
Ano XXXIV • Nº 401
AGOSTO 2022 Mensal

Q E D
Preço 1.25 €  (IVA incluido)

www.ocorreiodalinha.pt

• Caixilharia de alumínio e pvc  • Todo tipo de estores interiores e exteriores 
• Cortinas de vidro  • Toldos

Diretor: Paulo Pimenta

MaestroMaestro
NikolayNikolay
LalovLalov
encerraencerra
FestasFestas
do Mardo Mar

Dois saloiosDois saloios
da Amadorada Amadora
perpetuadosperpetuados
em troféusem troféus

Festas em Honra doFestas em Honra do

Senhor Jesus Senhor Jesus 

dos Navegantesdos Navegantes

voltamvoltam

a Paço de Arcosa Paço de Arcos

BIRRE MEDICAL CLINIC
CLÍNICA DE CASCAIS

R. Pedro Franco, 238 - 2750-262 Cascais 
(Junto à rotunda de Birre) 

    Tel. 214 860 306 - 926 392 198  
       www.clinicasmedicasoliviodias.pt

Email: cascais@clinicasmedicasoliviodias.com

• Medicina Dentária
• Implantologia
• Medicina especializada
• Branqueamento dentário

• Urgências
• Correção dos dentes
• Cirurgia plástica
• Urologia



16 Agosto 2022O CORREIO DA LINHA 2

Bombeiros de Cascais recebem nova viaturaBombeiros de Cascais recebem nova viatura
O Presidente da Câmara Municipal de 
Cascais (CMC), Carlos Carreiras, foi 
homenageado pela Liga dos Bombeiros 
Portugueses (LBP), que o agraciou com 
a Medalha de Honra dos Bombeiros de 
Portugal e o Crachá de Ouro da LBP, 
em reconhecimento pelo apoio dado 
aos refugiados da Ucrânia recebidos 
no concelho. A entrega destas conde-
corações decorreu durante uma ceri-
mónia, realizada no passado dia 22 de 
Julho, para apresentação e inauguração 
de um novo veículo-escada de 32 me-
tros que passou a equipar o Corpo de 
Bombeiros da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Cascais 
(AHBVC).
“Tive a honra de ter recebido duas 
medalhas que têm significados mui-
to importantes para mim. Diferentes. 
Uma tem a ver com os infelizes acon-
tecimentos que ainda continuamos a 
verificar com a invasão da Rússia na 
Ucrânia, em total desrespeito pelos di-
reitos mais elementares do Homem. E 
aqui, os Bombeiros de Cascais têm sido 
também eles a darem um apoio enor-
me à população ucraniana que chegou 
ao nosso concelho”, assinalou o autar-

ca, realçando: “E eu gosto de reforçar 
que tudo aquilo que tem sido dado de 
apoio no acolhimento a cidadãos ucra-
nianos, em nada retira aos cidadãos de 
Cascais. Por isso, essa medalha tem um 
significado importante, que é ser reco-
nhecido o papel da Câmara Municipal 
de Cascais nesse acolhimento.”
Quanto à segunda condecoração re-
cebida, a Medalha de Honra da Liga 
de Bombeiros Portugueses, Carlos 
Carreiras destacou que se trata de uma 
“condecoração máxima”, que decidiu 
partilhar com os munícipes. “Para mim 
é uma honra receber estas condecora-
ções, mas quero partilhá-las com todos 
os cascalenses, muito especialmente 
com todos os homens e mulheres que 
servem nas cinco corporações de bom-
beiros de Cascais, que tornam o nosso 
concelho mais seguro”, justificou o au-
tarca cascalense, durante a cerimónia 
realizada junto à baía de Cascais.

VEÍCULO-ESCADA PREPARADO 
PARA INTERVIR NA ZONA 

HISTÓRICA

O novo veículo-escada de 32 metros 

para socorro e salva-
mento que passou a 
equipar o Corpo de 
Bombeiros da AHBVC, 
baptizado com o nome 
‘Cascais’, representou 
um investimento de 
cerca de um milhão de 
euros (996 mil euros), 
integralmente suporta-
do pela Autarquia cas-
calense. De acordo com 
Carlos Carreiras, além 
da área de actuação da 
AHBVC, irá também 
servir todo o município e concelhos li-
mítrofes, em caso de necessidade.
Especialmente concebido para poder 
intervir na zona do Centro Histórico de 
Cascais, o veículo-escada Magirus ad-
quirido pelo Município tem capacidade 
para elevar uma cesta de resgate, com 
lotação para quatro operacionais e um 
total de 500 quilos, a 32 metros e deslo-
ca-se na diagonal, características que o 
tornam um recurso bastante eficaz em 
operações realizadas em zonas urbanas 
antigas com artérias estreitas.
Encomendado e produzido num pe-

ríodo de apenas nove meses, o novo 
veículo-escada, baptizado com o nome 
‘Cascais’ em homenagem a esta vila, 
tem um peso bruto de 16 toneladas, 
com dimensões totais de 10,3m x 2,47m 
x 3,06m e uma motorização de 235 kW 
(320 HP). Está dotado com o Sistema 
Rescue Loader 500, para resgate de 
vítimas acamadas, até 500 quilos, em 
substituição da cesta para quatro bom-
beiros, e é capaz de movimentar uma 
maca de resgate com vítimas acamadas 
até 200 quilos.
Entre as características do novo veí-
culo-escada da AHBVC , destacam-se 
ainda: um sistema de protecção de as-
persos de água, na base da cesta; um 
sistema de videotransmissão, no mo-
nitor de combate e na cesta, para vi-
sualização remota de toda a operação 
sem necessidade de operador na cesta, 
e um sistema de piloto automático para 
operações automáticas de resgate com 
diversas memórias de posicionamento 
da cesta.

Fotos: Marques Valentim
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Conselho de SegurançaConselho de Segurança
de Oeiras toma possede Oeiras toma posse
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O Conselho Municipal de Segurança 
de Oeiras tomou posse no dia 28 de 
julho, no Auditório da Biblioteca 
Municipal de Oeiras, com a presença 
do presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, e da secretária 
de Estado da Administração Interna, 
Isabel Oneto.
Fazem parte deste Conselho, além do 
presidente da Câmara de Oeiras e da 
presidente da Assembleia Municipal, 
vereadores da Câmara, presidentes 
das juntas e uniões de freguesia, re-
presentantes, do Ministério Público da 
Comarca de Lisboa Oeste, da PSP de 
Oeiras, da Polícia Marítima, da Polícia 
Municipal, das corporações de bombei-
ros de Oeiras, da Associação de Apoio 
à Vítima, da Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária, dos agrupa-
mentos de escolas de Oeiras, das as-
sociações de pais, da ACECOA, da 
Associação de Comércio e Indústria e 

da CIP.  
O presidente da Câmara, depois da to-
mada de posse de todos os elementos 
do Conselho, dirigiu-lhe algumas pala-
vras de que destacamos, a referência à 
necessidade de haver uma reunião com 
este Conselho antes da aprovação do 
Orçamento para o próximo ano, para 
saber se há necessidade de anexar ver-
bas para a segurança. Disse também 
que espera que este Conselho não ve-
nha a ser mais um grupo de pessoas 
mas que tenha utilidade e sintam essa 
utilidade, participando na promoção 
da segurança. A secretária de Estado da 
Administração Interna na sua interven-
ção diria que, “temos que olhar para a 
importância que cada vez mais as cida-
des e o poder local têm, para serem par-
ceiros obrigatórios da Administração 
Central. A parceria com as Autarquias 
é fundamental nas questões essenciais 
da comunidade. 

No âmbito da 33.ª edição do Amadora 
BD – Festival Internacional de Banda 
Desenhada da Amadora, a autar-
quia promove a Concurso de Banda 
Desenhada da Amadora. As candida-
turas estão abertas até ao dia 28 de se-
tembro sendo que, este ano, a temática 
recai sobre a Igualdade de Género. O 
concurso destina-se a jovens entre os 
17 e os 30 anos (escalão A) e entre os 
12 e os 16 anos (escalão B) e tem como 
propósito incentivar a criação artística 
deste género literário, bem como a di-
vulgar jovens autores portugueses. 
Simultaneamente, a Câmara encontra-
-se a desenvolver o Concurso Municipal 
de Banda Desenhada da Amadora, diri-
gido aos alunos das escolas do concelho 
– 1.º ciclo (escalão A) e 2.º ciclo (escalão 
B) - desta feita sob o mote dos Direitos 
Humanos. Desta forma pretende pro-
mover-se e fomentar a utilização da 
banda desenhada nas escolas enquanto 
instrumento pedagógico e ferramenta 
para o incentivo à leitura. O recurso a 
esta forma de expressão artística é tam-
bém uma forma de estimular a criati-
vidade e a imaginação dos alunos em 
áreas como a escrita de argumentos, o 
desenho, a pintura e as artes visuais, 
enquanto partes integrantes da banda 
desenhada.
Aquando da realização do Festival 
Amadora BD deste ano – que terá lu-
gar entre os dias 20 e 30 de outubro – os 
melhores trabalhos a concurso estarão 
expostos e serão entregues prémios aos 
três primeiros classificados.
Os regulamentos de ambos os concur-
sos podem ser consultados no site da 
Câmara Municipal da Amadora ou na 
página de facebook do Amadora BD.
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JOMA homenageiaJOMA homenageia
campeão de Futsalcampeão de Futsal

Faleceu Victor BritoFaleceu Victor Brito

Sintra proporciona bem-estar animalSintra proporciona bem-estar animal

Antiga Fábrica da MessaAntiga Fábrica da Messa
dá lugar a novo edifíciodá lugar a novo edifício

Durante a presidência 
aberta, promovida pela 
Câmara Municipal de 
Sintra na freguesia de 
Algueirão Mem-Mar-
tins, foi apresentado o 
projeto para o novo edi-
fício municipal da Mes-
sa, num investimento 
superior a 10 milhões 
de euros e com prazo de 
conclusão previsto para 
o início de 2025.
O edifício existente no antigo complexo 
da Fábrica da Messa, numa zona cen-
tral de Mem-Martins e confinante com 
atual o Centro de Saúde está inserido 
num lote de 1,6 hectares e com área de 
construção aproximada de 5000m2, di-
vidida em 3 pisos que poderá acolher 
600 trabalhadores e possui, entre outras 
valências áreas pensadas para atendi-
mento ao público, refeitório, arquivo, 
salas de formação, áreas de lazer e salas 
de reunião.
Para Basílio Horta, presidente da au-
tarquia “a transformação deste espaço 
é pensada para um universo municipal 
vasto, com mais de 4000 trabalhadores. 
A pandemia veio ajudar a repensar as 
necessidades dos espaços de trabalho e 
a explorar novas metodologias de tra-
balho. Este projeto contempla uma sé-

rie de valências e necessidades com que 
nos deparámos nos últimos dois anos, 
com o teletrabalho e as plataformas de 
trabalho colaborativo."
De forma a albergar o programa estabe-
lecido, é proposto a ampliação do atual 
edifício, agora em estado devoluto, em 
4500m2. A abordagem arquitetónica 
teve em conta a envolvente edificada 
e as funcionalidades pensadas para o 
edifício.
Este novo edifício municipal foi pensa-
do para facilitar o trabalho colaborativo 
(cowork) entre equipas e serviços, salas 
tecnologicamente dotadas de equipa-
mentos facilitadores da comunicação e 
interação entre serviços, facilitando re-
formulação de procedimentos, no sen-
tido da sua simplificação, agilização e 
celeridade em resposta ao cidadão.

