindo 
criar capacidade para investir, dina-
mizar a economia local e promover o 
emprego, apresentando hoje, Sintra, 
uma das mais baixas taxas de desem-
prego entre os grandes municípios, 
muito abaixo da média nacional. Este 

Orçamento destina à Ação Social uma 
verba na ordem dos sete milhões e 600 
mil de euros, que têm em vista as áreas 
da emergência social, o apoio a famílias 
e grupos vulneráveis, o acolhimento de 
imigrantes e o fortalecimento das insti-
tuições de setores sociais. Apesar de o 
Município de Sintra ter descido o IMI 
em seis pontos (de 0,39 para 0,33) des-
de 2015, em 2020 a autarquia mantem 
a taxa, prevendo arrecadar 47 milhões 
de euros com esta receita. Ao nível do 
cofinanciamento nacional e comunitá-
rio, no âmbito de protocolos e candida-
turas firmadas, é esperada uma receita 
de cerca de 10 milhões de euros, com 
maior expressão nas áreas da mobilida-
de urbana sustentável e da saúde.
  

Restaurante 
PONTO VERDE

R. João Pires Correia, 229 - Alcabideche - Estoril | Tel.: 21 460 21 23 

Desejamos 
Boas Festas

Abertos dias 25 e 1
Encerramos dia 24 e 31

NESTE NATAL VENHA 
SABOREAR AS 

NOSSAS ESPECIALIDADES

Sala para
Casamentos - Baptizados

Festas de aniversário

Arroz de Tamboril
Pataniscas de bacalhau com arroz de grelos

Cataplana de marisco e de mexilhão
Espeto de medalhões com bacon

Rogões à bairrada
e os nossos saborosos

Doces conventuais

expressão artística 
na letra desenhada 
por José Ruy.
A exposição atra-
vessa o Advento, 
o Natal e a Epifa-
nia, importantes 
tempos litúrgicos 
para a comunida-
de  da Paróquia da 
Amadora, durante 
os quais serão or-
ganizados eventos 
culturais e artísti-
cos, como debates 
e concertos.
Ó do Mundo, Senhora da Terra– Grávi-
da de Vida realiza-se quase 15 anos de-
pois da mostra de 26 quadros de Artur 
Bual na nave central da Igreja Matriz da 
Amadora,

A exposição, patente até 26 de janei-
ro de 2020 e que assinala ainda o 20º 
aniversário do CACAB, exibe também 
Pietá, uma das mais icónicas obras de 
Artur Bual, exposta já em 2005 na mes-
ma igreja.

A União das Freguesias de Oeiras 
e São Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, (UFOPAC), assi-
nalou o sexto aniversário com o 
Hastear das Bandeiras na sede da 
União de Freguesias e com uma 
sessão especial da peça de teatro, 
“O Melhor de Millôr”, em cena no 
Teatro Independente de Oeiras.
No Hastear das Bandeiras estive-
ram presentes o vice-presidente 
da Câmara de Oeiras, Francisco 
Gonçalves, o vereador Pedro 
Patacho, a presidente da UFOPAC 
Madalena Castro, o presidente da 
Assembleia de Freguesia, Sérgio 
Santos, vogais do Executivo, mem-
bros da Assembleia de Freguesia, 
representantes das forças vivas da 
União das Freguesias, da divisão 
da PSP de Oeiras e trabalhadores 
da UFOPAC.
Na sessão especial da peça de tea-
tro “O Melhor de Millôr”, estive-
ram presentes, além das pessoas já 
citadas, o presidente da Câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais, o presiden-
te da Junta de Freguesia de Porto 
Salvo, e representantes das forças 
vivas da União das Freguesias, de 
âmbito social e desportivo.

Sexto aniversário
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Quinta do Conde de Oeiras
vai ser recuperada

Av. Combatentes  
da Grande Guerra, 77

1495-039 Algés 
• Telefs.: 21 410 32 81 / 21 411 44 95

• Pavimentos • Cortiças
• Passadeiras • Carpetes

• Alcatifas • Etc.

Tapeçarias

Boas Festas

FABRICO PRÓPRIO
Especialidades em:

Sticks 
Bolo Rei

Trouxas de Ovos
Broas Castelares

Azevias
Fatias Douradas

Lampreia de Ovos
E outros doces referentes

a época Natalicia...

... ou ainda 
Os Amigos 

(Queijadas Especiais)
Russos Folhados

DELÍCIA OCEANIA
Venha saborear a nossa 

especialidade feita 
com Vinho de Carcavelos

Villa Oeiras

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

AGENTES TOTOLOTO E TOTOBOLA

Desejamos Boas Festas

67 anos 
sempre

 a bem servir

Numa visita ao espaço da ex-Estação 
Agronómica de Oeiras onde se situa a 
designada Quinta de Cima da proprie-
dade do Conde de Oeiras e Marquês de 
Pombal, Sebastião José de Carvalho e 
Melo, que ao longo de vários anos es-
teve vedada ao público, foi possível re-
ver o património edificado e constatar 
a degradação que ao longo dos anos foi 
sofrendo.
Esta visita aconteceu na sequência da 
cedência, pelo Estado, da gestão de par-
te ex-Estação Agronómica, à Câmara 
de Oeiras, que há muitos anos vinha 

reclamando essa cedência, no sentido 
de preservar o importante património 
ali existente.
Ao longo da tarde foram visitadas as 
principais construções do património 
edificado, nomeadamente a Casa da 
Pesca e a Cascata do Taveira com os 
seus painéis de azulejos, que formam 
um conjunto monumental, a Cascata 
da Fonte do Ouro, a Casa dos Bichos da 
Seda e o Pombal. Os historiadores José 
Meco, Filomena Serrão, Rodrigo Dias e 
Isabel Mendonça, estiveram presentes 
na visita e deram a conhecer um pouco 

da história deste Património Nacional.
A Casa da Pesca, foi o primeiro obje-
tivo da visita, é um edifício com dois 
andares, com acesso por uma escada-
ria exterior, tendo no andar superior 
pequenos compartimentos e um salão, 
no piso térreo uma dependência onde 
guardavam os apetrechos de pesca, 
que eram utilizados no grande tanque 
existente junto à Cascata do Taveira. O 
salão ostenta azulejos e estuques pin-
tados com motivos ligados à mitologia 
piscatória, semelhantes, no estilo, aos 
do palácio, supondo-se que terão sido 
feitos pelo mesmo artista, João Grossi, 
mas estão muito degradados, o que vai 
exigir um grande trabalho de restauro. 
Desta sala foram roubados os azulejos, 
que, segundo José Meco, já não eram os 
originais.
A Cascata do Taveira, que é considera-
da como a mais monumental constru-
ção dedicada ao lazer, construída em 
Portugal, mostra bem o abandono a 
que foi votada. Os grandes painéis de 
azulejos, com temas ligados à pesca, 
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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

que foram fabricados pela fábrica 
do Rato, em 1973, da autoria de 
Sebastião de Almeida, então res-
ponsável por esta fábrica, preci-
sam de restauro, assim como toda 
a construção que terá também 
sido, como o Palácio, um projeto 
de Carlos Mardel. A cascata está 
seca e as duas estátuas que preen-
chiam cada um dos seus lados, 
estão há muitos anos no pátio de 
entrada do Palácio Marquês de 
Pombal. Há registos de a Rainha 
D. Maria I ter pescado no lago que 
faz parte desta construção, que é 
também um espelho de água que 
torna este lugar ainda mais espe-
cial.  
A Cascata da Fonte do Ouro não 
se ficou a saber se ainda existe, tal 
é a quantidade de vegetação que a 
envolve e vai necessitar de um tra-
balho paciente para remover essa 

vegetação e perceber se o que 
ela esconde ainda corresponde 
aos desenhos existentes que re-
presentam esta construção.
A Casa dos Bichos da Seda, que 
proporcionava a produção de 
seda, é agora apenas um peque-
no edifício, que pouco mostra 
da sua utilidade no passado, as-
sociado a um tanque, um poço e 
uma nora.
O Pombal, uma construção de 
formato octogonal, semelhante 
a um pagode chinês, destaca-se 
na paisagem, uma vez que está 
numa zona alta e é facilmente 
visível até do exterior da quin-
ta, o seu interior produz algu-
ma surpresa, dando a ideia de 
poder albergar várias centenas 
de pombos, tal é o número de 
ninhos criados nas paredes inte-
riores do edifício e num torreão 
interior. Também este edifício 
vai precisar de reabilitação.

ESTE É UM MOMENTO 
HISTÓRICO

O presidente da Câmara de Oeiras 
Isaltino Morais, dirigindo-se às muitas 
pessoas que aceitaram o convite para 
esta visita e fizeram uma paragem jun-
to à Cascata do Taveira, recordou que 
neste local foram no passado realizados 
espetáculos com artistas como, Amália 
Rodrigues, Marisa, Dulce Pontes, 
Paulo de Carvalho ou Frei Hermano 
da Câmara, mas a certa altura passou a 
ser muito difícil obter autorização para 
fazer espetáculos e com o tempo este 
património foi-se degradando porque 
a Câmara quando preparava os espetá-
culos limpava e fazia conservação deste 
local, tendo sido vedado o acesso isso 

nunca mais foi feito. 
A Câmara ao longo dos anos foi pro-
testando contra o abandono a que tudo 
isto estava votado, mas os seus protes-
tos não surtiram qualquer efeito. 
Nos últimos dois anos o movimento de 
cidadãos e as notícias na comunicação 
social terão contribuído positivamen-
te para a solução deste problema, mas 
refere também Isaltino Morais, “quem 
ganha com isto são os oeirenses e os 
portugueses”, porque finalmente este 
património “está entregue a quem sabe 
cuidar dele”. A Câmara tem, há mais 
de 10 anos, um plano estratégico a que 
designaram, Parque Temático Marquês 
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Av. Combatentes da Grande Guerra, 59A 1495-039 Algés
Telefs.: 21 410 32 81 / 21 411 44 95

• Malas
• Luvas
• Cintos
• Carteiras
• Pastas

Boas  Festas

Artigos de Viagem

Horário: das 10 às 23 horas.

De 7 de Dezembro a 6 de Janeiro, no Hall Central, como nos anos anteriores, vai 
estar o comboio para as cianças poderem viajar gratuitamente pelo Mundo Natalício,

 onde o Presépio, o Pai Natal  e outras figuras vão estar presentes
(consulte o horário no local)

Um espaço comercial com diversas lojas onde os clientes encontram
 profissionalismo e qualidade

Rua Quinta das Palmeiras, 91-C | Tel: 21 357 52 16 Tlm:96 271 10 29 | ccpalmeiras4@gmail.com

Desejamos

 Boas Festas

 a todos os nossos 

clientes e lojistas

de Pombal, em que está feito o levanta-
mento de tudo o que é necessário fazer, 
não só no sentido da recuperação do 
património como nas atividades que é 
possível realizar.
Isaltino Morais considera que este é um 
momento histórico, a realização de um 
sonho, em que “este património é apro-

priado pelas pessoas”. A Autarquia vai 
investir cerca de oito milhões de euros 
na recuperação da quinta e em Junho 
do próximo ano será de novo convi-
dada a população, desta vez para ver 
a avanço das obras. Pretende também 
o presidente da Câmara, que a Sessão 
Solene do sete de Junho de 2021, seja 

realizada no espaço da 
Cascata do Taveira e que 
todas as obras estejam 
concluídas em 2023.
É intenção da Câmara 
de Oeiras converter toda 
esta faixa de terreno 
ao longo da Ribeira da 
Lage, num parque com 
diversas áreas para usu-
fruto pela população, 
fazendo a ligação deste 
parque com os espa-
ços verdes já existentes, 
como é o Parque dos 

Poetas ou o Parque das Perdizes, crian-
do um conjunto que rondará os 200 
hectares, concluindo, Isaltino Morais, 
que este espaço devia ser muito bonito 
no tempo do Marquês, mas depois das 
obras “ainda vai ficar mais bonito”. 

BREVE HISTÓRIA DA QUINTA

Paulo de Carvalho e Ataíde, tio do 
Marquês de Pombal, comprou, em 
1714, parte da quinta de Mariano 
Pacheco, que em conjunto com os ter-
renos já adquiridos, em 1676, passou a 
constituir o Morgado dos Carvalhos, 
de que ainda hoje é testemunho a placa 
alusiva a esse facto.
Passadas algumas décadas, a viajar 
pela Europa ao serviço de Portugal, 
o Marquês, regressa trazendo consi-
go um grande prestígio, que adquiriu 
junto da Corte Austríaca, onde a sua 
missão foi promover a reconciliação da 
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Nas grandes superficies, 
os modelos e os tamanhos 

são standard, mas nós 
conseguimos desenvolver,

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

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

Fornecedor de todos 
os materiais para 
a construção civil
Execução de cozinhas
e roupeiros por medida
Revistimentos 
Pavimentos
Casas de Banho

Cúria Romana com a Corte Austríaca, 
cujo desempenho lhe valeu o título de 
benemérito da Santa Sé, atribuído pelo 
Papa Clemente XIV, merecendo tam-
bém particular estima da 
Imperatriz, que muito 
contrariada o deixou par-
tir, devido à convocação 
do Rei de Portugal, D. 
João V.   
Sebastião José de 
Carvalho e Melo regressa 
de Viena, em 1749, casa-
do em segundas núpcias 
com uma jovem austría-
ca, a Condessa de Naun 
e com três filhos, sendo, 
em 1750, nomeado pelo 
novo Rei, D. José I, como 
Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e 
da Guerra, tendo sido por 
esta altura encomenda-
do o projeto e construção 
do Palácio em Oeiras, ao 
arquiteto Carlos Mardel, 
cujo traçado que desen-
volveu parece ter seguido 
a moda da Europa, tendo 
como referência o Palácio 
de Versailles.
Após o terramoto de 1755, 
o trabalho realizado na 
recuperação da cidade 
de Lisboa levou D. José 
I, a distinguir Sebastião 
José de Carvalho e Melo, Marquês 
de Pombal, com o título de Conde de 
Oeiras, elevando também, em Julho de 
1759, Oeiras à categoria de Vila. 
Nos anos seguintes o Palácio e a Quinta 
avançam na sua construção, haven-
do conhecimento de que, em 1775, o 
Rei, D. José I, passou algum tempo no 
Palácio do Conde de Oeiras, para fazer 
tratamento de águas no Estoril. 

Só por curiosidade, no ano seguinte, se-
gundo Branca Colaço e M. Archer, nas 
“Memorias da Linha de Cascais”, foi 
realizada pelo Conde de Oeiras a pri-
meira Exposição Agrícola e Industrial, 
realizada em Portugal, que teve um 
grande sucesso, sendo parte da campa-
nha do Conde de Oeiras para moderni-
zar o país.
A quinta que ocupa uma larga faixa 
ao longo das margens da Ribeira da 
Lage, é limitada a Sul pelo Palácio e a 
Norte pela autoestrada Lisboa Cascais, 
incluía jardins, pomares, solo agrícola, 
vinha e zonas de recreio, dividida em 
duas áreas, pela antiga estrada Lisboa 
Cascais, hoje Rua do Aqueduto, fican-
do a Sul a Quinta de Baixo e a Norte a 
Quinta de Cima.
Com a morte de D. José I inicia-se a 
queda política do Conde de Oeiras, 
sendo exilado em Pombal, a sua morte 
em 1782, dá lugar ao abandono e de-
gradação desta obra, que até a Rainha 
D. Maria I, responsável pelo exílio do 
Conde, visitou, mostrando-se maravi-
lhada com o que viu.
Na segunda metade do século XX, a 

propriedade foi vendida e fracionada, 
tendo a Quinta de Baixo sido adquirida 
pela Fundação Calouste Gulbenkian e 
onde funcionou durante vários anos o 
Instituto Nacional de Administração 
(INA), a Quinta de Cima foi compra-
da pelo Estado, passando a integrar 
os terrenos da Estação Agronómica 
Nacional. 
A Quinta de Baixo com o Palácio os 

Boas
 Festas
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Ramiro Ramos, agradeceu, ao 
Presidente da Câmara Municipal, a 
nova ambulância, que ajudará os 
bombeiros a cumprir o seu dever. “É 
nosso dever dar todos os meios e 
condições operacionais aos nossos 
bombeiros porque assim temos a 
certeza de podemos dar toda a 
proteção e socorro à comunidade de 
Queluz”.
O presidente da Câmara de Sintra, 
Basílio Horta arma que tem de ser 
dada prioridade à prevenção, para 
além da necessidade de melhorar as 
condições de trabalho atuais dos 
bombeiros. “Temos quatro anos pela 

Rua de Goa, 25 r/c Dtº | 2745 Massamá | Tel: 21 437 51 27 | Fax: 21 437 51 44

APOIO À GESTÃO

EXECUÇÃO DE ESCRITAS

PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS

SEGURANÇA SOCIAL

IMPOSTOS - SEGUROS

ASSURFINANCE

credezaldo@gmail.com | jpedrocardoso@net.novis.pt

Crede ZALDO

frente, nos quais temos de coordenar o 
que é necessário em termos de 
equipamentos, veículos e outros 
elementos necessários e trabalhar na 
prevenção. Temos de calendarizar as 
medidas e cumpri-las, como temos 
feito até agora”.
Na sessão solene a Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Queluz 
condecorou diversos bombeiros ao 
serviço e entregou diplomas aos jovens 
que frequentaram a VII edição dos 
estágios de verão da AHBVQ. Este 
curso destina-se a toda a população, 
mas em particular a jovens, no sentido 
de os sensibilizar e motivar para a 
atividade do voluntariado nos 
bombeiros, proporcionando uma 
formação em técnicas de socorrismo 
com 40 horas e estágio em Ambulância, 
procedeu-se à entrega de diplomas aos 
cidadãos que são sócios da Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Queluz 
há 50 anos. Este que é um ato que a 
Associação realiza anualmente, nas 
comemorações do seu aniversário.