A Direcção da 
Juventude Operária 
de Monte Abraão 
(JOMA) homenageou, 
no passado dia 29 de 
Julho, durante um jan-
tar realizado na sede 
do clube, o seu anti-
go atleta de formação 
Bruno Coelho, que se 
sagrou Campeão da 
Europa (2018 e 2021) 
e do Mundo (2021) ao 
serviço da Selecção 
Nacional de Futsal.
Entre vários amigos e 
familiares que o têm acompanhado du-
rante a sua carreira, o ala de 35 anos, 
que joga actualmente no FF Napoli, de 
Itália, recebeu das mãos do Presidente 
da JOMA, Dr. João Pedro Morais 
Cardoso, uma camisola personalizada 
com o seu nome e o símbolo do clube 
sintrense.
Por sua vez, o dirigente desportivo e só-
cio número 1 da JOMA acabou por ser 
surpreendido pelo antigo atleta de for-
mação, que jogou no clube entre 2002 
e 2005, com uma camisola da Selecção 
Nacional de Futsal, que vai dispu-
tar a Ronda Principal de Qualificação 
para o Campeonato do Mundo de 
2024 integrada no Grupo 4 (Portugal, 
Bielorrússia e Lituânia).
Marcaram presença no jantar home-
nagem, entre outras individualida-
des: o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Sintra (CMS), Dr. Bruno 
Parreira, o responsável pela Divisão de 
Desporto da CMS, Dr. João Gonçalves, 
e o Presidente da Assembleia da União 
de Freguesias de Massamá e Monte 
Abraão, Dr. Victor Alves.

Bruno Coelho transitou, em 2005/06, 
para o Sporting Clube Vila Verde, de 
onde saiu para o Vitória Recreativa 
Clube Olivais, em 2009/10, transferin-
do-se depois para O Belenenses, em 
2010/11, antes de rumar ao Benfica, 
clube que representou entre 2011 e 
2020. Em 2020/21, ingressou no ACCS 
Paris, antes de chegar ao FF Napoli em 
2021/22.

ANIBAL MACHADO SEBASTIÃO

CONSTRUÇÃO 
CÍVIL
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Os Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Sintra (SMAS de Sin-
tra) e o Gabinete Médico Veterinário 
Municipal (Sítio dos Animais de Sintra) 
reforçaram a sua parceria em prol do 
bem-estar animal, com a disponibiliza-
ção de mais 11 “camas” para cães, atra-
vés da reutilização de contentores de 
recolha de resíduos, que se encontra-
vam já inoperacionais. Já em Abril de 
2021, os SMAS de Sintra tinham dado 
uma nova vida a 20 equipamentos de 
recolha de resíduos, que têm contri-
buído para a melhoria das condições 
do Sítio dos Animais de Sintra. Situa-
do na estrada que liga a Portela a Mem 
Martins (Avenida Almirante Gago 
Coutinho), o Canil de Sintra/Gabinete 
Médico Veterinário é a estrutura muni-

O antigo coronel piloto aviador Victor 
João Lopes de Brito faleceu no pas-
sado dia 7 de Agosto, em Oeiras, no 
Lar dos Oficiais das Forças Armadas, 
onde tinha dado entrada há alguns me-
ses. O fundador da Escola de Aviação 
Aerocondor tinha 92 anos de idade e, 
de acordo com amigos próximos, en-
contrava-se bastante debilitado. 
Victor Brito destacou-se na Aeronáutica 
Portuguesa, criou empresas inovado-
ras e colaborou activamente no desen-
volvimento do Aeródromo de Tires. 
Licenciado em Ciências Aeronáuticas 
pela Academia Militar, participou em 
missões realizadas em diferentes cená-
rios, nomeadamente durante o período 
da revolução do 25 de Abril.
Durante uma longa carreira de 68 anos 
a voar, realizou mais de 20 mil horas 
de voo em dezenas de aviões e heli-
cópteros. Passou à situação de reserva 
da Força Aérea em 1977. Durante o seu 
percurso profissional na vida civil, assu-
miu o cargo de Presidente da Comissão 
Directiva da TAAG (Angolan Airlines).
Foi também Director Executivo da 
Aeroavia – Sociedade Aeronáutica 
SARL, fundou e foi Presidente da 
Associação Portuguesa de Operadores 
de Transportes e Trabalho Aéreo e 
fundou e foi Presidente da Escola de 
Aviação Aerocondor, SA, entre outras 
empresas do Grupo Aerocondor, pio-
neiras no panorama aeronáutico nacio-
nal. Victor Brito recebeu os mais concei-
tuados galardões, tendo sido membro 
do Rotary Club Cascais-Estoril, do qual 

foi associado durante mais de 27 anos, 
chegando a exercer funções de presi-
dência. Em Março de 2020, foi homena-
geado pelo clube durante uma cerimó-
nia realizada na Messe dos Oficiais da 
Marinha, no Palácio Seixas, em Cascais.
Esse mesmo evento serviu também 
para apresentar a sua biografia, ‘A 
Minha Vida – My Way’, da autoria 
do Comandante Dario Artilheiro, lan-
çado pela editora Absoluto Fascínio, 
com revisão do Major-General José 
Alfredo Ferreira Almeida e copyright 
da Associação dos Pilotos Portugueses 
de Linha Aérea (APPLA).Em Maio 
de 2020, o jornal ‘O Correio da Linha’ 
publicou uma das últimas entrevis-
tas concedidas por Victor Brito, com 
o título ‘Uma vida com o céu como 
horizonte’, que pode ser recordada 
aqui:  https://www.ocorreiodalinha.
pt/2020/05/04/victor-brito-uma-vida-
-com-o-ceu-como-horizonte/

cipal que promove e coopera em ações 
de preservação e promoção do bem-
-estar animal. Acolhendo algumas cen-
tenas de animais, tanto cães como ga-
tos, desenvolvem iniciativas de adoção 
responsável de animais de estimação, 
onde se pode encontrar ‘um amigui-
nho’ de quatro patas para toda a vida.
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Bailarinos brilham emBailarinos brilham em
competição internacionalcompetição internacional

A Escola de Dança 
Lev’Arte, sediada 
em Caparide (São 
Domingos de Rana, 
Cascais), um projecto 
criado em 2018 que 
disponibiliza aulas 
de Dança para alu-
nos entre os 3 e os 65 
anos, está mais uma 
vez de parabéns. A 
participação dos seus 
bailarinos mais jovens 
na competição inter-
nacional All Dance 
Europe, realizada em 
Roma entre 27 e 31 de Julho, foi bastan-
te profícua. Das 24 coreografias apre-
sentadas em Itália, 22 acabaram pre-
miadas e mereceram muitos aplausos.
A lista de 19 primeiros prémios con-
quistados integra as seguintes coreo-
grafias e bailarinos: ‘Copélia’ - Solo 
Leonor Santos; ‘Prayer Variation’ - 
Solo Mariana Santos; ‘Hot Chocolate’ 
- Trio Mini Projecto; ‘Marzipan’ - 
Grupo Nano Projecto; ‘Drum Boy 
Variation’ - Solo João Paulo Velho; 
‘Pizzicato’ - Dueto Katarina Gomes 
e Sofia Reutchi; ‘Tea’ - Trio Gonçalo 
Quesada, Leonor Pombeiro e Filipa 
Oliveira; ‘Chopin Waltz’ - Grupo 
Projecto; ‘Dream’ - Grupo Mini/Nano 
Projecto; ‘Speechless’ - Grupo Projecto; 
‘Shadows’ - Dueto Catarina Ribeiro 
e Rita Pereira; ‘Tics’ - Trio Catarina 
Ribeiro, Rita Pereira e Mariana Santos; 
‘Fado Batido’ - Grupo Projecto; 
‘Down The River’ - Solo Rita Pereira; 
‘Trebelling’ - Grupo Mega Projecto; 
‘Dance Above the Rainbow’ - Dueto 
Sofia Castro e Mariana Santos; 
‘Victory’ - Solo Gonçalo Quesada; 
‘Funky Rythm’ - Grupo Mini/Nano 
Projecto e ‘Cats’ - Grupo Mini/
Nano e Projecto.
Os jovens bailarinos da Escola de 
Dança Lev’Arte asseguraram ainda 
três segundos lugares com as co-
reografias: ‘Swanilda and Friends’ 
- Grupo Projecto e Mega Projecto; 
‘Libertás’ - Solo Catarina Ribeiro, e 
‘Fado Português’ – com todos os 18 
bailarinos da escola que participa-
ram no evento no palco.

“NÃO PODÍAMOS ESTAR
 MAIS FELIZES”

“Estamos de coração cheio! Assim 
terminamos este sonho. Foram mui-

tos meses de trabalho intenso realizado 
por professores, bailarinos e pais, que 
resultaram numa semana única. Um 
sonho que só foi possível com o apoio 
incansável dos nossos pais e de todos 
os que nos ajudaram. Foram dias muito 
cansativos, mas de muita união, espí-
rito de grupo e, acima de tudo, cres-
cimento pessoal. Não podíamos estar 
mais felizes com os prémios alcança-
dos”, publicou a escola nas redes so-
ciais, no seguimento da participação no 
All Dance Europe, disputado por cerca 
de 800 bailarinos provenientes de vá-
rios países. 
Com vista à participação neste campeo-
nato internacional dedicado a todos os 
tipos de dança do Mundo, a Escola de 
Dança Lev’Arte lançou uma campanha 
de angariação de fundos, denominada 
‘Lev’Arte a Roma’, para ajudar a finan-
ciar a viagem do grupo de 18 bailari-
nos, com idades compreendidas entre 
os 7 e os 17 anos, que levou a Itália.
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Simulacro de incêndioSimulacro de incêndio
na Piscina Oceânicana Piscina Oceânica

Um simulacro de incêndio nas instala-
ções Piscina Oceânica de Oeiras, com a 
piscina aberta ao público, foi realizado 
no dia 29 de julho.
Este exercício foi realizado com a pisci-
na a funcionar, tendo na altura algumas 
centenas de pessoas que tiveram que 
ser evacuadas, face ao toque de alarme 
que soou no recinto, sendo encaminha-
das para o espaço do Porto de Recreio.
Segundo o coronel Carlos Pinto, di-
retor da Proteção Civil de Oeiras, no 
âmbito do esforço que a Proteção Civil 
vem a fazer na realização de exercícios 
e simulacros nas infraestruturas do 
concelho de Oeiras, também, a pedido 
da Oeiras Viva que faz a gestão deste 
equipamento, foi decidido fazer um 
simulacro para se testarem as medidas 
de autoproteção desta infraestrutura, 
melhora-las e implementar o que se 
achar necessário nesse sentido.
A escolha desta data, em que há mais 
frequência de pessoas na piscina, pre-
tendeu que o exercício se realizasse nas 
condições mais reais que era possível.
O simulacro foi realizado pela corpo-
ração dos Bombeiros Voluntários de 
Oeiras, que segundo o bombeiro de pri-
meira Bruno Santos, teve no local um 
veículo de combate a incêndios, outro 
de comando tático e uma ambulância, 
contou com cerca de 25 bombeiros. O 
incendio teve lugar na área administra-
tiva, numa zona técnica, o que despo-
letou o alarme. O adjunto de comando 
Vítor Pato, acrescentou que este exercí-
cio teve como função perceber como se 

desenrola o ataque ao incêndio e a eva-
cuação da piscina e corrigir falhas que 
se possam verificar.
Pedro Constantino, gestor de equipa-
mentos da Oeiras Viva, disse que com 
este exercício pretendeu-se criar uma 
situação de incendio para saberem se 
estão à altura de responder a um tipo 
de incidente como este. Treinar e capa-
citar todos os recursos humanos afetos 
à empresa municipal Oeiras Viva, que 
trabalham na sede da empresa, assim 
como todos os elementos que garan-
tem o funcionamento e os serviços da 
Piscina Oceânica durante a época bal-
near. 
Na reunião realizada no final deste 
exercício, para a sua avaliação, todas 
as entidades presentes elogiaram o de-
sempenho dos operacionais e a forma 
com decorreu a evacuação das pessoas 
que se encontravam na piscina.
Estiveram presentes neste simulacro, a 
Proteção Civil Municipal de Oeiras, a 
Polícia de Segurança Pública, a Polícia 
Marítima, a Polícia Municipal de Oeiras 
e os Bombeiros Voluntários de Oeiras.