Gabinete Técnico de Contabilidade, Lda.
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COMEMORAÇÃO DO 58º ANIVERSÁRIO 

Dias 23 e 24/11 | Fase Final do Campeonato Nacional de Futsal Intermunicipal 

 

Dia 08/12 pelas 19 horas na Igreja  Matriz de Oeiras 

Missa por sufrágio dos sócios falecidos 

 

Dia 12/12 pelas 18h30 no Templo da Poesia 

Sessão Solene comemorativa do 58º aniversário 

 

Dia 20/12 pelas 16 horas no edifício AERLIS 

Festa de Natal dos aposentados 

BOAS FESTAS! 

PROGRAMA 

jardins e a Adega veio a ser adquirida, 
em 2004, pela Câmara de Oeiras, que 
tem vindo a recuperar este importante 
património, estando hoje, por exemplo, 
a Adega a desempenhar a sua função 
no armazenamento e envelhecimento 

do Vinho de Carcavelos, cuja produção 
esta Câmara não deixou acabar e tem 
vindo a promover e a fazer crescer com 
plantação de mais área de vinha, ou o 
Lagar de Azeite onde foi reconstruido o 
mecanismo de fabrico de azeite.

O palácio e respetivos jardins 
estão hoje abertos ao público, 
de forma permanente, e são es-
paços onde se realizam eventos 
culturais ao longo do ano. 
A Quinta de Cima, que corres-
ponde a cerca de 80% da área 
total da propriedade, totalizan-
do cerca de 130 hectares, está 
agora sob gestão da Câmara de 
Oeiras. 
Esta quinta foi um exemplar 
único de uma propriedade 
modelar agroindustrial, re-
presentativa do dinamismo e 
do poder político e económico 
do Marquês de Pombal, que 
trouxeram ao seculo XVIII, e a 
Portugal, uma série de inova-
ções tecnológicas que permi-
tiam produzir e transformar os 
produtos, para comercialização 
e conquista de mercados euro-
peus, representando um exemplo da 
arquitetura de recreio do seculo XVIII, 
na qual se aliava o recreio à agricultura.
De recordar que o conjunto do Palácio, 
os jardins, a Casa da Pesca e Cascata 

estão classificados como Monumento 
Nacional. 

Texto:  Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues
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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)

Amadora lança
guias para
apoiar
seniores
A tendência de envelhecimento 
registado na população portugue-
sa, graças a uma maior esperança 
de vida, tem resultado no aumen-
to acentuado das necessidades da 
população sénior, nomeadamente 
ao nível da saúde, autonomia e 
respostas sociais. Consciente des-
ta realidade, a Câmara Municipal 
da Amadora (CMA) promoveu, 
no passado dia 31 de Outubro, o 
lançamento de dois importantes 
instrumentos de apoio à popula-
ção mais idosa do concelho: o Guia de 
Recursos Sénior e o Guia de Empresas 
Aderentes ao Cartão Amadora 65+.
A cerimónia de lançamento destes 
dois guias decorreu no Auditório da 
Biblioteca Municipal Fernando Piteira 
Santos e contou com as presenças 
da Presidente do Município, Carla 
Tavares, da vereadora e presidente do 
Conselho Local de Acção Social (CLAS) 
da Amadora, Susana Nogueira, e da 
coordenadora do Núcleo Executivo do 
CLAS, Ana Moreno.
O Guia de Recursos Sénior dá a conhe-
cer o que a cidade tem para oferecer aos 
seniores e respectivas famílias, nomea-
damente ao nível dos apoios sociais e 
de saúde, bem como dos equipamentos 
de cultura e lazer, além de projectos e 
actividades que promovam a participa-
ção socioeconómica dos cidadãos.
Quanto ao Guia de Empresas Aderentes 
ao Cartão Amadora 65+, trata-se de ou-
tro instrumento de apoio à população 
sénior, que permite ficar a conhecer a 
lista de empresas que oferecem descon-
tos aos portadores do cartão Amadora 
65+. Este guia já existia, tendo sido ago-
ra actualizado. 
Num território marcado pelo enve-
lhecimento de uma faixa considerável 
da população, estes dois guias, dirigi-
dos a este grupo populacional, visam 
promover a melhoria da qualidade de 
vida dos seniores proporcionando-lhes 
acesso a bens e serviços com descon-
tos facultados por várias empresas da 
Amadora.

MÊS DEDICADO AOS SENIORES

“Estamos no último dia de um mês 
muito especial dedicado aos nossos se-
niores e entendemos que fazia sentido 
encerrar este mês de Outubro com o 
lançamento de dois documentos muito 
importantes para a vivência dos nossos 
seniores da cidade da Amadora”, subli-
nhou a presidente do município, Carla 
Tavares.
“Temos o Guia de Recursos Sénior, 
que já existe há alguns 
anos, e que nós apro-
veitámos para actua-
lizar com um conjunto 
muito vasto de infor-
mação que nós enten-
demos que será perti-
nente e útil aos senio-
res da nossa cidade. 
Outro instrumento 
importante na cidade 
é o Cartão Amadora 
65+, que conta já com 
cerca de 100 empresas 
aderentes”, precisou a 

autarca.
Carla Tavares agra-
deceu a adesão das 
instituições que cola-
boram com a autar-
quia no fortalecimen-
to da Rede Social do 
concelho. “A Câmara 

sozinha não conseguiria desenvolver 
um trabalho que fosse ao encontro 
das necessidades da comunidade. Só 
o consegue fazer porque trabalha lado 
a lado com várias instituições com os 
mesmos objectivos. Estamos todos 
unidos no espírito de trabalhar para a 
cidade e servir as pessoas”, assinalou 
a autarca, que aproveitou para agra-
decer às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), às univer-
sidades seniores e a um conjunto vasto 
de instituições que colaboram com o 
município.

POPULAÇÃO CADA VEZ
 MAIS ENVELHECIDA

Coube a Ana Moreno, coordenado-
ra do Núcleo Executivo do CLAS da 
Amadora, explicar o enquadramento 
que motivou a aposta da autarquia 
nos dois guias dedicados aos seniores. 
“Estamos sempre a actualizar o diag-
nóstico com a preocupação de perce-
ber o que está a acontecer no território 
para, em função disso, adequarmos as 
respostas e os serviços às necessidades 
da população”, referiu.
“Felizmente, há um aumento da espe-
rança média de vida à nascença, que 
aumentou para 80,5 anos. Há 20 anos, 
essa média era muito menor, na altu-
ra a esperança de vida rondava os 60 
anos”, precisou a chefe da Divisão de 
Intervenção Social, explicando que o 
município da Amadora tem actual-
mente 23% da população com mais de 
65 anos. “Isto representa mais de 41 
mil pessoas. É muita gente, sendo que 
58% são mulheres e 42% são homens. 
Temos um grupo muito significativo 
destas 41 mil pessoas, quase 20 mil, 
que tem mais de 75 anos. Há cada vez 
mais pessoas com 90, 95 e 100 anos na 
cidade”, realçou.  
“Outro dado que também nos tem fei-
to pensar em respostas mais adequa-
das é o facto de 27 mil pessoas destes 
seniores viverem sozinhas. Portanto, 
estão sozinhos em casa, têm alguma 

rede familiar ou al-
guma rede de apoio, 
mas vivem sozinhos. 
Também aqui pre-
cisamos sempre de 
tentar encontrar as 
melhores soluções, 
por isso contamos 
sempre com as IPSS 
da cidade, que boas 
respostas têm vin-
do a dar neste do-
mínio”, destacou a 
coordenadora do 
Núcleo Executivo do 
CLAS da Amadora. 
“Temos uma cidade 
envelhecida onde 

coexistem quatro secções de população 
sénior”, observou Ana Moreno, identi-
ficando “quatro grupos com realidades 
diferentes, convivências diferentes e 
necessidades diferentes. Identificámos 
um grupo dos 65 aos 75 anos, outro dos 
75 aos 80 anos, um terceiro dos 80 aos 
90 anos e um quarto grupo com mais 
de 90 anos. E temos percebido que 
cada vez há mais pessoas com mais de 
90 anos na cidade, algumas a viverem 
sozinhas. Dentro de 10 anos, 35% da 
população vai ter mais de 65 anos”, re-
cordou. 

TRABALHO CONCERTADO 
ESTÁ A DAR FRUTOS

A coordenadora do Núcleo Executivo 
do CLAS referiu que os serviços da 
autarquia estão a funcionar no âm-
bito do Plano Estratégico para o 
Envelhecimento Sustentável (PEES) 
da Amadora, que vai durar até 2025, 
e que prevê a colaboração com várias 
entidades sediadas no concelho. “Isso 
tem estado a acontecer, cada vez mais 
estamos a fazer um trabalho concer-

tado que está a dar os seus frutos. 
Felizmente, o PEES está a ser cumpri-
do no alargamento das respostas de 
Serviços de Apoio Domiciliário e do 
Centro de Dia. Aquilo que era um do-
cumento teórico, efectivamente está-se 
a concretizar”, adiantou. 
“Os dois guias agora lançados enqua-
dram-se no Plano Estratégico para o 
Envelhecimento Sustentável que está 
delineado. Desde 2011 que não reno-
vávamos o Guia de Recursos Sénior e 
era uma preocupação que estava ex-
pressa no documento do Planeamento 
Estratégico, que era fazer a actualização 
do guia. Quanto ao Guia das Empresas 
Aderentes, sai todos os anos. Todos os 
anos é revisto em função das empresas 
que aderem ao projecto e, portanto, 
achámos por bem associar o lançamen-
to dos dois guias nesta data”, explicou 
Ana Moreno.
A cerimónia de lançamento e apre-
sentação dos dois guias terminou com 
uma actuação musical protagonizada 
pelo Grupo de Cavaquinhos do Centro 
Universitário de Tempos Livres da 
Amadora.

Texto:  Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues
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Direcção da AECC toma posse
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Os novos órgãos sociais da Associação 
Empresarial do Concelho de Cascais 
(AECC), eleitos para o triénio 2019-
2021, tomaram posse no passado dia 22 
de Outubro, numa cerimónia que con-
tou com as presenças do Presidente da 
Câmara Municipal de Cascais (CMC), 
vereadores, presidentes de juntas de 
freguesia e representantes de várias en-
tidades com as quais a AECC colabora. 
Na cerimónia da tomada de posse, que 
decorreu no Pestana Cidadela Cascais 
- Pousada & Art District, foram profe-
ridos vários discursos, nomeadamente 
do Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral cessante Miguel Lima e do agora 
empossado Vasco Alvares de Mello, do 
Presidente da CMC, Carlos Carreiras, 

e do Presidente da Direcção eleito, 
Armando Correia. 
“A equipa que acabou de tomar posse é 
composta por empresários experientes, 
das mais diversas áreas de actividade, 
representativa de todas as freguesias 
do concelho, e está empenhada em dar 
continuidade ao trabalho até aqui rea-
lizado. Apesar de estarmos conscientes 
das dificuldades que vamos encontrar, 
sentimo-nos preparados para as en-
frentar”, sublinhou Armando Correia.
“A situação económica que o País atra-
vessa está ainda longe de ser a mais 
favorável, muito em especial para os 
micro e pequenos empresários, que re-
presentam a grande maioria dos nossos 
associados. Temos, enquanto dirigen-

tes Associativos, 
que ter a capa-
cidade de saber 
criar as condições 
necessárias para 
os apoiar, ajudan-
do-os a ultrapas-
sar as suas dificul-
dades”, assinalou 
o Presidente da 
Direcção eleito.
Associação cente-
nária criada em 1913, a AECC foi de-
clarada instituição de Utilidade Pública 

em 2001 pela acção desenvolvida em 
benefício dos associados, a maioria dos 

quais micro e 
pequenos em-
presários, aos 
quais pres-
ta inúmeros 
serviços, no-
meadamente 
apoios econó-
mico e jurídi-
co, segurança 
a l i m e n t a r , 
medicina do 
trabalho, co-
m u n i c a ç ã o 
e imagem, 
f o r m a ç ã o 
profissional e 
outros.

CL-Novembro-2019
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Teatro no Auditório Eunice Muñoz

Estrada Nacional 249, Rua Cabo da Roca | Armazém 5 - Sitio do Barrunchal - Abóboda 
São Domingos de Rana | Tel.: 21 444 17 99 | Tel/Fax: 21 444 41 79 | Telm: 96 712 97 77
Email: geral@marquiselar.pt | www.marquiselar.pt

MARQUISES
PORTAS E JANELAS
RESGUARDOS
P/ POLIBANS 
E BANHEIRAS
DIVISÓRIAS 
AMOVÍVEIS

PORTADAS FIXAS 

E MÓVEIS

VIDROS DUPLOS

TODA A GAMA DE ESTORES

CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO E LACADO

ESTUDOS 
E COLOCAÇÕES 

EM TODO O PAÍS

ORÇAMENTOS 

GRÁTIS

Boas Festas

Está já nas livrarias o Grande 
Almanaque Português, um alma-
naque para o século XXI, um teste-
munho do passado, por fazer o in-
ventário de datas, feriados, festas, 
feiras, e o inventário dos saberes, 
dissertando sobre a fauna, a flora, 
as artes, o artesanato e derraman-
do sobre o leitor mil curiosidades 
que podem parecer saberes pouco 
úteis numa rotina urbana cada vez 
mais digitalizada, mas a verdade é 
que são preciosidades da cultura 
popular. 
A Guerra e Paz, Editores, procurou 
recuperar, no Grande Almanaque 
Português, um compêndio em que 
se pode aumentar as nossas noções 
de astronomia, com indicações 
práticas, como as datas dos próxi-
mos eclipses lunares e solares, e de 
geologia, com sugestões de locais 
para visitar no nosso país, como 
um lugar em Castanheira, na Serra 
da Freita, onde ocorre um fenóme-
no único em Portugal e raríssimo 
em todo o mundo, as pedras pa-
rideiras, que «dão à luz» outras 
pedras.

Está em cena até 21 de dezembro, no 
Auditório Municipal Eunice Muñoz, 
em Oeiras, uma das obras mais emble-
máticas de Garcia Lorca, “A Casa de 
Bernarda Alba”.
Esta obra é assente nas memórias de in-
fância de Lorca, quando viveu em casa 
do seu pai, na pequena aldeia Fuente 
Vaqueros perto de Granada, onde o 
Poeta nasceu a cinco de junho de 1898. 
“A Casa de Bernarda Alba” foi a última 
obra de teatro, escrita por Lorca, cerca 
de dois meses antes do seu fuzilamen-
to. Bernarda Alba, viúva e mãe de 5 
filhas, vive encerrada na sua casa num 
profundo luto, tentando  defender as fi-
lhas  de tudo e de todos, incutindo-lhes 
as regras e os valores que aprendera em 
casa do seu pai e de seu avô, onde o ra-
dicalismo religioso é a base para uma 
tragédia anunciada. 
Constituem o elenco desta peça, 
Filomena Gonçalves, Estrela Novais, 
Isabel Leitão, Ana Catarina Afonso, 

Catarina Mago, Diana 
Marquês Guerra, 
Helena Veloso, 
Rita Cleto e Sara 
Gonçalves
Com produção da 
Dramax Oeiras em 
coprodução com a 
Câmara Municipal de 
Oeiras e direção é de 
Celso Cleto, a peça vai 
à cena de quarta-feira 
a sábado, às 21h30 e 
ao domingo às 16h00. 
É classificada para 
maiores de seis anos. 

E S P E C I A L I D A D E S
PEIXES E MARISCOS 

• GAMBAS PANADAS 

COM ARROZ DE MARISCO 

•  CATAPLANA DE MARISCO COM GAMBAS

• GALINHA DO CAMPO DE CABIDELA

• PEIXE NO PÃO QUENTE

T O S C A N O
r e s t a u r a n t e

Travessa Barbosa de Magalhães, 2 (em frente da Praia da Parede) - 2775 PAREDE
                      Telefones:  21 458 20 20  rest.toscano@restaurantetoscano.com.pt

www.facebook.com/restaurantetoscanowww.restaurantetoscano.com.pt

  

Boas 
          Festas
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Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014

31 anos a informar

O Estatudo Editorial encontra-se na pagina da Internet

JORNAL MENSAL DE ACTUALIDADE
Sede do Editor/Redação e Publicidade: Rua Prof. Mota Pinto, Loja 4 
2780-275 Oeiras • Tel. 21 443 00 95 • Tlm. 91 326 35 67 
www.ocorreiodalinha.pt • geral@ocorreiodalinha.pt 

facebook.com /correiodalinha
D i r e c t o r :  P a u l o  P i m e n t a  E d i t o r  C h e f e :  A l e x a n d r e  G o n ç a l v e s ,  R e d a c ç ã o :   
Pedro Quaresma, Luís Curado, Raquel Luís, Carlos Leite (historiador) Marketing e Publicidade: 
Sofia Antunes Fotografias: Paulo Rodrigues, David Pimenta e Diogo Pimenta Paginação: Pedro 
David Impressão e acabamento: MX3 - Artes Gráficas – Alto da Bela Vista - Pavilhão 50 (Sulim Park)  
2735-197 Cacém - Tel.: 21 917 10 88 Gerencia: Alice Domingues /Paulo Pimenta com mais de 
10% Propriedade/Editor: Vaga Litoral Publicações e Edições, Lda. – Matr. Nº 12018 – Cons. 
Reg. Com. Oeiras - Capital social: 5 000 € - N. C. 504285092 -  Depósito Legal N.º 27706/89 
Registo na ERC N.º 114185. Tiragem do mês: 1000 exemplares    Preço de Assinatura anual – 12 
edições: 13 euros

12 25 Novembro 2017 | O CORREIO DA LINHA

Bombeiros de Paço de Arcos celebram aniversário

A Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos, assinalou o seu 124º aniversário, 
no dia 18 de Novembro, com um 
programa de atividades de que 
destacamos a Sessão Solene, almoço de 
confraternização, apresentação da 
Equipa Cinotécnica, desle pelas ruas 
de Paço de Arcos e homenagem ao 
Patrão Lopes.
Na Sessão Solene foram homenageados 
os bombeiros que estavam em Arganil 
a combater o incêndio e caram feridos 
num acidente, a 10 de Outubro, em 

João Cardiga, com Damasco, Puro 
Sangue Lusitano, ferro Oliveira Santos, 
subiu ao pódio na 2ª posição da Taça 
de Portugal de Equitação Trabalho 
2017, que se realizou em novembro, na 
emblemática feira Nacional do Cavalo, 
realizada na Golegã.
Este trofeu é o culminar de uma época 
desportiva repleta de sucessos, já que o 
cavaleiro e treinador da Academia 
Equestre João Cardiga, já tinha 
assegurado o titulo de campeão da 
Região da Moita, com o mesmo cavalo 

Damasco e o titulo de Campeão da 
Região Centro, mas com o cavalo 
Garrote, também de raça lusitana, ferro 
Ferraz da Costa, coudelaria com quem 
o centro hípico mantem uma parceria 
de sucesso desde 2014.
A estreia do cavaleiro de Oeiras, nos 
Campeonatos de Equitação de 
Trabalho, surge na sequencia do apoio 
à produção coudélica, encetada pelo 
Centro hípico, nomeadamente, com a 
Coudelaria Ferraz da Costa.
João Cardiga, dá assim, sequencia ao 
projeto inicial do Centro Hípico, que 
teve a sua origem na equitação 
tradicional portuguesa e nas tradições 
equestres nacionais.

Academia Equestre recebe prémio

Sobral, no distrito de Coimbra, 
são eles, Luís Afonso, João 
Poeiras, Ricardo Faria, Mário 
Monteiro e António Mourão.
Com a presença do Vereador 
da Câmara de Oeiras, 
Francisco Gonçalves, do 
representante da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, 
António Marques, do 
intendente Domingos 
Antunes, da PSP de Oeiras e 
bastante público, foi 
apresentada a Brigada 
Cinotécnica, que tem quatro 
animais, cujo objetivo é fazer 
busca e salvamento, preten-
dendo com esta equipa, depois 

de este serviço estar operacional, o que 
julgam vir a acontecer dentro de um 
ano, dotar a corporação de uma 
capacidade na busca e salvamento 
acima do que é normal nos corpos de 
bombeiros.
Depois desta apresentação foi entregue 
o Crachá de ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, ao chefe Luís 
Afonso e ao chefe Freixo.
António Marques, em representação da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, deu 
conta do trabalho que está a ser feito 
pela Liga, com o objetivo de valorizar a 

atividade dos 
bombeiros, com, 
por exemplo, a 
criação do Cartão 
Social. Enalteceu 
o trabalho que os 
bombeiros fazem, 
“dando tudo em 
troca de nada”, considerando por isso 
necessário que a sociedade e as 
autoridades portuguesas possam 
compensar minimamente estes homens 
e mulheres pela sua generosidade e 
terminou a sua intervenção desejando 
muitas felicidades à corporação.
O Corpo de Bombeiros de Paço de 
Arcos entregou uma lembrança ao 
presidente da Direção Tiago 
Fernandes, como forma de home-
nagearem a Direção pelo trabalho que 
tem vindo a desenvolver.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos J.R.Recuperamos a sua audição

Ouça melhor... Todos os Dias!!
VISITE-NOS!  Temos a solução indicada para 
Rua dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos, nº151-B
2775-694 Carcavelos * Tel: 21 77 2764 562 299 * Tlm: 962 7
info@centroauditivocarcavelos
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No dia 11 de Novembro, decor-
reu, em Carnaxide, a cerimónia 
de bênção e lançamento da pri-
meira pedra da nova unidade de 
Cuidados Continuados Integrados, 
Reabilitação Física e Cuidados 
Paliativos, do Instituto São João de 
Deus (ISJD). Entre os presentes estive-
ram o Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, Isaltino Morais, o Presidente 
da União das Juntas de Freguesia de 
Carnaxide e Queijas, Inigo Pereira, 
o Conselheiro Geral da Ordem 
Hospitaleira de São João de Deus, João 
Augusto Gaspar Louro, e o presiden-
te do ISJD, Vítor Lameiras Monteiro. 
Juntos, os representantes, descerraram 
a placa evocativa desta cerimónia, sim-
bolicamente coberta com a bandeira do 
município e a bandeira Instituto. 
A nova unidade constituir-se-á como 
uma resposta na área dos serviços de 
saúde não só do Concelho de Oeiras, 
mas também da região metropolitana 
de Lisboa contando com as seguintes 
valências: Unidade de Convalescença; 
Centro de Reabilitação Física e 
Internamento Particular; Unidade 
de Média Duração e Reabilitação; 
Internamento em Demências; Unidade 
de Cuidados Paliativos; Serviço de 
Reabilitação Física em Ambulatório; 
e Serviços de Apoio. Este equipamen-
to terá uma lotação de 126 camas das 
quais cerca de metade serão disponi-
bilizadas para contratualização com 
a Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, no âmbi-
to da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados e da Rede 

Nacional de Cuidados Paliativos. 
Segundo Vítor Lameiras, a construção 
deste centro representa “um dos princi-
pais investimentos do Instituto nos úl-
timos 20 anos maximizando a sua expe-
riência nas áreas de intervenção que se-
rão desenvolvidas”. O contemporâneo 
edifício de cinco pisos, foi pensado de 
raiz para esta unidade, compondo uma 
área de mais de 9000m2 de construção. 
Em declarações ao Correio da Linha, 
o presidente da União das Freguesias 
de Carnaxide e Queijas, Ingio Pereira, 
falou sobre a relevância da nova uni-
dade para as freguesias. “A existência 
deste equipamento de saúde na União 
de Carnaxide e Queijas, é muito impor-
tante porque irá proporcionar vários 
cuidados de saúde que não existem nas 
proximidades”, evidenciou o autarca 
que destacou também a valorização do 
território e a criação de novos postos de 
trabalho.
A Câmara Municipal de Oeiras apre-
senta-se como principal parceiro do 
ISDJ neste projeto tendo feito, em 2012, 
a cedência do terreno em direito de su-
perfície. “A construção deste equipa-
mento insere-se naquilo que é a política 
social do município e na nossa preo-
cupação com os problemas da popula-
ção idosa”, afirmou Isaltino Morais. O 
presidente prestou reconhecimento ao 
Instituto pelo trabalho que tem vindo a 
desenvolver pelos mais velhos, deixan-

do em aberto a possibilidade de 
se dar continuidade à parceria 
entre as duas entidades para que 
sejam construídas no concelho 
outras unidades destinadas à 
faixa etária em questão e que se-
jam geridas pelo referido. O au-
tarca aproveitou a ocasião para 
anunciar que a Câmara realizará 
mais uma intervenção no sector 
da saúde, desta feita na área da 
deficiência, para ampliar as ins-
talações da CERCIOEIRAS, em 
Barcarena. O investimento de 
3,5 milhões de euros será supor-
tado na totalidade pelo municí-
pio e as obras deverão arrancar 
já no próximo ano.

Texto e fotos: Raquel Luís

Carnaxide
vai ter 
nova Unidade
de Saúde

CL-Novembro-2019
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SMAS investem 7,4 milhões

Sintra disponibiliza
estacionamento gratuito

A Câmara Municipal de Sintra passou 
a disponibilizar 1169 novos lugares 
de estacionamento gratuitos juntos de 
duas estações ferroviárias da Linha de 
Sintra. Os parques de estacionamento 
da estação de Monte Abraão (586 lu-
gares) e de Mira Sintra/Meleças (583) 
passaram a ser gratuitos, medida que 
aumenta a atratividade do transporte 
público para todos que vivem e traba-
lham no concelho de Sintra.
O município de Sintra aumenta assim 
para 3 mil e 804 lugares de estaciona-
mento gratuitos junto de interfaces de 
transporte ferroviário e rodoviário, 
numa estratégia iniciada em 2017.

“Sintra defende e investe na estratégia 
de mobilidade no concelho de Sintra, 
no âmbito da área metropolitana. O es-
tacionamento nos centros urbanos deve 
incentivar a utilização do transporte 
coletivo e outros modos suaves de cir-
culação”, sublinha Basílio Horta.
“Estamos a reforçar o estacionamento 
de apoio aos passageiros dos interfaces 
rodoferroviários e, tendo já criado mais 
de 2000 lugares de estacionamento no 
anterior mandato, continuamos a ter a 
ambição e o objetivo de reforçar esta 
estratégia e investimentos nesta área”, 
afirma o presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra.

Os Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento (SMAS) de Sintra apresen-
taram no âmbito da presidência aberta 
à união de freguesias de Almargem 
do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar 
o plano de investimento no valor de 7 
milhões e 400 mil euros.
O presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, mencionou que 
“esta é a segunda freguesia com maior 
investimento a nível de saneamento 
básico do concelho, mas é um trabalho 
necessário que vai colmatar deficiên-
cias ao nível da drenagem e tratamento 
de águas residuais domésticas.”
“Estes investimentos vão permitir levar 
saneamento básico e rede de abasteci-
mento de água a várias zonas da fre-
guesia, garantido também a construção 
do primeiro ecocentro”.
Durante a reunião de trabalho foram 
apresentadas as empreitadas em curso, 
como a construção das redes de abaste-
cimento de água e aguas residuais do-
mésticas em Aruil, Biqueirão e Alveijar 
investimento de 1 milhão e 134 mil eu-
ros e abrange cerca de 2000 habitantes.
O prolongamento da rede de águas de 
abastecimento em Dona Maria (Zona 
Alta), com ampliação da rede de abas-
tecimento de água numa extensão de 
700m, na Rua do Saibreiro, até à en-
trada da AUGI, para abastecimento da 

Zona Alta no Casal do Brejo, abrange 
500 habitantes, e tem um valor de 150 
mil euros.
Abrangendo 1200 habitantes e com um 
investimento de 750 mil euros está em 
curso a construção da rede de águas re-
siduais domésticas, e remodelação da 
rede de águas, na zona de Camarões 
classificada como urbana no PDM, até 
ao limite das zonas Augi, e ligação à fu-
tura ETAR de Camarões, numa exten-
são de 3560 metros.
Num investimento de 475 mil euros, 
a empreitada de instalação condutas 
adutoras e distribuidoras e válvula re-
dutora de pressão (VRP), junto ao futu-
ro reservatório de Morelena, assegura 
a distribuição de água com pressão re-
gulamentar, simulando o reservatório e 
até que este seja construído, iniciando a 
restruturação das áreas de influencia e 
patamares altimétricos de abastecimen-
to da zona.
Em síntese, o valor total das obras em 
curso é de 2 milhões e 33 mil euros, 
empreitadas em concurso de 1 milhão 
e 28 mil euros, empreitadas para lan-
çamento 3 milhões e 420 mil euros e o 
ecocentro de D. Maria 925 mil euros, 
totalizando 7 milhões e 406 mil euros 
de investimento na união de freguesias 
de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e 
Montelavar.
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Oeiras tem mais habitação jovem