Regressam as Festas de Paço de ArcosRegressam as Festas de Paço de Arcos
As Festas em Honra do Senhor Jesus 
dos Navegantes, em Paço de Arcos, de-
pois de um interregno de dois anos de-
vido à pandemia, regressam este ano, 
com início a 26 de agosto terminam a 
4 de setembro, contando com a tradi-
cional feira no Jardim Municipal, com 
artesanato, restauração, divertimentos 
e espetáculos no palco.
Segundo a presidente da União de 
Freguesias de Oeiras Paço de Arcos e 
Caxias, Madalena Castro, a organiza-
ção destas festas foi semelhante ao que 
se realizou em 2019, mas com algumas 
alterações no que se refere ao espaço e 
à contratação dos artistas, não será uti-
lizado o espaço junto à Praia Velha, já 
que não é do agrado dos feirantes essa 
utilização e no que se refere aos espe-
táculos foi opção convidar artistas do 
concelho e instituições.
Dos espetáculos previstos destacamos 
no dia 27, a atuação da banda Ténis 
Bar. Dia 28, Bad Bad Mary. Dia 30, es-
petáculo de dança com Oeiras Dance 

Academy, escolas de dança E.V.A. e 
EDRA e Associação Trópico de Dança. 
Dia 31, atuação da banda tributo a 
Queen, Kind of Queen e também de 
Jorge Guerreiro. Dia 2, espetáculo com 
a banda tributo a Xutos e Pontapés, 
Trubuto X. Dia 3, os Dj´s Pedro 
Casanova e José Araújo. Dia 4, concerto 
com Dany Silva. 
Realça, Madalena Castro, as atividades 
infantis, previstas ao longo dos dias das 
festas, com escolas de dança, pinturas 
faciais, jogos tradicionais e demonstra-
ção de condução segura. 
No dia 28 realiza-se a homenagem a 
Patrão Lopes e a tradicional procissão 
do Senhor Jesus dos Navegantes, com a 
bênção dos barcos no mar. No dia 4, as 
festas terminam com o fogo-de-artifício 
na Praia Velha.

RETOMA COM ENERGIA

A União de Freguesias tem vindo a 
fazer, o que se pode caraterizar como 
a retoma da sua atividade, alterada 
pela pandemia mas com alguma ino-
vação e reforço nos apoios que presta, 
por exemplo, segundo a presidente da 
união de Freguesias, na área do despor-
to, para além do apoio a jovens de famí-
lias carenciadas, permitindo que prati-
quem desporto mesmo que não tenham 
condições para pagar as mensalidades, 
dinamizaram o programa Freguesia 
Ativa que se destina a seniores que 
pretendam praticar ginástica, com au-
las em Caxias e Paço de Arcos, estando 
agora em fase de avaliação para perce-
beram a recetividade que tem junto da 
população.
No campo social, continuam os apoias 
às associações com reforço aos bancos 

alimentares por verificarem que há 
mais dificuldade em obter alimentos, 
verificando-se que a procura se tem 
mantido estável, quanto ao número 
de pessoas que solicitam apoio.
Foi iniciado este ano o programa 
Informática Sénior, que tem muita 
procura. São ministradas duas aulas 
semanais mas poderão ter que au-
mentar o seu número.
Também implementaram a ida de 
seniores ao teatro, mas não tem 
tido muita adesão, o que parece ter 
como justificação, obrigar a saídas 
à noite. Os Passeios com História 
foram reforçados com passeios den-
tro do Concelho de Oeiras, que têm 
sido muito apreciados, e Madalena 
Castro agradece o “excelente traba-
lho” das técnicas da área da Cultura 
da Câmara de Oeiras que têm acom-
panhado estes passeios. Também 
são muito apreciados os bailes, rea-
lizados nas épocas festivas como os 
Santos Populares, que são feitos em 
parceria com a Cooperativa Nova 
Morada, que cede o seu salão de fes-
tas.
Há também uma iniciativa que trans-
porta os seniores, que o desejarem, à 
praia, mas não tem a procura que se 
esperava e está sob avaliação.
Quanto a projetos para o futuro, 
Madalena Castro refere que a União 
de Freguesias tem poucas disponi-
bilidades orçamentais para projetos 
novos, reforçando até que se tivesse 
que pagar renda de instalações não 
teria capacidade de funcionamento, 
portanto o que lhes é permitido fazer 
está ligado por um lado à Delegação 
de Competências, que tem sido ulti-
mamente muito mais robusta do que 
há alguns anos, e por outro, através de 
uma gestão cuidada, conseguem fazer 
intervenção social, dar apoios à Cultura 
e ao Desporto. 
Ao nível da Delegação de Competências 
a prioridade é a manutenção do espaço 
público e a requalifica-
ção dos equipamentos 
educativos, procurando, 
refere a presidente, fazer 
sempre bem aquilo que 
fazem. No caso das esco-
las neste momento estão 
a fazer intervenções em 
seis escolas, em Paço de 
Arcos e Caxias, tendo já 
no ano passado feito in-
tervenções em escolas da 
Freguesia de Oeiras.
Madalena Castro convida 
aos munícipes a aprovei-
tarem as Festas de Paço 

de Arcos para desfrutarem de alguns 
momentos de lazer e confraternização e 
assistirem aos espetáculos que artistas 
e instituições apresentam ao longo dos 
dias destas festas.   

Texto: Alexandre Gonçalves
 Fotos: Paulo Rodrigues
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Amadora assina protocoloAmadora assina protocolo
com Ordem dos Advogadoscom Ordem dos Advogados

A Câmara Municipal da Amadora 
assinou um protocolo com o Conselho 
Regional de Lisboa da Ordem 
dos Advogados e a Delegação da 
Amadora da Ordem dos Advogados, 
com o objetivo de disponibilizar 
aos munícipes consultas jurídicas às 
vítimas de violência doméstica que 
são acompanhadas no Serviço de 
Atendimento Especializado a Vítimas 
de Violência Doméstica (SAEVV). Estas 
consultas assegurarão a formação de 
uma decisão informada das mesmas, no 
decorrer do processo de autonomização 
das vítimas, de modo complementar 
ao trabalho já realizado pela equipa 
técnica do mencionado serviço.
O SAEVV visa garantir o atendimento 
e acompanhamento social a pessoas 
vítimas de violência doméstica - 
independentemente do género – 
mediante a realização de um plano de 
intervenção adequado às necessidade 

da vítima e respetivo agregado 
familiar, de forma a promover a sua 
autonomia, condições de segurança 
e minimizar o risco de revitimização. 
Os serviços prestados pelo SAEVV são 
gratuitos e confidenciais e entre eles 
encontram-se: apoio na procura de 
alternativas habitacionais; informação 
sobre Regulação do Exercício 
das Responsabilidades Parentais; 
informações gerais sobre procedimentos 
jurídicos; encaminhamento para apoio 
psicológico; apoio na procura de 
formação e emprego; suprimento das 
necessidades básicas; encaminhamento 
para casa abrigo ou resposta de 
acolhimento de emergência. 
Desde o ano passado que a autarquia 
tem apostado numa campanha de 
informação e sensibilização contra a 
Violência Doméstica no concelho, tanto 
através das redes sociais do município 
como de mupis espalhados pela cidade. 

Município de Oeiras
Câmara Municipal

Consulta pública referente a
 Pedido de alteração a Alvará de Loteamento

AVISO

ISALTINO AFONSO DE MORAIS, Licenciado em Direito, Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras. FAZ PÚBLICO que, nos termos do nº. 3 do art.º 27 do Decreto-Lei 
n.º 555/99 de 16 de dezembro, com a nova redação dada pelo Decreto - Lei n.º 136/2014 
de 9 de setembro conjugado com o art.º 112.º do Código do Procedimento Administrativo e 
n.º 2 do art.º 119.º do Regulamento de Permissões Administrativas, Taxas e Outras Receitas 
do Município de Oeiras, se encontrará a decorrer a partir do dia 16 de agosto de 2022 e  
pelo prazo de 15 dias, a consulta pública referente ao Pedido de alteração ao Alvará de 
Loteamento n.º 8/96, Pº. 6434/94, requerido por TECNILAB – Imobiliária, Ld.ª, situado 
no lote 14, no Alto da Peça em Laveiras, na Freguesia de Barcarena.

A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou sugestões por parte do pú-
blico em geral, poderá naquele prazo ser efetivada, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 
no período compreendido entre as 8:30 - 17:00 horas, na Unidade de Atendimento e Apoio 
Administrativo, localizada no Edifício dos Paços do Concelho em Oeiras, ou remetida por 
correio, dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, e ainda através de correio 
eletrónico para esclarecimentos.urbanismo@oeiras.pt .

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.

Paços do Concelho, 5 de agosto de 2022    

O Presidente da Câmara
Isaltino Morais

Requalificado ParqueRequalificado Parque
Infantil da Infantil da TorreTorre

O Bairro da Torre, em Cascais, dispõe 
de um novo Parque Infantil, que foi 
alvo de uma profunda requalificação 
que promete agradar a miúdos e graú-
dos. A inauguração do novo espaço 
lúdico, que veio substituir um equipa-
mento que se encontrava desactualiza-
do e degradado, ocorreu no passado 
dia 30 de Julho e contou com as presen-
ças de Carlos Carreiras, presidente da 
Câmara Municipal de Cascais (CMC), e 
de Pedro Morais Soares, Presidente da 
União das Freguesias Cascais/Estoril 
(UFCE).
O renovado Parque Infantil foi sujeito 
a melhoramentos significativos, rea-
brindo portas dotado de novos equipa-
mentos que possibilitam às crianças do 
bairro brincarem em segurança, depois 
de uma requalificação que obrigou a 
UFCE a fechar o espaço para o dotar 
de novas diversões, entre as quais me-
recem atenção especial dos mais novos 
os escorregas, os baloiços e um sobe-e-
-desce. A oferta lúdica estende-se igual-
mente aos mais velhos, que passaram a 
dispor de novas mesas cujos tampos 

funcionam como tabuleiros de jogo. 
“Este tipo de equipamento é fundamen-
tal para que todos consigam partilhar e 
usar um espaço lúdico. E aqui o que se 
pretende também é que o espaço não 
seja só para as crianças, mas que toda 
a zona envolvente exterior proporcio-
ne também um convívio intergeracio-
nal, envolvendo toda uma comunida-
de, da qual fazem parte os jovens da 
Associação Somos Torre, a Associação 
de Moradores local e todos os parceiros 
que actuam directamente no Bairro da 
Torre”, assinalou Pedro Morais Soares.
O autarca sublinhou que “não foi só 
este equipamento que foi alvo de in-
tervenção ou de requalificação”, real-
çando que têm vindo a ser realizadas 
várias obras significativas ao longo de 
todo o bairro, promovidas pela CMC e 
pela UFCE, “sempre em sintonia com 
os moradores e com os jovens”, o que 
considera “fundamental e determinan-
te” para a coesão social. O objectivo, 
garante, é “melhorar todo o bairro”, de 
forma a proporcionar uma maior quali-
dade de vida aos residentes.

CL
-A

go
st

o-
20

22

Nova Pousada de JovensNova Pousada de Jovens
Perto dos palácios e parques do país e 
de praias incríveis, a Pousada de Jovens 
de Sintra abriu ao público no 1 de agos-
to, aumentando a oferta de alojamento 
no concelho.
A Câmara Municipal de Sintra desen-
volveu o projeto da Pousada de Jovens 
de Sintra, instalada num edifício singu-
lar e contemporâneo, com decoração de 
design industrial, funcional, informal e 
confortável, onde pode usufruir do me-
lhor equilíbrio entre cultura e aventura.
Com uma localização junto à estação 
de comboios, numa zona muito central 
e de acesso facilitado, a 1 km do cen-
tro histórico de Sintra, área classificada 
de Património Mundial pela UNESCO 
na categoria de Paisagem Cultural, a 
pousada oferece 24 quartos com casa 

de banho privativa, ar condicionado 
e wi-fi gratuito. A pousada permite o 
alojamento em quartos duplos, equipa-
dos com televisão e com possibilidade 
de colocação de cama extra ou berço, 
ideais para família, um deles adaptado 
para pessoas com mobilidade condicio-
nada, ou em quartos múltiplos de 4 ou 
6 camas em beliche.
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Festas do Mar encerramFestas do Mar encerram
com Sinfónica de Cascaiscom Sinfónica de Cascais

Após dois anos de intervalo forçado 
devido à pandemia Covid-19, as tra-
dicionais Festas do Mar, promovidas 
pela Câmara Municipal de Cascais e 
pelo Turismo local, estão de regresso à 
Baía de Cascais. A edição deste ano, di-
vidida em dois períodos de quatro dias 
cada, de 25 a 28 de Agosto e de 1 a 4 
de Setembro, vai encerrar com um es-
pectáculo original, protagonizado pela 
Orquestra Sinfónica de Cascais. O co-
lectivo de músicos, dirigido pelo maes-
tro Nikolay Lalov, vai actuar no último 
domingo das festas e prepara-se para 
lançar um desafio especial ao público: 
vão ser tocadas músicas do Top RFM 
que vão poder ser cantadas por quem 
o desejar. Para isso, vão ser disponibi-
lizados microfones em vários pontos 
da Baía de Cascais e, com a ajuda de 
teleponto, todos poderão dar largas ao 
seu talento vocal. Os espectáculos das 
Festas do Mar têm entrada livre.
Nikolay Lalov, natural da Bulgária, 
tem desenvolvido uma extensa activi-
dade artística como maestro, violinista 
e pedagogo. A sua capacidade de orga-
nização e o seu entusiasmo impeliram-
-no à formação de orquestras e conjun-

tos na Bulgária e em Portugal, onde 
reside desde 1989. Tinha, então, 29 
anos. A Orquestra dos Professores de 
Música (Sófia, 1987-1988), o Ensemble 
Concertino (1992), a Orquestra Juvenil 
da Cidade de Évora (1992) e, finalmen-
te, a Orquestra de Câmara de Cascais 
e Oeiras (1996) são exemplos da sua 

capacidade de iniciativa e von-
tade de concretização em prol de 
uma produção musical inovado-
ra e de qualidade. Actualmente, 
é o Director Artístico e Maestro 
Titular da Orquestra de Câmara 
de Cascais e Oeiras (OCCO), 
dirigindo também a Orquestra 
Sinfónica de Cascais, um projecto 
desenvolvido com o objectivo de 
complementar a oferta musical 
no concelho cascalense.
Em parceria com a sua esposa, 
Stela Lalova, Nikolay Lalov es-
creveu a primeira ópera infantil 
composta em Portugal, intitula-
da ‘Um Sonho Mágico’. É ainda 
o principal responsável pela cria-
ção, em 2008, do Conservatório 
de Música de Cascais, uma escola 
de Ensino Artístico Especializado 

da Música com financiamento do 
Ministério da Educação para leccionar 
Cursos Oficiais de Música, nos graus 
de ensino Básico e Secundário. Em 
2014, o Conservatório, que faz parte da 
Associação Orquestra de Câmara de 
Cascais e Oeiras, expandiu a sua oferta 
com a abertura de um Departamento 
de Dança, cujo curso foi oficializado em 
2017. O jornal ‘O Correio da Linha’ foi 
saber junto do maestro Nikolay Lalov 
mais pormenores sobre a participação 
da Orquestra Sinfónica de Cascais nas 
Festas do Mar 2022, aproveitando a 
oportunidade para ficar a conhecer me-
lhor os seus projectos artísticos.

“MOMENTO ÚNICO 
E ESTIMULANTE”

Jornal ‘O Correio da Linha’ (CL) - O 
que significa para si a participação da 
Orquestra Sinfónica de Cascais (OSC) 
nas Festas do Mar 2022?
Maestro Nikolay Lalov (NL) - Todos os 
músicos da Orquestra participam com 
muito gosto, alegria e uma certa curio-
sidade. Participar num festival diferen-
te e com repertório diferente é sempre 
um desafio. Toda a população é convi-
dada a cantar e a divertir-se.
CL - Como surgiu a ideia de encerrar as 
Festas do Mar 2022 com a OSC a tocar 
músicas do Top RFM, que vão poder 
ser cantadas por elementos do público?
NL - A proposta veio da parte do Dr. 

Bernardo de Barros (Presidente da 
Associação do Turismo de Cascais) e 
todos aceitámos com a mesma pronti-
dão e disponibilidade de sempre. Tocar 
as músicas com o público todo a cantar 
é um momento único e estimulante. 
CL - Quanto tempo vai demorar a ac-
tuação da OSC e quantas músicas vão 
ser interpretadas?
NL – O tempo total do espectáculo é de 
cerca de 1h30/2h00. Vamos interpretar 
25 músicas.
CL - Quantos músicos vão estar em pal-
co no dia 4 de Setembro?
NL - Cerca de 70.
CL - Já existe uma lista das músicas se-
leccionadas, ou só vão ser conhecidas 
mais em cima da data do concerto?
NL – Existe, mas é um segredo! 
CL - De quanto tempo vai dispor a 
Orquestra para poder ensaiar as músi-
cas que vai interpretar?
NL – Vai ser uma semana de trabalho 
intenso.

MAIS CONCERTOS 
AGENDADOS

CL - Até ao final do ano, quantos mais 
espectáculos tem a OSC agendados?   
NL – A OSC é um projecto na base da 
estrutura da Orquestra de Câmara de 
Cascais e Oeiras (OCCO) e é financiado 
na totalidade pela Câmara Municipal 
de Cascais. Durante a pandemia e com 
a limitação do número de músicos em 
palco, o projecto foi suspenso. Neste 
momento, estamos a planear mais um 
concerto em Dezembro e mais cinco 
concertos em 2023, a começar com o já 
tradicional espectáculo de Ano Novo, 

MÚSICA PORTUGUESA 
EM DESTAQUE 

O cartaz das Festas do Mar 2022 
privilegia, mais uma vez, a Música 
Portuguesa. Os concertos são divididos 
por dois espaços e têm entrada gratui-
ta Para o palco principal, instalado na 
Baía de Cascais, estão agendados con-
certos de: Diana Castro/VÍTOR KLEY 
(25 Ago), Tiago Nacarato/THE BLACK 
MAMBA (26 Ago), Beatriz Rosário/OS 
QUATRO E MEIA (27 Ago), Carolina 
de Deus/RESISTÊNCIA (28 Ago), 
Duque Província/D.A.M.A. (1 Set), 
Filipa Vieira/CUCA ROSETA (2 Set), 
Luís Sequeira/AGIR & FRIENDS (3 
Set) e Luiz Caracol/SINFÓNICA DE 
CASCAIS (4 Set).
Por sua vez, no Palco Cascais, mon-
tado próximo da Cidadela, actuam os 
seguintes artistas: Pipa Maldonado 
(25 Ago), Mariana Mateus (26 Ago), 
Ivo Palitos (27 Ago), Matheus Paraizo 
(28 Ago), Carolina Leite (1 Set), Also 
(2 Set), Mia Lucas (3 Set) e Luiz Braz 
Teixeira (4 Set).
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no Casino Estoril. 
CL - Com quantos elementos conta ac-
tualmente a OSC? Quantos professores 
do Conservatório de Música de Cascais 
participam neste projecto?
NL - A OSC utiliza a base dos músicos 
da OCCO, acrescentando mais músicos 
convidados, até 75/80 elementos, con-
forme o repertório e o local do espec-
táculo. Grande parte deles, cerca de 25 
elementos, são músicos e professores 
do Conservatório.
CL - Quantos alunos estudam actual-
mente no Conservatório de Música de 
Cascais?
NL – Apesar dos efeitos da pande-

mia, neste momento no 
Conservatório estão ma-
triculados entre 350 e 
400 alunos. Este número 
só pode ser confirmado 
no início de Setembro 
quando acabam as ma-
trículas, que estão neste 
momento ainda abertas. 
O Conservatório tem 
dois pólos, com as par-
cerias com a Escola Frey 
Gonçalo de Azevedo, em 
São Domingos de Rana, 
e a EB 2/3 de Santo. 
António, na Parede, com 
cerca de 100 alunos de 
ensino articulado.  
CL - Como foi ter de li-
dar com as dificuldades 
impostas pela pande-
mia COVID-19? Como 
decorreram as aulas 
no Conservatório e os 
ensaios da OCCO e da 

OSC?
NL - A pandemia afectou todos. A 
grande dificuldade foi na realiza-
ção das aulas ‘online’, que no caso da 
Música são muito difíceis de realizar. A 
Orquestra cumpriu todas as regras da 
Direcção-Geral da Saúde e durante um 
período realizou espectáculos transmi-
tidos em ‘streaming’ ou gravações, com 
todas as precauções em termos de dis-
tanciamento e desinfecção. Sofremos 
bastante com as condições, no entanto 
não tivemos concertos cancelados, o 
que foi uma sorte. Registámos poucos 
casos de Covid entre os músicos e os 
professores.   
CL - Enquanto Director Artístico 
da OCCO e da OSC e Director do 
Conservatório de Música de Cascais, 
quais os momentos que recorda com 
maior prazer?
NL - Sem dúvida, o primeiro concerto 
da OCCO, em 2000, e também o Grande 
Concerto dos 20 anos da OCCO, com a 
presença do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa. Foram mo-
mentos muito especiais. No entanto, 
todos os concertos da OSC e da OCCO 
são partes importantes da minha me-
mória profissional, com especial cari-
nho para os Concertos de Ano Novo, 
com uma maior participação minha 

(como apresentador), e obviamente os 
grandes concertos na Baía de Cascais, 
com 90 mil ou mais pessoas a mostrar a 
sua alegria e entusiasmo. São momen-
tos que ficam para sempre. 

“PANDEMIA EXPÔS 
FRAGILIDADES”

CL - O Ensino da Música é devidamen-
te apoiado em Portugal?  
NL – Verificou-se um grande salto no 
Ensino da Música em Portugal des-
de 1995, com a abertura das escolas 
profissionais de Música e, mais tarde, 
com os apoios ao ensino articulado de 
Música nos Conservatórios. Como mú-
sico e pessoa que dedicou muito tempo 
da sua vida ao Ensino, considero que 
o Estado deve continuar a dar o seu 
apoio de uma forma mais sustentada 
e sem sobressaltos ou alterações das 
regras, e pensar também na criação 
de estruturas que possam absorver os 
músicos profissionais de forma segu-
ra e duradoura. A pandemia mostrou 
a fragilidade da forma como o Estado 
apoiava as entidades ligadas à Música 
em geral, não estimulando a criação de 
estruturas sólidas, dando prioridade 
à criação de postos de trabalho. Neste 
sentido, o exemplo dado pela OCCO 
e o apoio dado pelas duas autarquias, 
Oeiras e Cascais, é um excelente exem-
plo a seguir.
CL - Como está a decorrer o projecto da 
Orquestra Juvenil de Cascais?
NL – A Orquestra Juvenil de Cascais 
foi criada com o objectivo de possibili-
tar a continuação da aprendizagem de 
um instrumento aos alunos que transi-
tam de ensino no Conservatório para 
as Universidades ou para as Escolas 
Superiores de Música, mantendo a sua 
ligação com Cascais e com a Música. 
A grande dificuldade encontra-se na 
conciliação dos horários e na ocupação 
diária dos seus elementos. No entan-
to, é gratificante sentir o entusiasmo e 
a dedicação de todos e o crescimento 
profissional de muitos elementos da 
orquestra, muitos dos quais já conquis-
taram prémios, encontrando-se na fase 
final da sua licenciatura e no início de 
uma carreira profissional.
Estou convencido que em breve alguns 
dos convidados da OCCO serão an-

tigos membros da 
Orquestra Juvenil 
de Cascais.
CL - Outros projec-
tos para o futuro?
NL – Aguardo com 
especial expecta-
tiva a entrada em 
funcionamento da 
Academia das Artes 
do Estoril (Antigo 
Cruzeiro). Já tenho 
preparado um pro-
jecto muito ambi-
cioso e interessante, 
não só para os mú-
sicos em Portugal, 
como para trazer 
para o Estoril jovens 
de todo o Mundo 

Organizadas pela Câmara Municipal 
de Cascais desde 1965, em honra 
de Nossa Senhora dos Navegantes, 
Protectora dos Pescadores, as Festas do 
Mar são um dos eventos mais tradicio-
nais realizados na vila. 
Este ano, a procissão com o andor da 
imagem da santa, que culmina com um 
cortejo realizado no mar transportado 
num barco de pesca devidamente en-
galanado, está marcada para dia 28 de 
Agosto, com início às 15h00.

para conviverem com a Música e 
aprenderem num ambiente fantástico 
e acolhedor.
Os primeiros passos foram dados com a 
realização da Academia de Direcção de 
Orquestra, cuja terceira edição foi reali-
zada em Julho. No entanto, o projecto 
é muito mais ambicioso e interessante. 
No devido momento, será anunciado.