Inaugurada Mercearia Solidária

O Município de Oeiras procedeu à 
inauguração, no dia 11 de novembro, 
na Rua Marquês de Pombal, em plena 
vila de Oeiras, de mais um edifício, no 
âmbito do Programa Habitação Jovem.
Neste edifício foram criados 11 fogos 
para arrendamento jovem, sendo três 
de tipologia T0, sete T1 e um T2. 
A reabilitação deste conjunto edifica-
do incluiu a recuperação do edifício 
existente e a sua adaptação aos novos 
usos habitacionais e comerciais, mas 
também a construção de um novo edi-
fício, tendo em conta o seu enquadra-
mento na malha urbana do quarteirão e 
alinhamento com os adjacentes, sendo 
aproveitado o logradouro, com cerca 
de 500 metros quadrados, para zona de 
estadia.
No piso térreo deste edifício foram 
mantidos os dois espaços comerciais e 
no edifício novo foi criado um espaço 

de garagem, com cinco lugares de esta-
cionamento.
O presidente da Câmara, Isaltino 
Morais, referiu, no ato de inaugu-
ração deste edifício, que é mais um 
investimento o âmbito da política 
de Habitação Jovem, havendo no 
Programa de Habitação outras verten-
tes, como a habitação destinada a famí-

lias carenciadas, habitação para venda 
à classe média, para venda a jovens e 
vão também construir residências para 
professores e para polícias,  
Ao nível da Habitação Jovem é objeti-
vo, nos próximos anos, construir 300 
apartamentos, o que será, segundo 
Isaltino Morais, o maior investimento 
que se fará no país, com este objetivo, 

um investimento totalmente suportado 
pelo Município. Até agora, a Câmara 
de Oeiras já investiu 13 milhões e 590 
mil euros na compra de 24 edifícios e 
cerca de sete milhões de euros na rea-
bilitação de 16 desses edifícios, tendo 
sido já atribuídos a jovens, 53 fogos.
A obra, de reabilitação deste edifício re-
presentou um investimento municipal 
de 940 mil euros, foi realizada pelo em-
preiteiro Constarte S.A..
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Freguesia de Massamá e Monte 
Abraão, passou a ter, desde o dia 7 de 
novembro, a “Mercearia Solidária +”, 
cuja inauguração foi o culminar de uma 
candidatura ao “Programa JUNTAr + 
(Economia Circular em Freguesias)” 
que ao ter sido aprovada, permitiu re-
qualificar e capacitar um espaço que 
estava subaproveitado, possibilitando 

a criação de um polo alimentar, que 
irá proporcionar a expansão e melho-
ramento da atual Mercearia Solidária, 
existente desde 2008. 
Na inauguração deste equipamen-
to social esteve presente, Pedro Brás, 
presidente da União das Freguesias 
de Massamá e Monte Abraão, Rita 
Gonçalves, em representação do 
Gabinete Técnico de Intervenção 
Comunitária daquela autarquia, vá-
rias entidades, instituições, parceiros 
sociais, o Executivo da Autarquia e al-
guns cidadãos. 
Após a visita ao local, os parceiros 
deste projeto receberam uma pequena 
lembrança, como forma de homena-
gem pelo seu empenho e dedicação a 
esta causa, seguindo-se um lanche-con-
vívio. Durante o evento foi feito o lan-
çamento do livro “Da Mercearia para 
o Prato”, um guia com dicas e receitas 
para uma alimentação sustentável e 
uma cozinha sem desperdício. 
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- Padre Manuel Silva

"Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima
superou as expectativas"

A Ferrageira do Cacém
MATERIAIS DE CONSTUÇÃO CIVIL

COMEMORAMOS 35 ANOS

FERRAGENS |FERRAMENTAS MANUAIS E ELECTRICAS
TINTAS | TORNEIRAS | LAVA-LOIÇAS | FECHADURAS - 
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Praceta D. Fernando II, n.º 7, loja — CACÉM | 2735-269 AGUALVA-CACÉM

Tel./Fax: 21 914 78 83

ferrageira.cacem@gmail.com | www.ferrageiracacem.pt

+ de 230 lojas na Freguesia de Massamá e Monte Abraão
Disponível também para residentes fora da Freguesia
Adesão gratuita
Descontos imediatos em produtos e serviços
Grande variedade de lojas/serviços 
Consulte as lojas aderentes em:
www.uf-massamamabraao.pt

PEÇA JÁ O SEU!

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
de Fátima visitou a Paróquia de S. 
José do Algueirão - Mem Martins - 
Mercês entre os dias 12 de Outubro e 
1 de Novembro, tendo fixado residên-
cia temporária na Igreja Paroquial do 
Algueirão. Para assinalar esta visita 
da imagem da Virgem Maria foram 
organizados vários eventos religiosos 
e encontros com os fiéis, nomeadamen-
te procissões, celebrações eucarísticas, 
missas ao ar livre e visitas a lares e es-
colas nos três núcleos da paróquia. 
Manuel Oliveira Marques da Silva, 
pároco de Algueirão-Mem Martins, 

foi quem acompanhou mais de perto 
esta passagem da Imagem Peregrina 
pela paróquia. Um motivo de orgulho 
que ficou expresso nas suas palavras: 
“Queremos dar as boas-vindas a Nossa 
Senhora e a todos vós que vieram hon-
rar, com a vossa presença, a chegada da 
Virgem Maria, que vem visitar-nos”, 
referiu durante a cerimónia de recep-
ção organizada na única paróquia do 
Patriarcado de Lisboa onde estão pre-
sentes os sacerdotes da Congregação 
Pobres Servos da Divina Providência, 
fundada por São João Calábria. 
O jornal ‘O Correio da Linha’ procurou 

saber qual o balanço que o sacerdote 
anfitrião faz desta visita marcante da 
Mãe de Jesus à comunidade católica 
da paróquia que dirige, e que terminou 
com uma missa presidida pelo Cardeal 
Patricarca D. Manuel Clemente cele-
brada no pavilhão desportivo da Escola 
Ferreira de Castro, em Oressa, Mem 
Martins. Aproveitámos ainda a opor-
tunidade para abordar alguns temas da 
actualidade e ficar a conhecer melhor 
alguns aspectos sociais e religiosos li-
gados a esta paróquia da Vigararia de 
Sintra.   
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - O 
que significou para si e para a paróquia 
esta visita da Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima?
Padre Manuel Marques da Silva (MMS) 
- A vinda da Imagem Peregrina de 
Nossa Senhora de Fátima à Paróquia 

foi uma grande graça que recebemos. 
Senti, pessoalmente, como mais um 
sinal carinhoso da Mãe do Céu para 
comigo, visto que sempre a tive muito 
presente ao longo da minha vida sacer-
dotal. Digo isto, porque a sua vinda à 
paróquia não aconteceu directamente a 
meu pedido. Ela mesmo se ofereceu a 
vir, através de uma pessoa que me pro-
pôs esta possibilidade, lendo eu como 
um sinal d´Ela em desejar visitar-nos. 
Esta foi também uma oportunidade 
para avivar a devoção da Paróquia à 
Mãe de Jesus e nossa Mãe. Mas não 
só, porque Maria onde quer que vá 
leva sempre o seu Filho Jesus, inter-
pretando eu como um chamamento ao 
colocar-nos em escuta de Jesus e da sua 
Palavra, como fez nas Bodas de Canaã: 
“Fazei tudo aquilo que Ele vos disser” 
(Jo.2,5).
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CL - Quais as iniciativas que foram or-
ganizadas para assinalar este evento?
MMS - As iniciativas foram muitas des-
de o dia da Sua chegada. A paróquia é 
formada por três núcleos: Algueirão, 
Mem Martins e Mercês, tendo a 
Imagem ficado uma semana em cada 
um dos núcleos. Organizámos um pro-
grama diário, para que as 
pessoas pudessem estar em 
oração, manhã, tarde e noi-
te. Os horários foram sem-
pre ocupados com celebra-
ções eucarísticas, récita do 
terço, adorações eucarísticas 
e celebrações penitenciais, 
tendo estado os sacerdotes 
sempre disponíveis para a 
confissão. À noite, acontece-
ram horas de oração para os 
diversos grupos institucio-
nais da paróquia. Tivemos 
também um programa de 
visitas com a Imagem aos 

Tenho 66 anos, sou português, nas-
cido no concelho de Albergaria-a-
Velha, numa pequena aldeia, chamada 
Valmaior, numa família de seis irmãos. 
Aos 15 anos, deixei Portugal e emigrei 
para o Brasil, onde fui viver e trabalhar 
com uns tios que já lá estavam há vários 
anos. Depois de alguns anos de traba-
lho, aos 21 anos senti o chamamento 
de Deus para a vida religiosa e sacer-
dotal. Ali conheci a Congregação à qual 
pertenço, dos Pobres Servos da Divina 
Providência, de origem Italiana, funda-
da por São João Calábria, em Verona, 
Itália.  Fui cativado pelo carisma de 
total confiança na Divina Providência 
e pelo serviço gratuito que faziam 
junto dos mais pobres. Ingressei nesta 
Congregação, fazendo os votos no ano 
de 1978. Fiz os estudos de Filosofia e 
em 1980 fui para Itália fazer o curso de 
Teologia. A minha ordenação sacerdo-

tal aconteceu na minha terra natal, no 
ano de 1984.  Continuei a minha missão 
em Itália durante 12 anos, em várias 
missões e em 1997 fui abrir uma missão 
da Congregação na Roménia, onde esti-
ve em missão 13 anos. 
Em 2010 voltei ao Brasil, numa missão 
no Nordeste, onde fiquei sete anos. 
Em 2017 recebi a proposta de vir abrir 
uma nova missão da Congregação, 
em Portugal. O Patriarcado de Lisboa 
acolheu a nossa comunidade, que é 
formada por dois Sacerdotes e um 
Irmão Religioso, enviando-nos para a 
Paróquia de Algueirão, Mem Martins 
e Mercês. Depois de um ano e meio de 
presença ao serviço da paróquia, o Sr. 
Patriarca confiou a paróquia aos cuida-
dos pastorais da nossa Congregação, 
tendo eu, em Setembro de 2018, toma-
do posse como pároco desta grande 
paróquia.

Perfil na primeira pessoa

lares, aos bombeiros, à PSP e à Junta de 
Freguesia. Fizemos algumas procissões 
e durante o dia saíamos com a imagem 
pelas ruas, para que visitasse toda a pa-
róquia.
CL - Foi a primeira vez que a imagem 
visitou a Igreja Paroquial do Algueirão?
MMS - Não foi a primeira vez, mas sim 

a segunda. Ela visitou a Paróquia pre-
cisamente há 15 anos, porém, nessa al-
tura esteve apenas uma semana, tendo 
estado, desta vez, 20 dias.

“O POVO PORTUGUÊS 
TEM GRANDE DEVOÇÃO 

MARIANA”

CL - Qual foi a adesão dos paroquia-
nos à presença da imagem na igreja? 
Registou um maior afluxo ao templo?
MMS - O povo português é um povo 
com grande devoção mariana. Isto não 
só por causa de Fátima, mas, como reza 
a História, desde a fundação da nacio-
nalidade, Maria foi sempre invocada 
para interceder nos momentos mais 
difíceis da nossa História e Ela deu 
muitos sinais da sua ajuda a favor do 
povo português. Acho que não foi por 
acaso que Ela escolheu Portugal para 
enviar ao Mundo a grande mensagem 
de Fátima, que nestes 100 
anos marcou a História da 
Humanidade.
Constatei, nestes dias, 
como esta devoção ma-
riana está impregnada 
no povo da paróquia, na 
maneira como acolheu 
com grande fervor e entu-
siasmo a visita de Nossa 
Senhora, tendo ido mui-
to além das expectativas. 
Vimos isto no dia da sua 
chegada, depois, na par-
ticipação nas Missas, nas 
procissões, nas visitas dos 
fiéis à Igreja onde Ela esta-
va. Muitos se aproximaram 
do sacramento da reconciliação. Nas 
horas em que a Igreja estava aberta, ti-
vemos sempre gente presente que pas-
sava para rezar e visitar Nossa Senhora. 
Tive a impressão de ter o Santuário de 
Fátima na Paróquia.
CL - Quais as próximas iniciativas/
eventos que estão a ser organizados na 
paróquia? O que está a ser preparado 
para celebrar a Quadra Natalícia que se 
aproxima?
MMS - A experiência destes dias com 
Nossa Senhora foi trabalhosa e inten-
sa, mas valeu a pena! Mexeu com a 
Paróquia, deixando-a mais rica e mais 
viva. Agora, voltamos ao programa 
pastoral e litúrgico do período que se 
segue. Vamos preparar-nos para ce-
lebrar o Advento, procurando viver o 
sentido litúrgico do tempo através da 
vigilância, da espera e da conversão. 
Assim, prepararemos mais conscientes 
o nascimento de Jesus, o Natal. Para ce-
lebrar o Advento iremos fazer uma pro-
posta às famílias para viver este tempo 
com a oração em família, ao redor da 
coroa do Advento, que é o símbolo ca-
racterístico deste tempo e convidar as 
famílias para a construção do Presépio.
CL - Quais as maiores dificuldades que 
a paróquia enfrenta? Quais as princi-
pais necessidades dos paroquianos? 
Com que apoios conta a paróquia para 
responder a essas necessidades?
MMS - Mais que dificuldades, direi 
que são desafios. Somos uma paróquia 
muito numerosa em população, inte-
grada na maior freguesia da Europa. O 
grande desafio que sinto é: Como po-
der chegar a todos e como evangelizar 
este vasto mundo de população, tão di-
verso e de tantas e diferentes culturas? 
Como levar a mensagem do Evangelho 
a todos?  Como aproximá-los mais da 
Igreja? Apesar de uma população nu-
merosa, a participação na vida da Igreja 
é muito baixa. Sinto ser esta uma terra 
de Missão. Precisamos sair, como diz o 
Papa Francisco, para ir ao encontro das 
periferias. É um povo religioso, mas 
pouco praticante. 

Outro desafio é a diversidade da popu-
lação devido às suas origens culturais. 
Temos muitos imigrantes, especial-
mente africanos, latino-americanos, e 
um percentual asiático. As diferenças 
culturais não ajudam a integração e 
sentimos dificuldade em fazer comu-
nidade, embora muitos deles procurem 

Padre Adriano, Padre Manuel e Sr Arlindo

A ser ordenado Sacerdote (1984)

Na Roménia (2009)
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a igreja, mas só participam nas celebra-
ções. Temos dificuldade em fazer com 
que se envolvam noutras actividades 
da paróquia. 
Outro desafio está na dificuldade em 
dar respostas a tantas situações de vul-
nerabilidade social em que vivem mui-
tas famílias. Destas, a maioria é de imi-
grantes. Não menos preocupante são 
os muitos idosos que vivem na solidão 

e as situações de emergência que 
pedem resposta imediata. A paró-
quia tem um Centro Social que é a 
expressão da sua caridade, fazen-
do um bom serviço social para dar 
resposta às muitas necessidades. É 
o lugar onde tantos buscam refú-
gio! Como apoio, temos um bom 
movimento de leigos voluntários, 
empenhados e comprometidos 
que colaboram nos vários sectores 
pastorais e sociais. São a mais-va-
lia da paróquia.

“É PRECISO DAR 
MAIS RESPOSTAS SOCIAIS 

A QUEM NOS BATE À PORTA”

CL - Se pudesse, se lhe fosse atribuída 
essa possibilidade, o que gostaria de fa-
zer na sua paróquia?
MMS - Do ponto de vista Pastoral, sinto 
que temos de fazer uma grande missão 
evangelizadora, aproximando o povo 

de Deus da Igreja, tornando-o 
mais praticante. Do ponto de vis-
ta social, é preciso dar mais res-
postas sociais a quem nos bate à 
porta. Uma das urgências sociais 
é a realidade em que vivem mui-
tos idosos, a qual sinto como uma 
emergência social.
CL - Diz-se que os jovens vivem 
actualmente mais afastados da 
Igreja. Concorda com esta opi-
nião? Se sim, quais as razões para 
isso acontecer e o que pode/deve 
ser feito para inverter a situação?
MMS - Um dos grandes desafios 
pastorais de hoje para a Igreja é 
como dialogar e entrar no mun-

do da Juventude, fazendo com 
que se interessem pelos valores 
religiosos e cristãos, mantendo 
uma relação com Jesus Cristo. É 
verdade que uma grande percen-
tagem dos jovens vive à margem 
da Igreja, mas, felizmente, exis-
tem ainda muitos jovens dentro 
da Igreja. Constato isso aqui na 
minha paróquia, onde temos três 
bons grupos de jovens, dinâmi-
cos e activos. Temos, também, 
um bom e dinâmico agrupamen-
to de escuteiros e outros jovens 
que participam na catequese. É 
verdade que temos muito trabalho a fa-
zer neste mundo da Juventude, temos 
de encontrar caminhos e ser ousados 
em propostas que os atraiam, desper-
tem interesse e os envolvam, sentindo-
-se protagonistas. A Igreja está muito 
atenta aos jovens e o sínodo sobre os 
jovens do ano passado foi um exemplo 
de como a Igreja está aberta e procura 
dialogar com o mundo da Juventude. 
Temos grandes expectativas para as 
“Jornadas Mundiais da Juventude”, 
que acontecerão em Lisboa em 2022, 
esperando que seja uma ocasião para 
“abanar” com a juventude de Portugal.
CL - Qual a sua opinião sobre o pontifi-
cado do Papa Francisco? Do seu ponto 
de vista, quais os aspectos que conside-
ra mais relevantes?
MMS - O Papa Francisco é o Papa que 
Deus enviou à Igreja, para este tempo. 
Ele, com a sua maneira de ser e o seu 
carisma, está a mostrar ao Mundo um 
rosto de Igreja a que não estávamos 
habituados. Ele mostra, com simpli-
cidade e coerência, a forma de vida 
evangélica em que Jesus viveu e propôs 
ao Mundo. O Papa Francisco, em cer-
to sentido, encarna o jeito de Cristo e 
do seu Evangelho no Mundo de hoje. 
Por isso, ele fala mais ao Mundo pelos 

• Fabrico diário de pastelaria 
• Pão cozido em forno de lenha  
• Bolos de baptizados e casamento

ESPECIALIDADE
O SABOROSO BOLO REI

Rua Beatriz Costa, 103, Urb. da Adroana – 2645-542 Alcabideche 
Tel.: 21 460 2227 | 214 693 181 – Tlm. 96 586 0252  

www.ofornodatapada.pt • geral@ofornodatapada.pt

Desejamos 
Boas Festas

gestos e atitudes do que pelas palavras, 
é isto que faz com que ele seja admira-
do por muitos daqueles que estão fora 
da Igreja e até os de outras religiões. 
Ele é uma autoridade moral no Mundo 
de hoje. Aquilo que considero mais 
relevante do seu magistério é a sua co-
ragem e ousadia no jeito de anunciar 
Jesus Cristo ao Mundo.