Texto: Luís Curado
 Fotos: P.R e OCCE

NOSSA SENHORA
 DOS NAVEGANTES
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O pintor António Galvão nasceu a 21 de 
Outubro de 1945 na cidade de Moura, 
no Alentejo, tendo falecido a 31 de mar-
ço de 2015. Na década de 60 instalou-se 
na cidade da Amadora onde começou 
a desenvolver a sua arte. Frequentou 
a Escola de Artes Decorativas António 
Arroio onde, outrora, também o mes-
tre de banda desenhada amadorense, 
José Ruy, havia estudado. Com efeito, 
é através das palavras deste artista que 
ficamos a conhecer melhor a obra de 
António Galvão a quem coube a honra 
de esculpir as míticas figuras Zé Pacóvio 
e Grilinho para o troféu de honra do 
1º Festival de Banda Desenhada da 
Amadora. “Em 1990, Luís Vargas, que 
pertencia ao setor cultural da Câmara 
Municipal da Amadora, lembrou-se 
de homenagear com uma exposição,  
o amadorense António Cardoso Lopes 
Júnior (Tiotónio), diretor do jornal in-
fantil, O Mosquito. Tendo dificuldade 
na recolha de elementos que lhe permi-
tissem estruturar o evento consultou-
-me, sabendo ter sido amigo dele e 
também colaborador no referido jornal. 
Forneci-lhe os dados de que dispunha, 
material, contactos, apresentei-lhe co-
legas de profissão e disponibilizei-me 
para ajudar na montagem do evento. 
Esse salão correu muito bem, pois con-
támos com a presença do autor de BD 
Morris, criador da personagem Lucky 
Luke, que abrilhantou o certame. 
Durante o tempo da exposição, Luís 
Vargas idealizou criar um troféu que 

assinalasse este acontecimento. Pensou 
então em utilizar as personagens das 
histórias do Tiotónio,, Zé Pacóvio e 
Grilinho, dois saloios carismáticos que 
existiam ainda nos anos 30 e 40, mas 
diferenciando-se dos troféus já exis-
tentes do Clube Português de Banda 
Desenhada e do Comicarte, do Porto, 
que eram placas de metal com uma 
base em mármore”, explica José Ruy.  
O objetivo passava então por elaborar 
um alto relevo em terracota sobre uma 
placa de acrílico preto, tendo a esco-
lha para a sua realização recaído so-
bre António Galvão. “Inicialmente ele 
esquivou-se, pois não era escultor, mas 
acabou por aceitar o desafio. Pediu-me 
o desenho dessas personagens e con-
seguiu uma bela peça. O Luís Vargas 
ia-me pondo ao corrente do desenvol-
vimento desta iniciativa, e convenci-me 
que seria para galardoar merecidamen-
te o Morris, pelo seu contributo para o 
êxito da exposição. No ato da entrega 
qual não foi o meu espanto, quando 
me foi atribuído esse troféu pela minha 
desinteressada contribuição”, explica 
o artista salientando a honra que sen-
tiu por ter sido agraciado com aquele 
prémio específico que ainda hoje tem 
exposto no seu atelier em lugar de des-
taque.
Contudo aquilo que era suposto ser 
apenas uma exposição de homenagem 
a Tiotónio acabou por não ficar por aí. 
Fruto do interesse demonstrado pelo 
público e pelos participantes, a au-

tarquia resolveu trans-
formá-lo num Festival 
Anual e a placa com o Zé 
Pacóvio e Grilinho assu-
miu-se como o Troféu de 

Honra do mesmo. “Na altura o António 
Galvão não tinha ficado com a forma da 
escultura então pediu-me o troféu em-
prestado para fazer um molde”, relem-
bra José Ruy. Este prémio mantém-se 
até aos dias de hoje. 
Apesar dos 15 anos de idade que os 
distanciavam, José Ruy e António 
Galvão tornaram-se rapidamente ami-
gos. Ambos estiveram embrenhados na 
criação do Círculo Artístico e Cultural 
Artur Bual. “O Artur Bual foi outro 
grande pintor radicado nesta cidade e 
que foi meu condiscípulo desde os 11 
anos na Escola António Arroio. Houve 
entre nós os três uma ligação muito in-
tensa. Aliás, eles os dois chegaram  a 
pintar alguns murais em conjunto”, re-
vela.  Para além do mencionado troféu, 
António Galvão desenhou brasões para 
as várias freguesias que se foram crian-
do no concelho da Amadora, concebeu 

medalhas comemorativas da Cidade e 
elaborou ainda os troféus Padre José 
Himalaia e José Afonso. “O António 
Galvão era um pintor compulsivo, es-
pontâneo e vigoroso. Era um artista 
multifacetado e tudo o que se propunha 
a realizar, concretizava-o na perfeição. 
Entre o espólio que deixou contam-se 
cartazes, logótipos, muitas ilustrações. 
Ele até escrevia contos e colaborava 
com o jornal alentejano Planície. A sua 
obra fica essencialmente marcada pelas 
ceifeiras alentejanas, as campinas e o 
ambiente das suas origens”, evoca José 
Ruy.
Ao longo da sua carreira realizou cen-
tenas de exposições, quer individuais 
quer coletivas, tanto no país como 
além fronteiras. Era membro efetivo 
da Associação de Artistas Plásticos 
da Amadora e sócio da Sociedade 
Portuguesa de Autores. Foi – e conti-
nua a ser - mencionado em publicações 
sobre Arte, e representado em coleções 
particulares, museus e locais públicos.

Texto: Raquel Luís

Carta ao DirectorCarta ao Director

Ao confirmarmos o significa-
do de ‘Sinal de Trânsito’ no 
Dicionário, não temos dúvidas. 
Estamos perante uma placa ou 
dispositivo utilizado para regu-
lar e/ou orientar a circulação de 
veículos e de peões. Contudo, é 
necessário assegurar que o dito 
‘artefacto’ está nas devidas con-
dições e exposto sem obstáculos 
que prejudiquem a sua função 
essencial: ser visto facilmente, de 
forma a ser útil para os destina-
tários da informação difundida. 
É isso que se espera de um qual-
quer elemento seleccionado para 
integrar o sistema de sinalização 
vertical disponível para conduto-
res, ciclistas, usuários de trotine-
tas e de outros veículos em voga 
nos planos de mobilidade suave 
dentro das cidades e também, 
claro, dos simples peões.
Ora, escrito isto, só falta ques-
tionar o porquê de ocorrer esta 
estranha e incompreensível situação 
verificada num local de grande movi-
mento bem no centro de Queluz. Junto 
à paragem de transportes públicos dos 
Quatro Caminhos, na bifurcação das 
ruas Elias Garcia e D. Pedro IV, existem 
sinais com indicações sobre a locali-
zação de importantes infraestruturas 
completamente tapados pelos ramos de 

uma árvore, que deveriam ser atempa-
damente podados por quem de direito. 
Afinal, as indicações ali consciente-
mente instaladas sinalizam ‘apenas’ as 
direcções a seguir para encontrar um 
hospital, a polícia, os bombeiros e uma 
farmácia. Vá lá, até nem custa muito re-
qualificar a sinalética para poder cum-
prir adequadamente as suas funções.

Sinalética escondida Sinalética escondida 
em Queluzem Queluz

de Paço de Arcos

SENHOR JESUS
      NAVEGANTESdos

Feira no Jardim Municipal 
de Paço de Arcos

de 26 de agosto a 4 de setembro

União das Freguesias de 
Oeiras e São Julião da Barra, 

Paço de Arcos e Caxias

Organização:

147 anos de celebração 
das Festas do Senhor Jesus 

dos Navegantes

www.ufopac.pt

Apoio:

18H00 – Abertura da Feira

18H30 – Inauguração da Exposição 
“Retratos contados de Ruy de 
Carvalho” (patente ao público de 
26 de agosto a 4 de setembro das 
16H00 às 23H00)
Salão nobre do Clube Desportivo 
de Paço de Arcos

21H00 – Terço da Misericórdia 
seguida da Procissão noturna com 
a Imagem do Senhor Jesus dos 
Navegantes 
Capela do Senhor Jesus dos 
Navegantes para a Igreja Paroquial

21H30 – Saudação às Entidades 
organizadoras, convidados, feirantes 
e público presente, com a Fanfarra 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paço 
de Arcos
Entrada da Feira até ao Coreto do 
Jardim Municipal de Paço de Arcos

22H00 – Espetáculo Musical com 
“MARY N.”, no palco principal

15H00 – Dança criativa (para 
crianças dos 3 aos 7 anos), pela 
EDRA – Escola de Dança, junto ao 
Coreto do Jardim Municipal de Paço 
de Arcos

16H00-18H00 – Atividades cívicas 
de Proteção Civil, no stand da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos, no Jardim Municipal de Paço 
de Arcos

16H00-19H00 – Atividades infantis 
(Pinturas faciais/balões/jogos 
tradicionais), no Jardim Municipal 
de Paço de Arcos

22H00 – Espetáculo musical com 
a Banda “TÉNIS BAR”, no palco 
principal

11H30 – Missa solene, na Igreja 
Paroquial

15H30 - Homenagem ao Patrão 
Lopes, junto ao Monumento do Herói 
no Jardim de Paço de Arcos, seguida 
de Romagem ao Túmulo do Patrão 
Lopes e à campa de D. Leonor Faria 
Gomes, no Cemitério Municipal 
de Oeiras

16H00-18H00 – Atividades cívicas 
de Proteção Civil, no stand da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos, no Jardim Municipal de Paço 
de Arcos

16H00-19H00 – Atividades infantis 
(Pinturas faciais/balões/jogos 
tradicionais), no Jardim Municipal 
de Paço de Arcos

16H00 – Procissão e Bênção 
dos barcos e do Mar, com saída 
da Capela do Senhor Jesus dos 
Navegantes, com acompanhamento 
pela Banda de Talaíde

20H00 – Workshop de dança 
“Chachachá e Jive”, pela Associação 
Trópico de Dança, junto ao Coreto do 
Jardim Municipal de Paço de Arcos

21H30 – Espetaculo musical com 
“BAD BAD MARY”, no palco principal

21H30 – Espetáculo de Dança 
com a “OEIRAS DANCE ACADEMY”, 
ESCOLA DE DANÇA “E.V.A.”, 
EDRA – ESCOLA DE DANÇA,  e 
“ASSOCIAÇÃO TRÓPICO DE 
DANÇA”, no palco principal

21H30 – Espetaculo musical com 
a banda de Tributo a Queen “KIND 
OF QUEEN”, no palco principal

27
Sàbado

26
6.ª feira

28
Domingo

30
3.ª feira

1
5.ª feira

2
6.ª feira

3
Sábado

4
Domingo

19H30 – Aula de boxe e kickboxing 
com a Associaçõa Moreira Team, 
junto ao Coreto

21H30 – Atuação musical com 
JORGE GUERREIRO, no palco 
principal

18H00 – Tertúlia com o Ator Ruy de 
Carvalho
Salão nobre do Clube desportivo de 
Paço de Arcos

20H00 – Workshop de dança 
“Salsa”, pela Associação Trópico de 
Dança, junto ao Coreto do Jardim 
Municipal de Paço de Arcos

22H00 – Espetaculo musical com 
a banda de Tributo a Xutos & 
Pontapés “TRIBUTO X”, no palco 
principal

15H00-19H00 – Atividades infantis 
(Pinturas faciais/balões/jogos 
tradicionais), no Jardim Municipal
 de Paço de Arcos

15H00 – Workshop de dança 
“Hip-Hop Kids e Teen” (crianças 
dos 6 aos 14 anos), pela Oeiras 
Dance Academy, junto ao Coreto do 
Jardim Municipal de Paço de Arcos

16H00-18H00 – Atividades cívicas 
de Proteção Civil, no stand da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos, no Jardim Municipal de Paço 
de Arcos    

18H00 – Exibição de Karaté, com 
a Associação Núcleo de Karaté de 
Oeiras, junto ao Coreto do Jardim 
Municipal de Paço de Arcos

19H00 – Workshop de dança 
“Danças de Salão” pela Oeiras 
Dance Academy, junto ao Coreto do 
Jardim Municipal de Paço de Arcos 
 