Texto:  Luís Curado
Fotos: Paulo Rodrigues e Arquivo

Os primeiros votos religiosos  (1978)

Com o Papa João Paulo II (1980)

A baptizar no Brasil (2014)
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Produtos biológicos para
uma alimentação saudável

• 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

Uma alimentação saudável e equilibra-
da com base em produtos produzidos 
de forma sustentável, que não ponham 
em causa o futuro do planeta, e banir si-
multaneamente embalagens que usem 
materiais que não sejam biodegradá-
veis. Esta é cada vez mais uma opção 
procurada por quem está interessado 
na sua saúde e na preservação do Meio 
Ambiente e, em consequência, assegu-
rar o futuro ecológico do Planeta. 
A Biocourela - Courela Biológica, uma 
mercearia e cafetaria de produtos bio-
lógicos e vegetarianos fornecedora de 
uma alimentação saudável e sustentá-
vel, que está instalada há cerca de um 
ano no Centro Comercial Palmeiras, 
em Oeiras, está apostada em respon-

der ao aumento da procura neste sector 
alimentar, que regista um crescimento 
exponencial de clientes.
“Foi um ano bastante positivo, duran-
te o qual fizemos a loja. Em termos da 
oferta disponibilizada aos clientes no 
estabelecimento, estamos neste mo-
mento com mais de 2.000 produtos di-
ferentes à venda na área do biológico. 
Este ano foi aproveitado para montar 
a loja como está agora, bem recheada 
com produtos biológicos de qualida-
de”, realça José Baltazar, gerente e sócio 
principal da empresa.
“Fizemos uma selecção de fornece-
dores. Foi um trabalho que ainda não 
está concluído, porque isto nunca aca-
ba. Cada vez há mais oferta nesta área, 

com preços cada vez mais acessíveis à 
generalidade dos clientes, preços mais 
democráticos, o que é positivo, já que 
mais pessoas passam a poder ter acesso 
a uma alimentação saudável”, sublinha 
este antigo bancário agora ligado ao 
sector alimentar.
De acordo com o responsável pela 
Biocourela - Courela Biológica, a loja 
oferece uma gama muito alargada de 
produtos vegetarianos e vegan. “No 
ramo vegan temos alguns produtos que 
vendemos mais e que são um chamariz 
para as pessoas que optam por este tipo 
de alimentação. Os queijos vegetais, 
por exemplo, é um artigo que vende-
mos muito bem, que muitas pessoas 
procuram”, revela. 

ALTERNATIVAS 
À ALIMENTAÇÃO 

TRADICIONAL

“Dentro dos congelados, 
temos alguns produtos que 
são conhecidos como carne 
falsa, que são alternativas 
à alimentação tradicional 
de carne e peixe. São alter-
nativas vegetarianas, que 
são muito parecidas com 
o sabor da carne, mas que 
não têm nada de origem 
animal. Esse é também um 
dos nossos fortes, são pro-
dutos que vendemos mui-
to bem”, refere Inês Baltazar, sócia do 
estabelecimento.
Outro dos “fortes da casa” é a cafetaria. 
“A base é também vegan. Temos uma 
oferta muito completa, com quiches, 
um prato-do-dia, sobremesas... tudo 
confeccionado sem produtos de origem 
animal. Temos, por exemplo, rissóis de 
espinafre e tofu, empadas de legumes 
com cogumelos e alho francês e croque-
tes de seitan e chouriço vegetal. Tudo 
alternativas vegan, sem nada de origem 
animal”, realça.
A Biocourela - Courela Biológica tem 
sempre disponível um prato-do-dia di-
ferente todos os dias. “O prato-do-dia 
é muito variado, desde salsichas vegan 
enroladas em couve lombarda até uma 
moqueca de tofu, ou um cozido à por-
tuguesa vegetariano, um alho francês 
à Brás, ou uma lasanha vegetariana. 
Temos sempre uma sopa, saladas, sal-

gados e sobremesas. Tudo rematado 
com um cappuccino de curcuma”, in-
forma Inês Baltazar.
Com cerca de 20 lugares disponíveis 
para servir refeições, a loja tem regista-
do uma boa adesão junto dos clientes. 
“Já tivemos que aumentar a capacida-
de do estabelecimento. A procura tem 
sido boa. Cada vez temos mais clientes 
a procurar as nossas refeições, desde jo-
vens na faixa dos 20 e poucos anos até 
pessoas com uma idade mais avança-
da”, conta José Baltazar.
“Os jovens estão cada vez mais aten-
tos à sua saúde e, simultaneamente, 
preocupados com a sustentabilidade 
do Planeta, dispostos em colaborar no 
combate à utilização dos plásticos, por 
exemplo. A nossa oferta de detergen-
tes a granel vai também nesse senti-
do, levar as pessoas a utilizarem cada 
vez menos as embalagens de plástico 

e a reutilizarem as que já têm 
em seu poder”, destaca Inês 
Baltazar.
O pão é outro dos artigos mais 
procurados pelos clientes da 
Biocourela - Courela Biológica. 
“Temos uma oferta de pão mui-
to variada. Temos pão de abó-
bora e espelta (farinha de um ce-
real parecido com o trigo), pão 
de batata doce, pão sem glúten, 
pão com redução de hidratos, e 
promovemos também a venda 
de outros tipos de cereais, como 
quinoa e bulgur”, assinala José 
Baltazar. Com o Natal à porta, a 
loja prepara-se para repetir uma 
oferta lançada em 2018: Bolo-

Rei biológico e vegan. 
“Este ano, também vai 
ser uma aposta forte. 
Quem quiser dar uma 
prenda no Natal pode 
optar ainda por vários 
produtos biológicos 
nacionais de qualida-
de, como as compotas, 
vinho do Porto, vinho 
Alvarinho, azeite e 
sabonetes artesanais, 
entre muitos outros 
artigos feitos de forma 
sustentável”, propõe o 
gerente da loja.
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"Vontade de Vencer"
de Bessone Basto

Com o título, “Vontade de Vencer”, a 
biografia de António Bessone Basto foi 
apresentada, na sede do Sport Algés e 
Dafundo, em Algés, no dia 9 de novem-
bro, dia em que também celebrou mais 
um aniversário. 
Da autoria de David de Carvalho, esta 
biografia apresenta testemunhos de 
mais de 300 individualidades e uma 
vasta seleção de fotografias.
O Pavilhão do Sport Algés e Dafundo 

esteve quase cheio, deviam es-
tar mais de 500 pessoas, encon-
trando-se entre estas pessoas 
muitas personalidades ligadas 
ao desporto e à vida política, 
como o secretário de Estado 
da Juventude e Desporto, João 
Paulo Rebelo o presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, o presiden-
te do Comité Olímpico, José 
Manuel Constantino, o presi-
dente do Instituto Português 
da Juventude, Victor Pataco, o 
presidente da Confederação do 
Desporto, Carlos Paula Cardoso, 
o presidente da Fundação do 
Desporto, Paulo Frischknecht, 
o presidente do Sport Algés 
e Dafundo, Rui Santos, o pre-
sidente do Sporting Clube de 
Portugal, Frederico Varandas e 
figuras do desporto como, Rosa 

Mota e Carlos Lopes.
O secretário de Estado da Juventude e 
Desporto, no seu discurso, falou da sua 
relação com António Bessone Basto, 
que só conheceu quando iniciou esta 
função no Governo, para frisar que não 
podendo dizer que é um amigo, pode-
rá dizer no futuro que esteve presente 
numa das maiores, senão a maior, apre-
sentação de um livro feita no nosso país. 
Disse também que a juventude precisa 

de exemplos, de inspira-
ções e António Bessone 
é uma das pessoas que 
inspiram a juventude, 
terminou convidando os 
presentes a cantarem os 
parabéns pelos 74 anos 
de António Bessone.
O presidente da Câmara, 
Isaltino Morais, enalteceu 
as qualidades de Bessone 
Basto, como desportista 
e também como homem, 
na sua relação com os 
outros e disse que deve-
mos sentir-nos gratos por 
tudo quanto tem feito ao 

nível de desporto e pelo seu exem-
plo de vida. 
Bessone Basto no uso da palavra 
agradeceu a presença de tantas 
pessoas e também a quem não 
podendo estar presente mandou 
mensagens. Fez depois agrade-
cimentos particulares, nomeada-
mente à família, “porque não é fá-
cil viver com uma pessoa viciada 
no desporto”, ao autor do livro, 
“pela paciência que teve ao longo 
de oito anos”, aos patrocinadores 
e a todos que ao longo da vida têm 

contribuído para o seu sucesso.
António Bessone Basto é um dos atletas 
mais premiados do desporto português, 
com um percurso desportivo de sete 
décadas, que continua, passou pela alta 
competição em diversas modalidades, 

desde o Andebol à Caça Submarina, 
ou do Rugby ao Karaté, o que lhe va-
leu mais de mil e 500 medalhas e tro-
féus, foi distinguido com medalhas 
de mérito e condecorações atribuídas 
pelas mais altas instituições nacionais. 

Representou Portugal como in-
ternacional em três modalida-
des, Andebol, Natação e Pólo 
Aquático. 
O livro “Vontade de Vencer”, 
conta com a colaboração da 
Câmara de Oeiras, o patrocínio 
da Fundação do Desporto, do 
Comité Olímpico de Portugal, 
do Instituto Português do 
Desporto e da Juventude e da 
Confederação do Desporto 
de Portugal. Conta ainda com 
o apoio da Joaquim Chaves 
Saúde.

Texto: Alexandre Gonçalves
Fotos: Paulo Rodrigues

Casa Galega
 requinte e qualidade

Av. Patrão Joaquim Lopes, 7-C
Tel.21 443 24 00        Tlm. 91 862 63 25

Email: casa.gallega@gmail.com

Estacionamento para 30 lugares

Especialidades: Arroz de Lavagante; Lavagante Frito com Arroz de Alho; 
Rabo de Touro Estufado; Perdiz Estufada Desfiada; Filetes de Polvo c/ 

Batata Salteada; Sopa de Peixe com Lagosta; Paelha(4 pessoas)

Em Paço de Arcos
Boas Festas

Companhia de Vidros, Lda.

VIDROS, ESPELHOS E MOLDURAS

Rua Prof. Agostinho da Silva, 96 - Armazém                                                              Tel. 21 486 12 50
Outeiro da Vela 2750 CASCAIS                                                                                    Fax 21 482 01 10

e-mail: vidrocascais@sapo.pt

Boas Festas
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Mina 
de Água 
festeja
aniversário

A Junta de Freguesia da Mina de Água 
(JFMA), no concelho da Amadora, co-
memorou no passado dia 26 de Outubro 
o seu sexto aniversário com um conjun-
to de iniciativas e actividades organi-
zadas propositadamente para celebrar 
esta data festiva. Marcaram presença 
na sessão solene, realizada no auditó-
rio da Câmara Municipal da Amadora 
(CMA), a Presidente da autarquia ama-
dorense, Carla Tavares, vários presi-
dentes de Juntas de Freguesia do con-
celho e representantes dos Bombeiros, 
da PSP e de diversas associações e co-
lectividades sediados na freguesia.
“Celebrar a Mina de Água é agradecer 
às mulheres e homens que dedicam o 
seu esforço, determinação e coragem 
no sentido de dar à nossa freguesia 
competências e recursos que nos per-
mitam impulsionar o desenvolvimen-
to de excelência nas diferentes áreas 
da nossa sociedade e das quais nos 
possamos orgulhar. É nesta linha que 
continuamos empenhamos em traba-
lhar com responsabilidade e coragem 
política em defesa do interesse público, 
do desenvolvimento sustentado, e em 
linha com os compromissos que assu-
midos”, assinalou o presidente da Junta 
de Freguesia aniversariante.
No discurso que proferiu, Joaquim 
Marques da Rocha destacou: “O ca-
minho faz-se caminhando, mas, se o 
fizermos sozinhos, as dificuldades no 
percurso transformam-se em obstácu-
los. Nesse sentido, vamos continuar 
a contar com a Câmara Municipal da 
Amadora num relacionamento institu-
cional sólido e num alcançar de objecti-
vos comuns. A transferência de compe-
tências para as juntas de freguesia trará 
novos desafios e maior cumplicidade 
na nossa gestão, que irão exigir um tra-
balho cada vez mais apurado por parte 
dos decisores políticos e de todos os 
trabalhadores. Espero contar com to-
dos!”. 

CARLA TAVARES CONFIANTE
 NO FUTURO

“A freguesia da Mina de Água não 
tem só uma História de seis anos, tem 
uma História de muitos anos, uma 
História que contribuiu para aquilo que 
a Cidade da Amadora é hoje”, referiu 
a Presidente da CMA, Carla Tavares, 
durante a sessão comemorativa. A au-
tarca mostrou-se também optimista em 
relação aos desafios futuros. “Tenho a 
certeza absoluta e toda a tranquilida-
de sobre o facto de 
a freguesia da Mina 
de Água estar muito 
à altura dos desafios 
da descentralização e 
ter competências para 
isso. Não tenho ne-
nhuma dúvida em re-
lação a essa matéria”, 
garantiu.
O programa cultural 
do sexto aniversá-
rio da freguesia da 
Mina de Água con-
tou com as actuações 
do Grupo de Danças 

de Salão SWAY, a que se seguiu uma 
Tarde de Fado, entre outras activida-
des. Destaque ainda para uma sessão 
de homenagens, nomeadamente a: 
Fernando Santos, que foi tesoureiro na 
JFMA durante 12 anos e que faleceu há 
cerca de dois anos; Diogo Tojeira, cam-
peão de judo da Associação Cultural, 
Recreativa e Desportiva de Carenque, 
e a quatro agentes da esquadra da PSP 
do Casal São Brás que salvaram um 
bebé de sete meses que sofreu uma pa-
ragem cardiorrespiratória no passado 
dia 23 de Setembro.
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Bombeiros de Queluz comemoram
98 anos ao serviço da comunidade

A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Queluz ce-
lebrou o seu 98º aniversário no passa-
do mês de Outubro. A efeméride foi 
assinalada com um programa especial, 
que se iniciou no dia 2 com o hastear 
da bandeira no Quartel. Ao longo do 
mês realizaram-se vários eventos socio-
culturais como a exposição de pintura 
do Núcleo de Queluz da Associação 
dos Deficientes das Forças Armadas, o 
momento musical com o grupo “CLIP” 
ou a representação da peça de teatro “A 
Farsa do Mestre Pathelin”. 
Na manhã de dia 27 deu-se novo has-
tear da bandeira - desta feita na sede 

da União de Freguesias de Massamá 
e Monte Abraão - sucedido por uma 
missa de homenagem aos bombeiros 
e dirigentes sepultados e romagem ao 
cemitério de Queluz. Seguiu-se o tra-
dicional desfile apeado e motorizado, 
no qual participaram 120 bombeiros e 
5 viaturas que partiram do Palácio de 
Queluz e percorreram as ruas da cida-
de em direção ao Quartel. Houve ainda 
tempo para apresentar e abençoar as 
novas viaturas entregues à corporação: 
um motociclo de emergência, - adquiri-
do pelos bombeiros de Queluz -  uma 
viatura do INEM - comparticipada por 
esta entidade, fruto do protocolo esta-
belecido entre ambas as instituições - e 

um veículo urbano de com-
bate a incêndios - cofinancia-
do pela Câmara Municipal de 
Sintra. 
Após um almoço de conví-
vio e confraternização en-
tre bombeiros e dirigentes, 
realizou-se a habitual sessão 
solene no salão nobre da 
Associação. Fizeram parte da 
mesa de convidados, o verea-
dor da Câmara Municipal de 
Sintra, Domingos Quintas, 
a presidente da União das 
Juntas de Freguesia de 
Queluz e Belas, Paula Alves, 
o presidente da União das 

Há 31 anos a servir com
 qualidade e simpatia 

Especialidades:
Lombo de bacalhau gratinado

 Arroz de garoupa com camarão
Posta Mirandesa
Carne de alguidar 

com migas de espargos

Telefone: 21 435 06 74
Consulte facebook: 
Restaurante D’el Rei

Boas raças de carne 
ganham no forno

 e nas brasas

(posta mirandesa)

Vitrina de exposição 
de peixe fresco 

recebido 
diariamente

Agora também com AL 
Suites de Charme

Em frente ao Palácio de Queluz

Em Queluz (Junto a PSP) 
a Lavandaria que ajuda na sua vida

Self-Service Aberto todos os dias 
das 8h as 22h

Lavagem
 • 10kg - 4,50€ | 12kg - 6,00€ | 16 kg - 8,00€
 ( a lavagem inclui detergente ecológico,

 amaciador e desinfetante)

Secagem
 • 18kg - 1,50€ (14 minutos)

Rua José Afonso nrº32 B, Bairro Quintelas 2745-136 Queluz

Contactos:
919 252 045 | 218 230 018
arestadosoceanos@hotmail.com

Lave e seque
toda a sua

 roupa em minutos
D`El REI 

deseja  a todos
 os clientes

 e amigos 
Boas Festas
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Juntas de Freguesia de Massamá e 
Monte Abraão, Pedro Brás, o vice-pre-
sidente da Federação dos Bombeiros do 
Distrito de Lisboa, comandante Manuel 
Varela e o vice-presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, Rui Rama da 
Silva. Representando a corporação ani-
versariante estiveram presentes, o pre-
sidente da Direcção, Ramiro Ramos, o 
vice-presidente da Assembleia Geral, 
Amável Tenera e o comandante, Hugo 
Neves. O painel contou ainda com a 

presença do comandante do corpo de 
bombeiros de Angra do Heroísmo, 
Vítor Trindade, como forma de assina-
lar a amizade e a colaboração entre as 
duas corporações. 
Os discursos realizados pautaram-se 
pelo transversal enaltecimento e reco-
nhecimento do trabalho e da dedicação 
de todos os que passaram por aquela 
instituição ao longo dos seus 98 anos, 
estabelecendo-se um balanço entre 
passado e presente ao mesmo tempo 

que se definiram linhas de orien-
tação genéricas para o futuro. 
Ponto comum nas intervenções 
foi, também, o sentido agradeci-
mento às famílias dos bombeiros 
e dos órgãos sociais, tantas vezes 
privadas da companhia dos seus 
familiares, que se encontram ao 
serviço da comunidade. 
O comandante Hugo Neves apro-
veitou a ocasião para realçar a 
dedicação e o zelo do corpo de 
bombeiros “que tem tido capa-

cidade de resposta imediata dentro e 
fora do seu concelho, em permanente 
estado de prontidão, com mulheres e 
homens dotados de competência para 
operações previsivelmente exigentes”. 
Numa referência ao apoio dado pelas 
autarquias para a aquisição das novas 
viaturas, o comandante salientou “o 
sentido de estreita e profícua colabo-
ração entre os órgãos de poder local e 

os bombeiros” agradecendo a todos 
os autarcas na sala “pela disponibili-
dade e pelo sentido de ajuda sempre 
presentes”. Também Ramiro Ramos, 
presidente da Associação, evidenciou a 
importância desta relação de entreaju-
da. “Dado o volume de serviços desta 
corporação e de forma a assegurar res-
posta a todas as ocorrências para que o 
corpo de bombeiros é chamado, é nosso 

dever dar condições, com 
todos os meios e equipa-
mentos necessários aos 
nossos bombeiros porque 
só assim temos a certeza 
da protecção e socorro 
aos nossos operacionais e 
a toda a comunidade da 
cidade de Queluz”. Em 
representação da Câmara 
Municipal de Sintra, o ve-
reador Domingos Quintas 
afirmou que “os órgãos 
do município têm o maior 
respeito e admiração pelo 

Boas Festas

GRELHADOS 
NO CARVÃO:

Frango,  
Entrecosto  

e Espetadas

Av. Elias Garcia, n.º 140 - Queluz • 2745 Queluz • Tel.: 214 353 755

Churrasqueira Belinha

Frango assado especial é na Belinha
Todos os dias das 9 ás 14 e das 17 às 21 horas
Encerra aos Domingos

Boas Festas

Bacalhau com 
batata a murro

(por encomenda)
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serviço que os bombeiros prestam e 
pela vigilância pronta e desinteressa-
da que fazem do nosso património, da 
nossa gente da nossa vida”.  O dirigen-
te dispôs do momento para glorificar 
a eficácia da resposta da corporação. 
“Durante 2018, respondendo às ocor-
rências onde foram chamados a inter-
vir, os bombeiros utilizaram mais de 
12 mil meios, mais de 27 mil operacio-
nais, mais de 17 mil horas e percorre-
ram mais de 260 mil quilómetros”. O 
vereador evidenciou também a baixa 
percentagem de área ardida no conce-
lho em 2019. “Este ano, Sintra teve 173 
fogos sendo que, a percentagem de área 
ardida com menos de 1 hectare foi de 
86%. Isto revela a prontidão dos nossos 
bombeiros.” 
A sessão ficou ainda marcada pela con-

Dr. Kid
Coco acqua
Bimbolina
Agatha Ruiz de la Prada - 
Street Monkey
Gente miúda
Vestuário, Malas, Carteiras
e Chapéus de chuva
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Ninguém diria que tem 81 anos. Ativo, 
bem-posto, gaba-se de fazer uma boa 
paella, tem até fogareiro e paelheira 
próprios. Conduz, trabalha e passeia. 
Nas paredes, como se nada fosse, tem 
algumas das taças e fotos da época em 
que Joaquim Palmeiro Antunes era 
conhecido como o extremo-direito do 
Benca. 
Nasceu em Chança, perto de Alter do 
Chão, em 1936, e foi com cinco anos 
para Ponte de Sôr, onde o pai tinha 
uma salsicharia. 
Com três irmãs e um irmão, tinha uma 
vida boa. Começou a jogar no Elétrico 
Futebol Clube (EFC), quando o clube 
“tinha uma grande equipa e jogava na 
2ª divisão”, mas “tinha que tirar os 

Av. José Elias Garcia, 75-C Ÿ Telef.: 21 435 25 07 Ÿ 2745 QUELUZ

Boas Festas
a todos
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e amigos
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sapatos para jogar, senão o 
meu pai dava-me uma 
tareia”. 
Aos 16 anos, foi para o 
Portalegrense onde foi 
campeão nacional de 
zonas: “O Portalegrense 
foi-me comprar ao EFC. 
Viemos seis vezes jogar à 
Tapadinha e o outro 
nalista era o Académica. 
Empatámos, não havia 
prolongamentos, acabámos 
por ganhar a penaltis 2-1 e 
eu marquei o golo da 
vitória”. 
O seu desempenho chegou 
aos ouvidos do presidente 

do Benca. “Três meses depois, o 
presidente do Benca, o senhor 
Joaquim Ferreira Bugalho, foi para as 
termas de Cabeço de Vide e alguém lhe 
deu uma dica: 'Está ali um miúdo, o 
Palmeiro Antunes e tal', e o senhor 
Bugalho foi-me buscar. Trouxe-me 
para Lisboa, vim no carro com ele, e 
estive dois meses na casa dele. Os jogos 
eram no Campo Grande. Joguei nos 
juniores, nos aspirantes e na reserva”.
No nal do ano de 1954, é inaugurado 
o Estádio da Luz e Palmeiro, como 
capitão da equipa de juniores, foi o 
porta-bandeira da cerimónia. “Foi uma 
coisa maravilhosa”. 
A partir dali, marcavam-se as linhas da 
sua vida: “Matricularam-me no Ateneu 

Comercial de 
Lisboa, porque 
em Portalegre 
estava a tirar o 
curso comercial, 
e z grandes 
amigos”. Depois 
do curso, o 
Benca apertou 
com ele: “Ou 
jogas e 
a r r a n j a m o s - t e 
um emprego ou 
vais arranjar 
emprego”. A 
resposta foi fácil: 
“Eu não quero 
deixar de jogar. 
É uma coisa que 
adoro”. 
Ficou e arranjaram-lhe emprego na 
Mercauto de Sete Rios. Jogou e, em 
1954, foi internacional, altura em que 
chegou ao Benca o treinador 
brasileiro Otto Glória que o pôs a jogar 
na primeira categoria. Treinava e 
cumpria “os horários todos!”. Bom, 

nem sempre, como conta sobre a noite 
da procissão do Senhor dos Passos, no 
Martim Moniz: “Eu, o Isidro, o Hélder, 
o Coluna e o Ramalho fomos jantar 
fora, fomos à procissão, e chegámos às 
duas e meia da manhã. Já não abriram 
a porta! Então, fomos agarrados a subir 

De jogador a treinador
no mundo do futebol

Palmeiro Antunes

Na garagem guarda um espólio de troféus que ganhou ao longo da vida

Equipa do Benca no Campeonato Nacional 57/58 - 19 anos

Seleção Nacional na Alemanha 55/56 - 18 anos
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Papelaria  
ESTUDANTINA

Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 52A - 2745-094 QUELUZ - Tel/Fax. 214 353 511

• Livros e diverso  
material escolar  

• Tabacaria 
• Livraria

• Pay-Shop
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• Ferragens
• Fechaduras
• Ferramentas
• Loiças sanitárias
•  Diverso mobiliário  

para casa de banho
• Azuleijos e mosaicos
• Material eléctrico
• Tintas
• Chaves
•  Remodelação  

de interiores e outros 
serviços

Av. José Elias Garcia, 177-A
2745-150 QUELUZ
Tel.: 214 367 510
E-mail: keluzfer@hotmail.pt

Keluzfer
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decoração de diversos elementos da 
corporação e pela homenagem a vários 
funcionários, como forma de reconheci-
mento pelo seu préstimo à Associação. 
Foram também atribuídas medalhas e 
diplomas a várias entidades e perso-
nalidades que se destacaram pelo seu 

apoio à causa dos bombeiros - Nuno 
Garcia, Restaurante A Gália, Grupo 
Motard Foge com Elas e Clube West 
Riders. Tal como é feito anualmente 
nestas comemorações, procedeu-se à 
entrega de diplomas a vinte e um cida-
dãos que completaram cinquenta anos 

como sócios da Associação. 
A sessão terminou com o entoar do 
Hino, seguindo-se um beberete com o 
apagar das velas no bolo de aniversá-
rio.

Texto: Raquel Luís
Fotos: Paulo Rodrigues
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Orçamento para 2020 aprovado

Escola de Pintura da ADFA

Pastelaria
Restaurante

• Bife à casa
• Leitão de negrais
• Bitoque
• Polvo e bacalhau à lagareiro
• Peixe fresco diariamente
• Camarão frito ou grelhado
• Sobremesas diversas
• Especialidades Natalícias
• Coscorões, azevias, filhós, sonhos 
e o saboroso Bolo de Noz

De segunda a sábado
das 7.30H às 19.30H
Encerra ao domingo

Temos Multibanco

Tlf. 211 322 564
R. José Cipriano 

da Silveira Machado, 9 E
2745-140 Queluz

PastelariaTITAcafé/restaurante

Desejamos 
Boas Festas

De 29 de novembro a 12 de janeiro, o 
Passeio Marítimo de Algés recebe o pri-
meiro Christmas Fun Park de Portugal, 
a Capital do Natal. O evento apresenta-
-se como uma autêntico espectáculo a 
céu aberto onde os visitantes embarcam 
numa viagem imersiva até à Lapónia, 
terra do Pai Natal, através de várias ati-
vidades e atrações.
O Palácio dos Guardiões da Neve pro-
porcionará uma das experiências mais 
intensas do recinto. Neste local, onde 
as temperaturas poderão atingir os 
dois graus negativos, o público será 
convidado a brincar com neve real e a 
apreciar várias esculturas em gelo es-
culpidas por profissionais russos.
O espaço contará com a maior pis-
ta de gelo que alguma vez esteve em 
Portugal, com mil metros quadrados. 
Aqui os visitantes poderão patinar com 
vista para um lago gigante - Espelho 
Mágico dos Sonhos - onde se realizará 

um watershow, produzido pela mesma 
equipa que trabalha com a Disney. 
Na Montanha do Vento Corajoso, as 
doze pistas de snowtubing - com dife-
rentes níveis de dificuldade – garanti-
rão diversão para toda a família. Já no 
Bosque dos Elfos, os mais pequenitos, 
poderão realizar várias atividades num 
ambiente acolhedor e divertido. Haverá 
também uma árvore com 20 metros de 
altura que convida à interação com o 
público. O recinto terá ainda uma área 
de restauração onde não faltará anima-
ção, um mercado de compras e muitos 
espetáculos de rua espalhados por todo 
o parque. A Capital do Natal estará 
aberta de segunda a quinta -feira, das 
12h às 23h, à sexta e sábado, das 10h às 
24h, e aos domingos, das 10h às 23h. Os 
bilhetes já estão à venda no site oficial 
do evento e os preços variam entre os 
20 e os 88 euros consoante a modalida-
de escolhida.

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 Núcleo de Sintra da Delegação de 
Lisboa da Associação dos Deficientes 
das Forças Armadas, (ADFA), tem uma 
Escola de Pintura desde 2008, por onde 
já passaram várias dezenas de alunos.
Ao longo dos anos foram realizadas 
diversas exposições, nomeadamente, 
três na Vila Alda, Casa do Elétrico em 
Sintra, cinco nos Bombeiros Voluntários 

de Queluz, uma das 
quais decorreu até 
dia três deste mês 
de novembro, duas 
no Centro Social de 
Miratejo e duas no 
Centro de Saúde de 
Massamá, tendo to-
das elas registado 
grande êxito. 
A escola teve como 
professora até 2016, 
Angelina Lemos, de-
pois Lourdes Ferreira, 
cujos contributos, 
com a sua arte e sa-

ber, voluntária e gratuitamente, é de 
salientar. 
O Núcleo de Sintra da ADFA está aber-
to aos sócios, seus familiares e também 
à comunidade local. Tem outras ativi-
dades, como informática, lavores, cos-
tura, porcelana fria, Jogos tradicionais e 
Yoga do Riso, está situado na Travessa 
Ruy Cinatti nº 2 A 1, em Massamá.