22H00 – Noite branca - Atuação 
Musical com DJ’S “PEDRO 
CASANOVA/JOSÉ ARAÚJO”, no 
palco principal

11H30 – Missa de Ação de Graças 
pelas Festas 2022, na Igreja 
Paroquial

15H00-19H00 – Atividade infantil 
com a demonstração de condução 
segura pela Escola de Condução de 
Paço de Arcos

16H00-18H00 – Atividades cívicas 
de Proteção Civil, no stand da 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paço de 
Arcos, no Jardim Municipal de Paço 
de Arcos     

16H00-19H00 – Atividades infantis 
(Pinturas faciais/balões/jogos 
tradicionais), no Jardim Municipal 
de Paço de Arcos

20H00 – Workshop de dança 
“Rumba”, pela Associação Trópico 
de Dança, junto ao Coreto do Jardim 
Municipal de Paço de Arcos

22H00 – Concerto de encerramento 
das Festas com  “DANY SILVA”, no 
palco principal

00H00 – Encerramento das Festas
Espetáculo Piromusical - Fogo 
de Artificio, na Praia Velha de 
Paço de Arcos

Nota: O programa poderá sofrer 
alterações por motivos imprevistos

31
4.ª feira

2022
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Espetáculo Piromusical - Fogo 
de Artificio, na Praia Velha de 
Paço de Arcos

Nota: O programa poderá sofrer 
alterações por motivos imprevistos

31
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Os SMAS de Sintra estão a concluir  as 
obras do subsistema de saneamento de 
Barreira, São Miguel e Funchal, num in-
vestimento de 1 100 mil euros, uma in-
tervenção iniciada em meados de 2018.
A empreitada compreendeu a remode-
lação de toda a rede de abastecimento 
de água, que se encontra garantido a 
partir do Reservatório da Amoreira, 
substituindo as condutas em fibroci-
mento que eram palco de frequentes 
roturas. Foram substituídos ainda os 
ramais domiciliários. Face à cota do 
lugar de Funchal, em relação ao reser-
vatório, a intervenção compreende, 
ainda, a construção de uma estação hi-
dropressora em Barreira, para elevação 

Foi aprovada, em reunião do executivo, 
a manutenção do preço da água para o 
ano de 2021, prática adotada no muni-
cípio nos últimos anos. A Câmara Mu-
nicipal de Sintra assumiu, no corrente 
ano e devido à pandemia de Covid-19, 
um encargo financeiro de 4,3 milhões 
de euros com a redução de 35% na fa-
tura dos utilizadores domésticos e de 
20% para os não domésticos e isentou 
de pagamento os utilizadores das ta-
rifas Sintra Social e Sintra Solidária. O 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta, afirmou que “não 
aumentámos o preço da água ao longo 

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

da pressão na rede de 
abastecimento.
As obras permitiram 
dotar as localidades 
de Barreira, São Mi-
guel e Funchal de 
rede de drenagem de 
águas residuais, em 
substituição das fos-
sas sépticas que, devi-
do à natureza rochosa 
do solo, podiam ori-
ginar escorrências de 
efluentes. O subsiste-
ma de drenagem, que 
beneficia cerca de 250 
habitantes, é encami-

nhado para as estações 
elevatórias de Barreira 
e Funchal e posterior 
ligação à rede existente 
e tratamento na ETAR 
de São João das Lam-
pas.

Para o presidente da Câmara Munici-
pal e do Conselho de Administração 
dos SMAS de Sintra, Basílio Horta, “o 
investimento realizado é uma priori-
dade. Não podemos admitir que conti-
nuem a existir zonas sem acesso digno 
a este bem, tão essencial e importante, 
como é o saneamento”.
O investimento dos SMAS de Sintra 
no território da União de Freguesias 
de São João das Lampas e Terrugem, 
que totaliza os 22 milhões de euros, vai 
prosseguir com as obras do subsiste-
ma de Alvarinhos e Areias, um inves-
timento de dois milhões de euros, que 
arrancarão no primeiro trimestre deste 
ano.

dos últimos sete anos” e realça o esforço 
financeiro efetuado pelo município, em 
função dos aumentos anuais impostos 
pela EPAL para além dos custos decor-
rentes em 2020 da situação pandémica. 
Basílio Horta, que preside ao conselho 
de administração dos SMAS, salientou 
ainda que “o Tarifário dos Serviços de 
Águas e Resíduos não tem refletido os 
encargos com o tratamento dos resí-
duos, que ascende a cerca de nove mi-
lhões de euros, pagos pelo município 
de Sintra à Tratolixo (empresa inter-
municipal que reúne os municípios de 
Sintra, Cascais, Oeiras e Mafra)”.

Presidente visita escolas
de Carnaxide
No decorrer de uma 
visita a quatro equi-
pamentos escolares 
do Agrupamento de 
Escolas de Carnaxide, 
que teve por objetivo 
aferir eventuais neces-
sidades de beneficiação 
e requalificação do edi-
ficado, o presidente da 
Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, anunciou que 
vão ser investidos, entre 2021 e 2023, 
cerca de 2.400 mil euros, na beneficia-
ção dos espaços escolares deste agrupa-
mento.
Esta visita incluiu a EB/JI S Bento, em 
Valejas, onde este ano será feita uma 
intervenção de substituição das cober-
turas e de beneficiação de vários es-
paços exteriores, a EB Vieira da Silva, 
onde além de outros serão realizados 
trabalhos no polidesportivo exterior, 
a EB Sylvia Philips em que, no âmbito 
do Plano Estratégico para Reabilitação 
do Edificado Escolar (PEREE), em 2021, 
será dada continuidade ao projeto da 
sua requalificação geral, cuja estimati-
va de investimento corresponde a cerca 
de 1.400 mil euros, com destaque para a 
criação de um ginásio, aumento do es-
paço de cozinha e refeitório, criação de 
espaço exterior coberto e ampliação da 
área útil de recreio para diversificação 
das áreas lúdicas e desportivas.
Por último foi visitada a EB/JI Antero 
Basalisa, que brevemente verá bene-
ficiado o seu espaço de jogo e recreio 
do JI, através da substituição do equi-
pamento lúdico e beneficiação do pavi-
mento, além de outras intervenções no 

edificado e da substituição de cobertu-
ras.
Além das ações descritas, o Município 
tem vindo a garantir as intervenções de 
manutenção regular das instalações e 
equipamentos, das escolas do 1º Ciclo e 
do Pré-escolar. Desde outubro de 2019, 
a Autarquia incluiu em alguns contra-
tos de manutenção contratualizados 
por si, as escolas de 2.º e 3.º Ciclos e 
Secundárias, com exceção das escolas 
geridas pela Parque Escolar, EPE, como 
a ES Camilo Castelo Branco.
No primeiro trimestre de 2021 será ce-
lebrado um novo contrato de manuten-
ção para a área da construção civil, que 
também passará a incluir as escolas de 
2º e 3º Ciclos e Secundárias
Segundo Isaltino Morais, entre 2017 
e 2020 foram realizadas intervenções 
municipais e disponibilizados apoios 
a este Agrupamento agora visitado, no 
valor de cerca de 599 mil euros, para 
obras de beneficiação do espaço esco-
lar e aquisição de mobiliário e equipa-
mento, ou seja, desde 2017 e até 2023, o 
investimento do Município nas escolas 
que constituem este Agrupamento será 
de aproximadamente de três milhões 
de euros.
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Marques Valentim - FotojornalistaMarques Valentim - Fotojornalista

"Devo ter umas 120 mil"Devo ter umas 120 mil
imagens arquivadas"imagens arquivadas"
João Marques Valentim passou a vida a 
fotografar, por paixão, como profissio-
nal, sempre com a sua forma particular 
de registar os momentos que eternizou 
através das lentes da sua máquina fo-
tográfica. Profissional de excelência, 
com um percurso feito de passagens 
por vários jornais e revistas, entre os 
quais o ‘Correio da Manhã’, fundado 
por Vítor Direito e Carlos Barbosa em 
1979, este fotojornalista mantém, aos 
73 anos, o olhar atento com que sem-
pre olhou para a realidade à sua volta. 
Ao longo de décadas, captou inúmeras 
imagens de acontecimentos que fize-
ram a História do nosso País, acompa-
nhando a trajectória de personalidades 
protagonistas de tantos episódios mar-
cantes que nos marcaram o quotidiano. 
O seu arquivo de imagens testemunha 
bem esta ‘janela aberta’ sobre a nossa 
História comum. 
Foi nesse imenso arquivo pessoal, 
guardado com esmero e enriquecido 
ininterruptamente durante décadas, 
que João Marques Valentim foi resgatar 
uma série de imagens de um dos princi-
pais heróis do 25 de Abril de 1974, para 
sempre festejado sob a denominação de 
uma ‘Revolução dos Cravos’, alimenta-
da por desejos de mudança. ‘Salgueiro 

Maia – O Rosto da Revolução’ é o bi-
lhete de apresentação da próxima expo-
sição do repórter fotográfico residente 
em Cascais, que vai ser inaugurada 
em Portimão, no Algarve, no dia 2 de 
Setembro de 2022, na Galeria Manuel 
Teixeira Gomes. A mostra, que estará 
patente ao público até 30 de Setembro, 
inclui imagens inéditas do herói da 
Revolução que pôs fim ao regime dita-
torial imposto por António de Oliveira 
Salazar (1889-1970), liderado na altura 
por Marcelo Caetano (1906-1980). 
“A fotografia principal de Salgueiro 
Maia (1944-1992) que integra a minha 
exposição foi tirada em Janeiro de 1975, 
durante uma parada militar realizada 
pela Escola Prática de Cavalaria (EPC), 
em Santarém”, explica João Marques 
Valentim, que na altura em que regis-
tou a imagem desempenhava funções 
como repórter fotográfico na Agência 
Europeia de Imprensa, antes de in-
gressar nos quadros do jornal ‘A Luta’. 
“Lembro-me que ele estava no quartel e 
recebeu o General Ramalho Eanes. Esta 
é uma imagem cortada. Na imagem 
original, via-se também o perfil do ros-
to do General Eanes, à esquerda. Mais 
tarde, nesse mesmo dia, Salgueiro Maia 
participou uma parada pela cidade de 

Santarém. Outra fotografia que 
eu tenho dele mostra-o de pé 
em cima de um jipe a prestar 
continência, com o condutor ao 
lado”, recorda o autor da expo-
sição. 

FOTÓGRAFO DE KAÚLZA 
DE ARRIAGA

Quando ocorreu o 25 de Abril 
de 1974, João Marques Valentim 
tinha regressado a Cascais há 
apenas quatro dias, depois de 
cumprir o serviço militar em 
Moçambique. “Cumpri quatro 
anos de tropa, sendo que pas-
sei 26 meses em Moçambique, 
entre 1972 e 1974. Trabalhei 
como fotógrafo com o general 
Kaúlza de Arriaga (1915-2004), 
que chegou a publicar um li-
vro (‘Coragem, Tenacidade e 
Fé’) com fotografias minhas. 
Ainda tenho esse livro, publi-
cado em 1973, assinado por 
ele. Na altura, tinha 24 anos”, 

refere o fotojornalista, acrescentando: 
“Fui o único fotógrafo da FotoCine 
que recebeu um louvor pelo trabalho 
desempenhado em Moçambique. Não 
andei aos tiros, mas estive em zonas de 
guerra, fiz muitas reportagens fotográ-
ficas, acompanhei colunas militares, fiz 
a cobertura de vários acontecimentos. 
Essas imagens eram enviadas para o 
Continente”.
A Fotografia não foi o único trabalho 
que João Marques Valentim teve du-
rante a sua passagem por Moçambique. 
“No último ano, fiz um programa de rá-
dio das Forças Armadas, ‘O Objectivo’, 
difundido de segunda a sexta-feira, 
entre as 17h15 e as 18h15. O programa 
era gravado num estúdio da FotoCine, 
em Nampula, e depois era retransmi-
tido para os emissores regionais do 
Norte, que por sua vez o radiofundiam. 
Era uma espécie de ‘Good Morning, 
Vietnam’ (Bom 
Dia, Vietname)”, 
explica o repórter 
fotográfico, que 
conseguiu come-
ter a proeza de 
passar pela censu-
ra sem ser notado: 
“A censura não 
me censurava. 
Mandei uma sé-
rie de registos de 
discos e não disse-
ram nada, por isso 
cheguei a tocar 
álbuns do Zeca 
Afonso (1929-

1987), por exemplo, o LP ‘Venham Mais 
Cinco’, lançado em 1973.”
Além das músicas assinadas pelo can-
tor de intervenção autor de ‘Grândola, 
Vila Morena’, tema utilizada pelo 
Movimento das Forças Armadas (MFA) 
para confirmar que a Revolução do 25 
de Abril estava em marcha contra o re-
gime ditatorial, João Marques Valentim 
também passava no seu programa mú-
sicas de grupos estrangeiros que esta-
vam na moda na década de 1970, como 
os britânicos Pink Floyd, que lançaram 
o álbum icónico ‘The Dark Side of the 
Moon’ em 1973. “Passava muitas coi-
sas boas. O programa ia para o ar em 
directo e, ao contrário do que se possa 
supor, não era estritamente militar, era 
também dirigido à comunidade. Tinha 
mesmo muita audiência junto dos civis, 
sobretudo da malta nova, porque não 
tinha publicidade e tocava boa músi-
ca”.  

“NA ALTURA NÃO IMAGINAVA 
QUE IA SER FOTOJORNALISTA”

No dia 25 de Abril de 1974, João 
Marques Valentim estava em Cascais. 
“Na altura, ainda não imaginava que ia 
ser fotojornalista. Era para ir a Lisboa 
nesse dia. Contudo, às 7h00, recebi um 
telefonema do meu tio a dizer-me para 
não ir por estar uma grande confusão 
na cidade. ‘Liga o rádio’, disse-me ele. 
Comecei a ouvir os comunicados do 
posto de comandos do MFA. Fiquei 
em pulgas. Para mim, a liberdade era 
boa. Liguei a dois amigos da minha ge-
ração, que tinham estado na guerra na 
Guiné. Pensámos ir para Lisboa, mas 
acabámos por não ir. Percebemos que 
ia acontecer qualquer coisa com gran-
de significado. Decidimos ir ao Pão de 
Açúcar comprar bens alimentares cada 
um para a sua família, não fosse a coisa 
dar para o torto. Entretanto, à tarde, já 
fizemos uma festa enorme, porque per-
cebemos que o 25 de Abril ia mesmo 
para a frente”.
Com a Liberdade desenhada no hori-
zonte, João Marques Valentim acabou 
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por abraçar a profissão que tanto gos-
tava construindo um percurso de mui-
tos cliques replicados por uma infindá-
vel sucessão de acontecimentos a que 
assistiu enquanto fotojornalista. “Eu 
tenho um espólio muito grande. No 
total, devo ter umas 120 mil imagens 
arquivadas, negativos. Só para aí uns 
5 por cento é que estão digitalizados. 
Trabalhos de reportagem que eu fiz ao 
longo de 50 anos. Decidi seleccionar 50 
fotografias, a preto e branco, e preparar 
uma exposição intitulada ‘E Depois do 
Adeus – Fotografias com História’, que 
esteve patente ao público em Albufeira, 
em que inclui 50 documentos foto-
gráficos relacionados com os últimos 
50 anos da nossa Democracia, desde 
Salgueiro Maia, o rosto do 25 de Abril, 
até ao actual Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa”.

“Quando estava a preparar a exposi-
ção, agendada há dois anos, mas que 
teve de ser adiada em 2020 e 2021 de-
vido à pandemia Covid-19, recebi um 
telefonema de Pedro Adão e Silva, o 
actual Ministro da Cultura, que na al-
tura era o comissário executivo das 
Comemorações dos 50 anos do 25 de 
Abril, que me perguntou se eu não 
me importava de ceder a imagem de 
Salgueiro Maia que tinha publicado 
nos meus ‘posts’ no Facebook. Aceitei 
ceder a imagem para assinalarem os 
30 anos da morte (3 de Abril 1992) 
do militar identificado como sendo o 
‘Rosto da Revolução’. Por curiosidade, 
nesse mesmo dia e à mesma hora, es-
tava a inaugurar em Albufeira a minha 
exposição. Acabei por receber apoio 
informático e tive a minha exposição 
divulgada no site das Comemorações 

dos 50 anos do 25 de Abril”, explica o 
fotojornalista.

NA TERRA QUE VIU NASCER 
SALGUEIRO MAIA

Com base nos contactos estabeleci-
dos, João Marques Valentim decidiu 
preparar com o material fotográfico 
de que dispõe uma exposição dedica-
da ao tema ‘Salgueiro Maia – O Rosto 
da Revolução’. “Como o militar de 
Abril nasceu em Castelo de Vide e 
está ali sepultado por seu desejo ex-
presso (doou, inclusive, à Câmara 
Municipal o seu espólio, que se en-
contra exposto na Casa da Cidadania 
Salgueiro Maia, inaugurada em Julho 
de 2021), resolvi fotografar, em Julho 
passado, vários espaços e lugares exis-
tentes na vila relacionados com a sua 
vida, para complementar a selecção de 
imagens recolhidas para a exposição. 
Dei conta deste projecto à Autarquia, 
que nomeou uma pessoa para me 
acompanhar e servir de cicerone para a 
realização do trabalho. Visitei a casa de 
Salgueiro Maia, o museu, o memorial 
dele no castelo, o jardim com o busto e 
o local onde está sepultado.”
Entretanto, no seguimento de uma con-

versa mantida com o autarca de Castelo 
de Vide, António Pita, surgiu também a 
possibilidade de desenvolver um novo 
projecto. “O Presidente da Câmara fi-
cou a saber que eu tinha sido militar, 
como fotógrafo, em Moçambique, e 
perguntou-me se tinha imagens da 
Guerra do Ultramar. Disse que sim, e 
fui convidado para fazer uma exposi-
ção que nunca tinha feito. Agendou-
se uma mostra, ainda sem data defi-
nida, a que deverei chamar ‘O Povo 
e a Guerra: Moçambique 1972-1974’. 
Entretanto, deverei realizar também 
em Castelo de Vide, em Abril de 2023, 

a mesma exposição que 
vou fazer em Portimão, 
‘Salgueiro Maia – O Rosto 
da Revolução’, e está ain-
da combinado apresentar 
a exposição ‘E Depois do 
Adeus – Fotografias com 
História’, sobre os 50 
anos do 25 de Abril. Esta 
mesma exposição vai ser 
realizada em Silves, em 
Abril de 2024”, revela o 
fotojornalista. 

Texto: Luís Curado
 Fotos: P.R e M.V

João Marques Valentim é autor de uma 
fotografia dedicada à Paz de particular 
significado. A história dessa imagem, 
que tem vindo a divulgar em vários su-
portes, é explicada pelo próprio: “Trata-
se da imagem de uma bota com uma 
pomba branca em cima. Eu sempre fui 
contra a guerra em geral. Quando es-
tava a cumprir tropa em Moçambique, 
resolvi criar uma imagem com uma 
mensagem forte dedicada à Paz. Um 
dia, engraxei uma bota, comprei uma 
pomba branca, que por acaso era um 
borracho, por isso é que não voou, posi-
cionei a pomba em cima da bota e, com 
alguma paciência, fiz a foto”.
A imagem, assumida como sendo uma 
posição crítica da guerra em África, não 
pôde ser divulgada de imediato. “Tive 
esse negativo guardado até regressar a 
Portugal, porque aquilo era subversivo. 
Entretanto, deu-se o 25 de Abril de 1974 

HISTÓRIA DE UMA IMAGEM DEDICADA À PAZ

e a guerra nas ex-colónias portuguesas 
em África terminou. A primeira vez 
que a imagem da bota com a pomba 
em cima foi divulgada foi num livro, 
intitulado ‘Combatentes do Ultramar - 
Memória da geração que viveu a guer-
ra’ (2003), escrito por Manuel Andrade 
Guerra (1946-2021), antigo diretor-
-adjunto do jornal ‘Correio da Manhã’, 
refere o fotojornalista.
Essa não foi a única vez que a imagem 
simbólica criada em Moçambique foi 
utilizada pelo seu autor para exprimir a 
sua posição a favor da Paz. “Em Janeiro 
de 2015, quando ocorreu o ataque ter-
rorista contra a sede do jornal satírico 
francês ‘Charlie Hebdo’, em Paris, que 
causou 12 mortos, lembrei-me de pin-
tar a pomba com as cores da bandeira 
francesa e oferecer essa imagem à Liga 
dos Bombeiros Portugueses (LBP). Na 
altura, estava a colaborar com o jornal 
da LBP e a ideia era eles enviarem a 
imagem para França, para os bombei-
ros franceses”, explica João Marques 
Valentim.
Já este ano, a imagem da bota com a 
pomba em cima voltou a ser utiliza-
da pelo fotojornalista num dos seus 
projectos. “Com a invasão da Rússia à 
Ucrânia, iniciada na madrugada do dia 
24 de Fevereiro deste ano, decidi voltar 
a usar esta imagem, a última que inte-
grou a exposição ‘E Depois do Adeus 
– Fotografias com História’, desta vez 
com a pomba pintada com as cores da 
bandeira ucraniana”. Esta mesma ima-
gem vai ser exposta também numa tela 
de tamanho gigante na exposição que 
o fotojornalista tem previsto realizar 
em Castelo de Vide, com o apoio da 
Câmara Municipal local.
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Associação de Oeiras ensinaAssociação de Oeiras ensina
a arte de bem navegara arte de bem navegar
Foi com a criação da Ancoras – 
Associação Náutica Clássicos de Oeiras 
que o antigo Coronel de Artilharia, 
Carlos Alpedrinha, aprendeu tudo o 
que sabe hoje sobre a náutica tradicio-
nal, incluindo a arte de velejar. Com o 
objetivo primordial de valorizar a tradi-
ção, esta associação sediada em Oeiras 
promove inúmeras atividades junto da 
população, desde miúdos a graúdos. O 
Correio da Linha este à conversa com 
o Presidente da associação de forma a 
conhecer melhor este projeto. 
O Correio da Linha (CL) – De que for-
ma surgiu a ideia de constituir esta as-
sociação?
Carlos Alpedrinha (CA) – A ideia par-
tiu de um grupo de amigos de longa 
data que sentiu a necessidade de dar a 
conhecer a náutica tradicional. O pro-
jeto germinou durante 2/3 anos sendo 
que a associação nasceu formalmen-
te a 13 de junho de 2014. Inicialmente 
ponderámos criar uma empresa e che-
gámos a ter um plano de negócios. 
Porém, percebemos que teríamos de 
optar por constituir uma instituição 
sem fins lucrativos pois muitos dos ob-
jetivos que perseguíamos estavam em 
concordância com objetivos públicos e 
semipúblicos, nomeadamente no que 
respeita à Marinha do Tejo - então já 
com atividade regulada e consagrada 
no âmbito do despacho do Secretário 
de Estado da Defesa Nacional e dos 
Assuntos do Mar – e à valorização do 
território. Quando começámos a nossa 
atividade, o conhecimento sobre a náu-
tica tradicional era praticamente inexis-
tente. Atualmente já começa a ter maior 
visibilidade, muito graças ao trabalho 
da Marinha do Tejo, entidade que cons-
tituiu um referencial de ordenamento e 
foco em relação ao que queríamos de-
senvolver. Estabelecemos que o nosso 
objetivo passaria por focarmo-nos na 
Barra do Tejo e na náutica tradicional 
e desenvolver uma serie de atividades 
educativas, culturais e turísticas. 
CL – Em que consiste a náutica tradi-
cional?
CA – A náutica tradicional refere-se às 