A Assembleia Municipal da Amadora 
aprovou o Orçamento para 2020, num 
valor de cerca 97 milhões e 500 mil eu-
ros, apresentando um crescimento de 
3,3% relativamente a 2019. 
As GOPs para 2020 refletem o inves-
timento nas áreas dos transportes ro-
doviários, na mobilidade sustentável, 
no alargamento da rede de percursos 
pedonais e cicláveis e na conclusão 
do Eixo Estruturante, intervenção vi-
tal no âmbito do Plano Estratégico da 
Falagueira, Venda Nova. 
As funções sociais assumem também 
destaque, com uma série de políticas 
nas áreas da Educação, da Saúde e da 
Ação Social, como o plano concelhio da 
rede de oferta formativa ou a requalifi-
cação do parque escolar da Amadora, a 
elaboração do projeto da nova Unidade 
de Saúde Familiar Ribeiro Sanches, ou 
o programa de apoio à construção de 
creches e unidades residenciais para 
idosos, 
As grandes áreas de investimen-
to incluem também vários projetos, 
como a requalificação dos Recreios da 
Amadora, a requalificação do Mercado 
da Mina ou do Centro de Bem-Estar 
e Recolha Oficial de Animais da 

Amadora.   
A Autarquia aposta na erradicação de 
núcleos degradados do concelho, com 
financiamento para programas habita-
cionais alternativos ao realojamento, 
com uma estimativa de investimento 
de um milhão e 300 mil de euros, no 
realojamento de famílias através do 
PER e de um milhão pelo Programa de 
Apoio ao Auto Realojamento. 
A Estratégia Municipal de Reabilitação, 
tem forte aposta no incentivo à realiza-
ção de obras particulares. 
Aponta-se também para a renovação 
da frota de recolha de resíduos e no 
alargamento da rede de recolha seletiva 
de ecopontos.
No campo dos impostos, há reduções, o 
IMI desce para 0,32%. No IRS foi apro-
vado o lançamento de uma taxa reduzi-
da de 3,8%. Na derrama, como medida 
de apoio às pequenas e médias em-
presas do concelho, a Câmara decidiu 
isentar o lançamento de derrama sobre 
o lucro tributável sujeito, e não isento 
de IRC, para um volume de negócios 
abaixo dos 150 mil euros. Acima dos 
150 mil euros, a derrama foi fixada em 
1,5%, sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC.

Boas 
Festas

Capital
do Natal
em Oeiras
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Faleceu João Armando Cardoso

24/06/1945
1/11/2019

21/02/1932
1/11/2019

Faleceu João José Santos

Câmara aprova orçamento
O Executivo da Câmara 
Municipal de Oeiras aprovou o 
Orçamento para 2020, com um 
valor de cerca de 172 milhões 
de euros, mais 17 milhões de 
euros do que o Orçamento 
para 2019, tendo como prin-
cipais eixos de investimento 
a Valorização do Território, 
Qualidade de Vida, Ambiente 
e Educação. 
Foi também aprovado um pa-
cote fiscal que dá continuida-
de à dinâmica de atratividade 
empresarial e de reforço do rendimento 
disponível dos munícipes, com redu-
ção da taxa de participação a que o mu-
nicípio tem direito no IRS, para 4,7%, 
ficando também a taxa de IMI, a ser das 
mais baixas da Área Metropolitana de 
Lisboa.
Nas grandes áreas de investimento 
estão projetos como, a construção do 
novo edifício administrativo munici-
pal, habitação jovem e promoção social, 
requalificações de escolas, qualificação 
do espaço público, valorização do pa-
trimónio histórico e cultural, apoio à 
mobilidade em transportes públicos. 
Do Plano de Desenvolvimento 
Estratégico e Grandes Opções do Plano 
são de destacar as grandes prioridades 
de investimento, com cerca de 34 mi-

lhões e 770 mil euros para a Valorização 
e Gestão Sustentável do Território, cer-
ca de 22 milhões e 140 mil de euros 
para a Qualidade de Vida e Ambiente 
Sustentável, cerca de 13 milhões e 450 
mil euros para a Educação ou cerca de 
nove milhões e 470 mil euros para a 
Habitação e Coesão Social. 
As funções sociais somam um investi-
mento de mais de 73 milhões e 740 mil 
euros, o que representa um crescimento 
de 39,8% em relação a 2019.
O Executivo Municipal conta apresen-
tar em 2020 o Plano de Adaptação às 
Alterações Climáticas, um instrumento 
para devolver a Oeiras o desempenho 
ambiental de excelência e em respeito 
com as melhores práticas internacio-
nais.

O São Martinho foi, mais uma vez, cele-
brado em Oeiras, com dois grandes ma-
gustos, um no centro da Vila de Oeiras, 
no Largo 5 de Outubro, nos dias 10 e 
11 de novembro e outro em Algés, no 
Jardim Palácio Anjos, no dia 16 de no-
vembro.
No dia 11, como também já é tradi-

cional, foram 
ligadas as lu-
zes de Natal 
de todo o 
concelho sendo, simbolicamente, liga-
das pelo presidente do Município de 
Oeiras, Isaltino Morais, no decorrer do 
magusto no Largo 5 de Outubro.
As Festas de São Martinho são organi-
zadas pela Câmara Municipal de Oeiras 
em colaboração com a ACECOA, 
Associação Comercial e Empresarial 
dos Concelhos de Oeiras e Amadora, 
cujo presidente, João Antunes, refe-
riu que apesar de alguns dos dias não 
terem contado com as melhores con-
dições atmosféricas, as pessoas não 
desistiram de vir aproveitar esta oferta 
de castanhas, estimando-se em cerca de 
17 mil as pessoas que estiveram neste 
evento.
Jorge Diegas, produtor de Vinhais, que 

faz o fornecimento das castanhas, que 
ao longo dos anos se tem deslocado a 
Oeiras com pessoas que têm o trabalho 
de assar as castanhas, disse que este 
ano há pouca castanha mas são de boa 
qualidade, referindo também que gosta 

de estar presente nesta festa.
Além das castanhas os visitantes con-
taram com vários stands com gastro-
nomia variada e doçaria da região, a 
animação esteve a cargo dos Pauliteiros 
de Miranda do Douro.
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Magusto de Oeiras
oferece 13 toneladas 
de castanhas
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 Pela estrada fora de "Carocha" até ao Cabo Norte
- Joaquim Banha
Cometer a proeza de percorrer 
14.532 quilómetros ao longo de 36 
dias, cruzando os territórios de oito 
países (Portugal, Espanha, França, 
Alemanha, Dinamarca, Suécia, 
Finlândia e Noruega) ao volante de 
um Volkswagem Carocha de 1950 não 
é para qualquer um. É preciso partir 
disposto a enfrentar todas as dificulda-
des, estar preparado para ultrapassar 
as contrariedades que sempre surgem 
e manter a resiliência necessária para 
nunca desistir de alcançar os objectivos 
traçados. Joaquim Banha, um veterano 
em longos percursos pelas estradas da 
Europa, partiu para esta aventura, que 
denominou de ‘VW Eurotour 2019’, no 
dia 22 de Maio e regressou à meta da 
partida a 26 de Junho, depois de muitas 
peripécias pelo meio. 

Entre as duas datas, este automobilis-
ta aventureiro de 75 anos, natural de 
Viana do Alentejo, mas a residir actual-
mente na Parede, ligou esta localidade 
do concelho de Cascais ao Cabo Norte, 
na Noruega, onde chegou no dia 9 de 
Junho, cumprindo uma jornada trans-
continental que apresentou vários de-
safios pelo caminho, nomeadamente 
um pára-brisas partido que deu muitas 
dores de cabeça, um dínamo que tei-
mou em não carregar, um túnel inter-
minável iluminado ao lusco-fusco per-
corrido a ritmo de caracol e, claro está, 
as muito baixas temperaturas, que fa-
zem congelar qualquer um. Ao chegar, 
trazia a alegria estampada no rosto, o 
cansaço a manifestar-se no corpo e a 
memória a transbordar de recordações. 
Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) – Quais 

os objectivos desta viagem? O que o le-
vou a empreender esta aventura?
Joaquim Banha (JB) – Quis associar a 
esta viagem uma preocupação com um 
problema grave de solução difícil e ao 
mesmo tempo urgente: as Ameaças 
Ambientais. É importante que todos 
tenham consciência que a Terra está se-
riamente ameaçada e todos precisamos 
de fazer a nossa parte. Já que tanto se 
fala em alterações climáticas decidi ir 
ver ‘in loco’ o local onde os glaciares 
começam a derreter. Apesar de perten-
cer ao clube dos seniores, o futuro dos 
meus filhos e netos neste planeta é uma 
preocupação. Se conseguir chamar a 
atenção das pessoas para este gravís-
simo problema já valeu a pena ir de 
Cascais ao Cabo Norte. 
CL - Tratou-se de uma viagem a solo 

ou teve companhia? Com que apoios 
contou?
JB - O carro tem a matrícula SO-13-
56 e logo na data da aquisição foi-lhe 
dado o nome de SÓZINHO. Fazendo 
jus ao nome, fui sózinho em toda a 
viagem, embora tenha tido platafor-
mas de apoio pelo caminho: Saragoça 
e Torregrossa (Espanha), Sinshein e 
Wolfsburgo (Alemanha) Estocolmo 
(Suécia) e Tromso (Noruega). 
CL - Quanto tempo levou a planear a 
viagem? Quais as principais preocupa-
ções antes de iniciar esta aventura?
JB - Estas viagens demoram normal-
mente um ano a planear com os ajus-
tes adequados com pontos de interesse 
que se queira visitar. A grande preo-
cupação é sempre o carro, por isso le-
vei duas malas de ferramentas e peças 
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mais comuns de substituição, além de 
contar com algum apoio logístico pelo 
caminho. 
CL – Conte-nos qual foi o momento 
mais curioso/divertido por que pas-
sou?  
JB - Em Espanha, numa das paragens 
que fiz para beber café e atestar de com-
bustível, à saída quase não vi o carro 
porque estava tapado por um grupo de 
chinesas a tirar-lhe fotografias. Diverti-
me também muito quando numa cida-

de em França um funcioná-
rio da Volkswagen não sabia 
sequer pôr o carro a funcio-
nar. Não entenderia se lhe 
dissesse que aquele carro 
valia mais do que qualquer 
outro que tinham no Stand...
CL - Qual foi o melhor mo-
mento da viagem?
JB - Sem dúvida que chegar 
ao Cabo Norte foi muito 
gratificante. Senti uma paz 
enorme por mais esta vitó-
ria, tratou-se de um momen-
to único que perdurará no 
tempo.   

CL - E qual foi o pior momento da via-
gem?
JB - Houve dois piores momentos nes-
ta viagem. O primeiro ocorreu quando 
me dirigia a Tromso, depois de sair do 
Cabo Norte, e fui confrontado com a 
queda de neve e… gelo. O carro, pelas 
suas características, tem os pneus mui-
to estreitos e, apesar de tentar seguir o 
trilho dos outros, passei por momentos 
complicados. Felizmente, foram só uns 
10 minutos, mas não deixou de me dar 

um calafrio enorme pensar que se caís-
se por uma das muitas ribanceiras que 
por ali havia só me descobririam dias 
depois. 
O segundo pior momento registou-se 
num dos muitos túneis que tive de per-
correr (alguns por baixo do mar) com 
vários quilómetros de comprimento. 
Num deles, bastante antigo, a ilumina-
ção estava avariada. Como o carro não 
tinha a pedalada dos outros e nem se-
quer a luz era igual, foi uma tortura. Só 
a baixa velocidade e o reflexo dos sinais 
de trânsito ajudaram a sair daquele in-
ferno, mas rodando apenas a uma ve-
locidade entre os 15 e os 20 Km/hora.
CL - Quais as principais difi-
culdades que enfrentou?
JB – Uma das maiores difi-
culdades que enfrentei ocor-
reu na Lapónia, no Norte da 
Finlândia, uma região mais 
desértica onde, devido à fal-
ta de combustível, passei a 
um estado de emergência. 
A partir dos 100 quilómetros 
percorridos abastecia na pri-
meira bomba que encontra-
va. Outra das dificuldades 
que enfrentei foi ter-se par-
tido o vidro do pára-brisas 
na Suécia, o que me obrigou 
a ter de conduzir com um 
vidro improvisado em acrílico mais de 
6.000 quilómetros, até conseguir trocá-
-lo na Alemanha. 
Já a caminho de Portugal, também fi-
quei sem dínamo, que deixou de fun-
cionar, o que me obrigou a desligar 
tudo o que consumisse energia, como 
telemóveis, GPS, etc., para conseguir 
chegar ao fim da jornada. Nessa fase, e 
até ao Bombarral, não houve condução 
fora da luz solar. Depois de trocar de 
bateria, acabei por descobrir que, afi-
nal, era uma escova que tinha saído do 
sítio e não se passava nada com o regu-
lador de tensão, que insistia em trocar. 

“A PALAVRA ‘DESISTIR’ NÃO FAZ 
PARTE DO MEU VOCABULÁRIO”

CL - Alguma vez pensou em desistir?

JB - A palavra ‘desistir’ não faz 
parte do meu vocabulário, nem 
sei o que quer dizer, por isso 
desistir estava fora de causa, só 
mesmo se o carro não pudesse 
continuar.
CL - O que representou para si 
ter conseguido chegar ao Cabo 
Norte?
JB - A chegada ao Cabo Norte 
foi uma vitória, embora seguin-
do as pegadas de quem há 50 
anos fez o mesmo percurso, mas 
com premissas diferentes. Vasco 
Calixto conduziu o primeiro 
carro de matrícula portuguesa a 
chegar ao Cabo Norte, mas teve 
a vantagem de ir num carro com-
pletamente novo. Contudo, na 

altura as estradas eram bem diferentes 
das actuais, bem com os ferries e os tú-
neis, que eram raros. Seguramente, foi 
mais difícil no tempo dele.
CL - Foi mais fácil a viagem de ida ou 
o regresso? 
JB - A parte da viagem mais fácil foi 
seguramente o regresso, até porque já 
trazia comigo o cumprimento do objec-
tivo. 
CL - O que sentiu quando chegou a 
Portugal, após tantos quilómetros na 
estrada?
JB - Após chegar a Portugal não pude 
deixar de sentir uma enorme paz inte-
rior e, obviamente, muito cansaço.

Rua Elias Garcia - 87/A  Amadora-Falagueira
Tel. 927549394

  Uma Taberna desde 1847
A servir Gastronomia com Sabor
Petiscos diversos

2ª - Encerrado
3ª - Peixe selvagem c/ açorda
4ª - Cabidela
5ª - Pratos diversos
6ª - Caras de Bacalhau

Há 60 anos a servir 
a boa água pé em 
pipas de carvalho

A caminho do Cabo Norte Ilhas Lofoten (Norte da Noruega)

Nos fiordes da Noruega

Passagem por Orandur Sur em França

Museu do VW com 
um modelo Schwmmwagen
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INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE ALGÉS ◉Bloco cirúrgico
◉Urgências
◉Cirurgia-laser
◉Angiografia
◉Ecografia
◉Consultas diárias
◉Campos visuais computorizados
◉Cirurgia de catarata

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

Natural de Viana do Alentejo, 
Joaquim Banha já enfrentou 75 
Primaveras. Residente na Parede, 
este alentejano determinado foi fo-
tógrafo de Investigação Industrial 
e fez Fotografia Médica, áreas 
onde realizou alguns dos traba-
lhos “mais apaixonantes” e que 
mais o realizaram “por resultarem 
numa ajuda a terceiros”, segun-
do gosta de realçar. Mais tarde, 
exerceu também a actividade de 
gestor no sector de venda de ouro 
e prata pelo correio e, mais recen-
temente, em empresas de serviços 
para a Indústria Farmacêutica. 
“Actualmente, estou meio refor-
mado embora me mantenha muito 
activo”, assinala.