embarcações que eram utiliza-
das para o trabalho. Hoje em 
dia  a maioria das embarcações 
dedicam-se a atividades de re-
creio contudo, antigamente,  
existiam mais de 200 tipos de 
embarcações diferentes tradi-
cionais no Estuário do Tejo. 
Com efeito, este é uma verda-
deira “Babilónia” da náutica 
tradicional a nível mundial 
porque, não nos podemos es-
quecer, que fomos uma grande 
império ao longo de 3 séculos. 
Outro aspeto importante neste tipo de 
náutica são as competições desportivas 
à vela, que começaram a ser feitas em 
Portugal por influência  dos ingleses. 
Para tal eram usadas embarcações do 
tipo da nossa. A aristocracia do final 
do século XIX, princípio do século XX 
utilizaram-nas para fazer as primeiras 
competições à vela. Eram monotipos, 
canoas iguais e todas brancas. 
Portanto podemos dizer que o nosso 
modelo de desenvolvimento se centra 
nas embarcações tradicionais usadas 
como objetos de trabalho e que poste-
riormente foram também usadas pela 
aristocracia da linha do Estoril para re-
creio e competição à vela. É entre estas 
questões culturais, da religiosidade do 
mar, do trabalho e da competição que o 
nosso projeto se desenvolve. 
CL –De quantas embarcações dispõem?
CA – Temos duas embarcações. Uma 
que é a nossa bandeira: a Alma do Tejo, 
uma canoa com 8,70 metros armada 
com vela latina bastarda, uma catita e 
uma bujarrona, com uma armação de 
três velas que todos os anos é pintada, 
lixada de forma a estar sempre impecá-
vel; e um catraio que já participou no 
Festival de Loire em França, no ano 
passado, dedicado a embarcações tradi-
cionais. Na altura foi-nos feito o convite 
para estarmos presentes no evento em 
representação da Marinha do Tejo por 
sermos a organização que mais navega 
e dinamiza o Estuário do Tejo. O facto 
do catraio ser consideravelmente mais 
pequeno do que a canoa – 4,5 metros – 

faz com que seja mais 
facilmente transpor-
tável para certames 
internacionais como 
foi o caso do referido 
evento. 
CL – Com quantos as-
sociados contam?
CA – Contamos com 
cerca de 100 associa-
dos. Aqui é de evi-
denciar o nosso papel 
na desmistificação da 
vela, tornando-a um 
desporto acessível a 
mais pessoas. Tendo 
isto em mente, os nos-

sos associados pagam uma quota de 5€ 
por mês e têm direito a participar em 
todas as atividades. Ou seja, aquilo que 
a pessoas têm de despender para ace-
der ao mar e à vela, é um valor irrisório. 
Tal só é possível graças ao apoio públi-
co e autárquico que temos, e do nosso 
próprio modelo associativo. Para nós 
o fundamental é facilitar o acesso das 
pessoas ao mar daí termos desenvolvi-
do protocolos com a Câmara Municipal 
de Oeiras (CMO). Para nós o funda-
mental é levar as pessoas para o mar 
seja pelo turismo, pela educação, pela 
atividade cultural ou pela atividade 
recreativa...qualquer uma destas prá-
ticas apresenta-se como um veículo de 
penetração e captação de interesse das 
pessoas pelo mar. 

VALORIZAR A TRADIÇÃO

CL – Que tipo de atividades costumam 
promover?
CA – Temos 5 programas de atividade 
cultural e turística. Dois deles são ape-
nas de mar. Um é dedicado às embarca-
ções tradicionais, nele proporcionamos 
passeios que costumam demorar cerca 
de 2horas, ao longo dos quais vamos 
dando informação de natureza cultu-
ral, por exemplo, sobre as embarcações 
típicas à vela, a sua forma de operação, 
etc. Sempre que as condições o permi-
tem gostamos de envolver as pessoas 
na operação da embarcação dando-lhes 
a possibilidade de manejarem uma vela 
latina. Temos outro programa de mar 
dedicado à defesa da Barra do Tejo e 
às suas fortificações, centrando-nos na 
história das 5 grandes invasões de que 
Portugal foi alvo e os seus respetivos 
sistemas defensivos.
Desenvolvemos também programas de 
mar e terra em que combinamos um 
passeio no mar – que pode ser qual-
quer um dos mencionados anterior-
mente – seguido de uma visita à Quinta 
do Marquês do Pombal, explicando a 
inclusão lógica da embarcação tradi-
cional no funcionamento da mesma. 
Outro dos programas conta com a vi-
sita aos vários fortes do Tejo via mar, 
uma passagem pelo Bugio seguido de 
uma visita guiada ao Museu Militar de 
Artilharia de Costa, na Parede. Por úl-

timo temos um programa que assenta 
numa visita guiada à Direção de Faróis, 
seguido de um passeio pelo mar para 
observar os mesmos e perceber como se 
navega na Barra. 
CL – E nível educacional qual a vossa 
oferta?
CA – Com o apoio da autarquia dis-
pomos de 3 programas destinados a 
crianças/escolas. Um deles é destinado 
a 7 crianças, outro a uma turma intei-
ra dividida em 4 grupos. De um modo 
geral ambos os programas pautam-se 
por uma iniciação à náutica tradicional: 
ensinamo-los a fazer 2/3 nós necessá-
rios à navegação; transmitimos-lhes in-
formações de segurança; fazemos uma 
introdução à vela; e por fim passamos 
à navegação na embarcação na qual 
as crianças assumem uma parte ativa. 
O outro programa é apenas de terra e 
consiste numa visita mais detalhada à 
embarcação que esteve na origem da 
caravela.
É nosso objetivo iniciar brevemen-
te um programa estilo workshop de 
pinturas tradicionais, no estaleiro do 
mestre Jaime Costa. Este dirigir-se-á 
a uma turma inteira que irá então até 
ao estaleiro onde lhes explicaremos o 
funcionamento do Estuário do Tejo, 
seguindo-se uma visita guiada com o 
mestre pelo estaleiro terminando com 
um workshop de pinturas em que cada 
criança é convidada a fazer uma flor e 
uma letra de forma a terem uma pers-
petiva mais aproximada da complexi-
dade destas pinturas. Esta atividade 
integrará o projeto Escola Azul que 
abrange vários concelhos e que permite 
que as escolas beneficiem de um valor 
bastante em conta para a realização da 
atividade. As escolas do concelho de 
Oeiras poderão fazê-lo de forma gratui-
ta fruto do projeto Oeiras Educa.
CL – Recentemente fizeram uma recria-
ção religiosa de grande relevo...
CA – Antes de mais é de mencionar que 
a Âncoras vê no mar uma forma de fa-
zer a ligação de Oeiras a outros municí-
pios e ao estrangeiro. Assim sendo, há 
um conjunto de atividades culturais e 
religiosas em que participamos, nomea-
damente procissões religiosas, festas 
dos próprios municípios, entre outras. 
Este ano, com o apoio da Igreja Matriz 
de Oeiras e de outras paróquias do con-
celho com uma herança histórica ligada 
ao mar (Paróquia de Nossa Senhora de 
Porto Salvo, Paróquia dos Navegantes 
de Paço de Arcos, Paróquia de Oeiras 
e Paróquia de Nova Oeiras e São Julião 
da Barra) fizemos a recriação da pere-
grinação do círio de Oeiras à Atalaia, no 
Montijo, local que outrora foi o princi-
pal centro de peregrinação Mariano da 
região de Lisboa. Esta foi uma ativida-
de que  se realizou ao longo de 4 sécu-
los mas que não ocorria há mais de 100 
anos. Esta recriação foi um verdadeiro 
sucesso: levámos à Atalaia mais de 200 
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pessoas que se mostraram bastante 
agradadas pelo trabalho desenvolvido. 
Em edições futuras pensamos dar uma 
maior dimensão à participação náutica 
de recreio e às comunidades náuticas 
de Cascais e Lisboa. Dada a adesão e à 
agradabilidade do evento acreditamos 
que tem potencial de crescimento, quer 
na parte do turismo religioso, quer no 
envolvimento da náutica de recreio. 
No evento, contámos com a participa-
ção dos Escuteiros Marítimos de Oeiras 
que nos acompanharam em no percur-
so de ida e volta, pelo que acreditamos 
que existem condições para o envolvi-
mento de jovens das escolas de vela. O 
mar esteve sempre fortemente ligado à 
religião e nós respeitamos e apoiamos 
essa cultura pois é mais uma forma de 
aproximação das pessoas ao mar. 

APOIOS E DESAFIOS

CL – Qual o apoio prestado pela CMO?
CA – Graças ao protocolo estabelecido 
com a autarquia conseguimos que os 
passeios sejam gratuitos para a popu-
lação em geral, e não apenas para mo-
radores do concelho. Estamos a falar 
em algo cujo valor comercial rondaria 

os 200€ para 8 pes-
soas. Ou seja, graças 
aos programas que 
temos protocolados 
com a CMO a popu-
lação pode, de for-
ma gratuita, realizar 
passeios com con-
teúdos de dinamiza-
ção cultural únicos. 
Esta altura de férias 
é propícia a este tipo 
de iniciativas e este 
ano decidimos fazer 
as coisas de forma 
um pouco diferente. 

Começámos apenas como os passeios 
de mar e durante os meses de agosto 
e setembro iniciamos os programas de 
mar e terra. Os interessados podem 
inscrever-se no posto de turismo da 
Câmara e para mais informações po-
dem consultar as nossas redes sociais. 
CL – Quais as principais dificuldades 
que encontram no desenvolvimento da 
vossa atividade?
CA – Não posso dizer que sejam pro-
priamente uma dificuldades mas é es-
sencial – e faz parte do nosso modelo 
associativo e de desenvolvimento – ir 
adquirindo conhecimento na área cons-
trução e conservação das embarcações. 
Atualmente está a ser desenvolvida 
nos EUA uma canoa da picada pelas 
mãos do arquiteto português, João 
Bentes. Este é um projeto que já está 
a ser desenvolvido há cerca de 3 anos 
e aguardamos que chegue ao nosso 
país. Portanto há um imenso trabalho 
a desenvolver não só na navegação 
destas embarcações mas também na 
construção e recuperação desse patri-
mónio. Isto tornou-se mais difícil des-
de o enorme incêndio que aconteceu 
nos anos 50 no Ministério da Marinha 
no qual arderam inúmeros documen-

tos que nos permitiam ter acesso 
àquele tipo de informação. Ainda 
restam alguns esboços e desenhos 
mas há um grande conhecimento 
que no futuro tanto as universida-
des como as associações têm pela 
frente quer na arte de navegação 
desses barcos, quer na sua cons-
trução.

DE OLHOS NO FUTURO

CL – Quais os seus objetivos para 
o futuro da Associação?
CA – De forma geral quero que a 
Ancoras continue a desenvolver-
-se e a crescer de forma sustentá-
vel. Crescimento é sinónimo de 
maior possibilidade de usufruto 
por parte da população. É nossa 
ambição adquirir uma embar-
cação maior para que possamos 
receber grupos com mais de 8/10 
pessoas, pois há uma grande pro-
cura e neste momento não temos 
capacidade para isso. Queremos 
também continuar esta parceria 
pública que permite à popula-
ção o acesso gratuito à cultura e 
à náutica portuguesas. É também 
nosso objetivo desenvolver pro-
gramas que envolvam a construção de 
embarcações em madeira. Vamos agora 
começar a trabalhar em parceria com 
a Escola de Talaíde num novo curso 
de animadores turísticos, pelo que os 
alunos podem vir estagiar connosco e 
aprender. Gostávamos ainda de rea-
lizar em Oeiras um grande evento de 
náutica tradicional.
CL – E em setembro têm um iniciativa 
especial e que já começa a ser tradição...
CA – Sim, nos dias 3 e 4 vamos realizar 
a nossa regata, seguindo os moldes do 
final do século XIX, início do século XX. 
Para além da componente desportiva 

– a regata propriamente dita – existe 
também um programa social que inclui 
um momento poético seguido de um 
convívio na Feitoria do Colégio Militar. 
No que respeita ao momento de poesia 
vamos contar com a presença de 3 poe-
tas portugueses e 3 espanhóis – simbo-
lizando as águas nacionais e internacio-
nais do Tejo -  que ao longo da regata 
irão compor poesias náuticas que serão 
declamadas durante o convívio. Este 
terminará com uma sessão de fados. 

Texto: Raquel Luís
 Fotos: Associação
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8 set        18 set

Programa em:
www.amadoraemfesta.pt

DANÇA
DESPORTO
EXPOSIÇÕES
FESTA DO LIVRO
MÚSICA

Parque Central
Palco Cidade

9 set                 21.30h
Bateu Matou

9 set           23.00h
Lura

10 set           21.30h
Pedro Abrunhosa