Perfil

CL - Se voltasse a fazer o mesmo per-
curso, o que mudaria?
JB - Se tiver oportunidade, voltarei a fa-
zer esta vigem e pouco mudarei. Talvez 
não vá a Vardo (Noruega) para poder 
ter mais tempo para ver os fiordes, que 
são realmente uma coisa do outro mun-
do. No entanto, gostava de fazer esta 
viagem acompanhado da Ana, a minha 
mulher, com quem tenho três filhos. 
CL - Que conselhos dá a quem deseja 
realizar uma viagem deste tipo?
JB – Quem desejar fazer uma viagem 
deste tipo, com uma enorme compo-
nente de aventura, deve usar durante 
seis meses, no seu dia-a-dia, um clás-
sico para testar eventuais anomalias 
e depois planear bem o percurso. Se 
quiser fazê-la num carro normal, não 
tem grandes dificuldades, mas tam-
bém é bom. Aqui recomendo usarem 
Volkswagen ou Volvo pela assistência 
que encontram ao longo do percurso, 
sobretudo na Noruega e na Suécia. Não 
há grandes problemas de alojamento, 
há muitos parques de campismo in-
clusivamente. Sejam cuidadosos com a 
gestão de combustível. Na Lapónia e na 
zona do Árctico há bombas de gasolina 
que estão a uma distância de 160 qui-
lómetros umas das outras. Os cartões 
são mais usados do que o dinheiro, até 
mesmo para pagar um café. Há imen-
sos supermercados e restaurantes. As 
portagens são muito raras e utilizar os 
ferries entre as ilhas pode ser uma so-
lução, já que não são muito caros face à 
distância percorrida.
CL - Esta viagem esteve associada a 
preocupações ambientais. A que con-
clusão chegou sobre as alterações cli-
máticas no final do percurso?
JB – Efectivamente esta viagem foi por 
uma causa, que são as alterações climá-
ticas. Ao assistirmos às agressões co-
metidas contra o Ambiente não pode-
mos deixar de nos preocuparmos com 
o nosso futuro. A introdução de carros 
eléctricos nas nossas vidas aparenta ser 
uma melhoria, mas... ninguém explica 
o que vai ser feito com as baterias de 
lítio, e como se reciclam. E os plásticos? 
Cada um de nós está a reciclar o que 
devia? Por que não se aproveitam para 
fazer separadores de estradas, casas, pi-
lares de separação de propriedades ou 
cercas? Usamos os nossos carros sem 

ser com uma pessoa só? Usamos mais 
vezes os transportes públicos? Estamos 
a reutilizar os sacos do supermercado? 
E os pneus, aviões e barcos? 
Há dias, o aspirador de cozinha em 
minha casa avariou com a bateria (con-
junto de pilhas) estragada. Não conse-
guimos encontrar alguém que o qui-
sesse reparar e só arranjámos solução 

numa empresa de electrónica de venda 
de pilhas, onde nos pediram 70 euros 
por uma bateria nova. Só que o aspirar 
novo custou 55 euros! Como resolver 
este caminho consumista da nossa so-
ciedade? O número e a intensidade dos 
ciclones estão a aumentar, as barragens 
estão cada vez mais secas com falta de 
água. Há mesmo quem diga que den-
tro de 30 anos o Alentejo estará seco... 
Enfim, todos nós, sem excepção, deve-
ríamos providenciar um Mundo me-
lhor para os nosso filhos e netos.

“AS VIAGENS SÃO SEMPRE 
PRECEDIDAS DE SONHOS”

CL - Qual a viagem dos seus sonhos 
que ainda não realizou?
JB - As viagens são sempre precedidas 
de sonhos, desejos e realizações, por 
isso esta, e face à minha idade, possibi-
litou-me uma realização pessoal muito 
grande. Como não tenho vontade de 
sair da Europa, e face ao que já viajei 
com o SÓZINHO, muito pouco me res-
ta para fazer. A E75 é uma estrada que 
vai da ilha grega de Creta até Vardo, no 
Norte da Noruega, teria interesse em 
fazer esta viagem, mas a instabilidade 
dos Balcãs não me permite essa velei-
dade. No entanto, tenho o secreto de-
sejo de poder repetir em 2021 a viagem 
que agora realizei ao Cabo Norte, mas 
acompanhado da minha mulher. 
CL - Como desenvolveu este gosto por 
viajar?
JB - A minha vontade de viajar reside 
no facto de me ter apaixonado pelos 
Carochas em geral e pelo SÓZINHO 
em particular. O pre-
texto das concentrações 
tem sido usado ao limite 
para atravessar a Europa 
várias vezes e ter oportu-
nidade de ver regiões que 
não estão nos roteiros 
turísticos. Esse aspecto 
encanta-me e o número 
de museus de automó-
veis visitados está muito 
além do que imagina-
ria há 10 anos. A minha 
cultura automobilística, 
em particular sobre a 
Volkswagen, aumentou 
muito e isso é muito gra-

tificante. 
CL - Como nasceu esta paixão pelos 
Volkswagen Carocha?
JB – A minha primeira viagem, até à 
região de Paris, foi feita num Carocha 
cortado, quer dizer Cabrio, mas não 
original. Depois acabei por ficar com 
uma carrinha Ford Anglia, feita na 
Azambuja, e acabei por ter de tomar 
uma opção. Ou era multimarcas, e não 
percebia muito de nenhuma, ou fixava-
-me numa marca e aprendia o que pu-
desse sobre ela. Foi a Volkswagen que 
acabou por ganhar e por isso tenho 
vários VW. Além do de 1950, ainda te-
nho um de 1960, outro de 1963 e uma 
Variant. E também já ofereci ao meu 
filho um VW de 1962. 
CL - Um desejo para o futuro?
JB - Para o futuro desejo que o nosso 
planeta possa ser saudavelmente habi-
tado, que os nossos governantes (mun-
diais) tenham a clareza de perceber que 
se ajuda mais os povos subdesenvolvi-
dos ajudando-os culturalmente, dando-
-lhes forma de sobrevivência humana, 
ajudando localmente o seu desenvolvi-
mento e crescimento enquanto povos 
em vez de injectarem milhões e milhões 
de euros em programas de resultados 
duvidosos, onde somente a corrupção 
e os mercadores da guerra ganham. Se 
assim fosse, a emigração tal como a co-
nhecemos reduzir-se-ia e as mortes e a 
escravidão a que alguns estão sujeitos, 
nalguns casos pelos seus próprios pa-
res, acabariam. 

Texto: Luís Curado
Fotos: P.R. e J.B.

Círculo Polar Árctico (Suécia)  No Museu em Wolfsburg 

Encontro com portugueses  de Torres Vedras

Círculo Polar Árctico (Noruega)
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Natal em Queluz

"Sem Tábuas" apresenta peça

Taberna do Aviador em Tires Já está à venda uma nova aventura 
de Astérix e Obélix, com o título “A 
Filha de Vercingétorix”, mais uma 
criação da dupla composta por Jean-
Yves Ferri e Didier Conrad, uma pu-
blicação das Edições ASA.
Esta história gira à volta da chegada 
à aldeia gaulesa de uma misteriosa 
adolescente, é filha do célebre chefe 
gaulês Vercingétorix, é perseguida 
pelos romanos e procura refúgio na 
aldeia dos gauleses. A presença des-
ta adolescente especial vai provocar 
múltiplos distúrbios intergeracio-
nais.

A União de Freguesias Queluz Belas 
realiza entre os dias de 29 de Novem-
bro e 1 de Dezembro, o espírito de 
Natal com a IV edição do Mercado de 
Natal de Queluz e Belas no Jardim Con-
de de Almeida Araújo, em Queluz. Os 
visitantes podem encontrar peças de 
artesanato originais, o aroma do choco-
late bem quente, das castanhas assadas, 
os churros e farturas.
O Pai Natal, irá receber, ouvir e tirar 

fotografias com todas as crianças que 
queiram visitá-lo no sábado e no do-
mingo, entre as 11h00 e as 13h00.
As crianças são ainda convidadas a 
participar, gratuitamente, no workshop 
“Constrói o Teu Fantoche”, na Ludote-
ca de Queluz, no sábado, 30 de Novem-
bro, entre as 11h00 e as 13h00.
O programa musical será assegurado 
pelas Instituições da Freguesia, com di-
versos momentos musicais.

A Taberna do Aviador, um res-
taurante recentemente aberto, 
no Largo 16 de Novembro nº 37, 
em Tires, junto ao Aeródromo de 
Tires, é um projeto familiar tendo 
como responsáveis e proprietários 
André Lopes e sua mãe, Paula 
Grilo, que apostaram num serviço 
de qualidade.
Este restaurante tem à disposição 
dos clientes um serviço que tem ca-
tivado quem experimenta as suas 
ementas, merecendo estas elogios 
pela variedade e qualidade dos 
pratos.
São alguns pratos que têm feito 
parte das suas ementas diárias, 
frango à passarinho, feijoada de 
choco, quiche de frango, quiche 
vegetariano, lasanha de peixe, la-
sanha de carne, bacalhau à 
Gomes de Sá, não faltando as 
sopas e sobremesas.
Com espaço para 90 pessoas, 
contando com a zona de es-
planada, servem almoços e 
jantares e ao longo da tarde 
há petiscos. Estão abertos das 
12h00 às 24h00, encerram aos 
domingos. Através do núme-
ro 962044120 podem ser fei-
tas reservas.  

A Associação Sócio 
Cultural e Artística, 
Sem Tábuas, se-
diada no Centro 
Cultural da Laje, em 
Porto Salvo, no con-
celho de Oeiras, vai 
levar à cena a peça 
de teatro, «Quem é 
que inventou a ma-
çaneta?!».
Esta peça é uma 
comédia absurda e 
irónica, inspirada na 
vida real, em Antón 
Tcheckov e na vida 
poética de Charles 
Bukowski.  
Um homem que 
escreve, não, não é 
um escritor! É obrigado pela mulher a 
dar uma conferência sobre os malefí-
cios do uso do tabaco. Mas... Para quê 
falar deste tema quando existem tantos 
outros e muito mais interessantes? Mas 
quais? E porquê fazer tudo o que a mu-
lher manda? 
É isso que este homem, sem se preo-
cupar e longe do olhar da mulher, de-

R. José Maria Pereira, 4 Lj. B | Casal São Brás | 2700-503 Amadora | Tel. 214 933 220 / 214 939 362 | Fax. 214 986 204

CASALDENTE, LDA
Laboratório de Prótese 

Dentária
Clínica Dentária

Consultas Diárias
Médico Especialistas  
em Ortodôncia Fixa, 

Implantologia, Prótese Fixa 
e todo o tipo de Dentisteria

Executam-se todos os  
trabalhos de Próteses Dentárias, 
incluindo Próteses sobre Implantes. 
CONSERTOS

www.casaldente.com
casaldente@sapo.ptBoas Festas

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 comarca 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 FONSECA, 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 DECISÃO de 
REVOGAÇÃO, outorgada em 16 de setembro de 2019 no Cartório Notarial 
ANA RITA RAMOS sito na rua Adão Manuel Ramos Barata, nº 2B, Condo-
mínio 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 ).

cide conversar. Numa interação cons-
tante com o público. Conversar sobre 
quê? Limpezas domésticas? Fritos? 
Liberdade? Azar? Casamento? Uma 
maçaneta?! 
Com criação e dramaturgia de 
Fernando Lobo, produção Sem Tábuas, 
encenação de Tiago Pereira Couto e in-
terpretação de Miguel Partidário. 

CL-Novembro-2019CL-Novembro-2019



20 Novembro 2019 O CORREIO DA LINHA O CORREIO DA LINHA 31Boas Festas

Venha visitar e saborear a nova aposta, 
da afamada hamburgaria "A Gália", 

em Queluz junto ao Palácio Nacional.

"Gelados com todos By A Gália", uma gelataria que para 
além de gelados artesanais, serve crepes, waffes e bebi-

das quentes, tais como chocolate quente, chás, capuccino, 
entre outras deliciosas e saborosas opções.

A "Gelados com todos By A Gália" dispõe de uma explanada 
ampla e bastante agradável, tanto de Verão como de Inver-
no nas traseiras do espaço, além de uma acolhedora sala no 

interior, onde se preservam as memórias.

Avenida da Republica nº 9 | Tel. 210188322

Em Agosto de 2019, Queluz ganhou um novo espaço...

BD Amadora comemora 30 anos
Entre os dias 24 de Outubro e 3 de No-
vembro, o Fórum Luís de Camões rece-
beu a 30ª edição do Festival Internacio-
nal de Banda Desenhada  da Amadora. 
Sob a nova direcção de Lígia Macedo, 
o festival procurou este ano renovar-se. 
As várias exposições, sessões de autó-
grafos, visitas guiadas, oficinas, deba-
tes e workshops asseguraram a satisfa-
ção de todos os que por ali passaram. 
Muitos foram os apaixonados pela 
“nona arte” que, ao longo de 10 dias 
rumaram à Amadora para explorar o 
que de melhor se faz em Portugal e no 
mundo, no universo dos “quadrinhos”. 
Das exposições destacaram-se “80º 
Aniversário de Batman” que levou os 
visitantes numa viagem retrospectiva 
pela história do personagem; “Stan Lee 
- O Mito e as Criações”, onde foi dado a 
conhecer o processo criativo do co-cria-
dor da Marvel; “30 Anos, 30 Cartazes”, 
que celebrou a história do festival e da 
banda desenhada nacional através da 
comunicação visual utilizada ao longo 
das 30 edições. 
A ligação ao país vizinho também não 
foi esquecida com uma exposição de-
dicada ao incontornável autor de BD 
espanhola Alfonso Font - presente no 
evento - feita em parceria com o Clube 
Português de Banda Desenhada. 
Como é habitual, as sessões de autó-
grafos foram o ponto alto deste even-
to. Pelo Fórum passaram reconheci-
dos criadores como Marjolaine Leray, 
Rubén Pellejero, Susa Monteiro, Miguel 
Mendonça, Keko, Peter Snejbjerg, 
Tommi Musturi entre outros.
Destaque para a colaboração da artista 
plástica portuguesa Joana Vasconcelos, 
responsável pela cenografia geral do 
espaço.
Nesta edição houve também espaço 
para promover ícones portugueses 
do passado e do presente como o ca-
rismático Vasco Granja, precursor na 
divulgação da banda desenhada e do 
cinema de animação em Portugal, ou 
José Ruy, autor amadorense que ali 
apresentou a nova edição do seu livro 
“História da Amadora - Levem-me 
Nesse (novo) Sonho!”. Esta é a quinta 
edição da obra de notável caráter his-
tórico, que conta através de banda de-

senhada, a evolução e o crescimento da 
cidade que comemora este ano quatro 
décadas de existência. O livro “vai des-
de os primórdios do concelho, quando 
ainda era um “lugar”, passando depois 
a vila, até aos dias de hoje, em que é ci-
dade”, explicou o autor. Em adição aos 
94 marcos presentes nas edições ante-
riores, esta edição conta com mais 21 
acontecimentos relevantes na história 
da Amadora nos últimos 10 anos, como 
a edificação da estação do Metropolita-
no na Reboleira, o renas-
cimento do Cineteatro 
D. João V, a aposta na 
Arte Mural, a criação do 
Parque da BD – Turma 
da Mônica/Maurício de 
Sousa e do Parque Fonte 
das Avencas. O autor sa-
lientou ainda a iniciativa 
da CMA em distribuir o 
seu livro pelas escolas e 
bibliotecas do concelho. 
Esta apresentação con-
tou com a presença do 

vereador José Agostinho Marques, em 
representação da Câmara e do António 
Lopes, da editora Âncora. 
O Festival tem vindo a marcar a sua po-
sição como referência no mundo da BD, 
graças aos convidados que tem recebi-
do, aos lançamentos que tem promo-
vido e aos prémios que tem entregue, 
com o intuito de engrandecer o mundo 
das novelas gráficas. O site oficial do 
Festival anuncia já que, a edição de 
2020 será repleta de novidades.

Exposição
em Oeiras

Em Oeiras, a frente ribeirinha, o 
jardim municipal e o centro histó-
rico da vila vão ser palco de uma 
exposição de arte pública, intitula-
da “ATRAVESSAR I arte memória 
e lugar”, de 24 de novembro 2019 
a 22 de fevereiro de 2020. Esta ex-
posição é promovida pela Câmara 
Municipal de Oeiras e a Faculda-
de de Belas Artes Universidade de 
Lisboa no contexto da Licenciatu-
ra de Escultura dos anos 2017/18 
e 2018/19. Intervir artisticamente 
no espaço público implica pensar, 
questionar, problematizar o espaço 
do cotidiano como lugar, num pro-
cesso de resinificação de memórias 
e significados que convocam a um 
novo olhar e a uma receção ativa 
por parte do público. Partindo de 
referências da paisagem e estabe-
lecendo diálogo/confronto com os 
vários elementos que a compõem, 
deu origem a um processo de inves-
tigação, reinterpretação e criação 
artística enquadrados no âmbito do 
programada académico da licencia-
tura de escultura. Num incentivo à 
produção artística contemporânea, 
na sua relação com o território e 
com o património esta exposição 
propõe ao visitante um circuito que 
o levará a Atravessar o território, e 
os referenciais de tempo e memória 
que integram a sua identidade. Esta 
parceria teve inicio em 2004 e que 
este ano pela primeira vez envolve 
para além do departamento de es-
cultura, o departamento de design, 
num esforço conjunto para uma 
nova leitura do território de Oeiras.
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