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Os Bombeiros não param...
Nesta época de Verão os
bombeiros são chama-
dos, com frequência,  a
intervir na solução de
inúmeras ocorrências.
Sobre a actividade dos
Bombeiros o Coman-
dante Municipal, Pedro
Ernesto pede a todas as
pessoas que colaborem
activamente na defesa de
pessoas e bens e tomem
os necessários cuidados
em acções próprias.
Eles são sempre o pri-
meiro socorro.
Mas as ofertas também
chegam. Os Bombeiros
Voluntários do Cacém
receberam cinco equipa-
mentos totais de pro-
tecção para fogos flores-
tais doados pelo grupo
Mosqueteiros Intermar-
ché, da localidade, em
campanha nacional.
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24, 25 e 26 junho
Exposições
caninas
em S. João
das Lampas
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SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO DE 2015

PRÓXIMA EDIÇÃO EM PAPEL, DIA 31 DE JULHO

JORNAL DE SINTRA

CORRESPONDENTE / REPÓRTER
Seja correspondente do Jornal de Sintra

Envie-nos as notícias da sua terra/fotos, com o seu contacto para jornalsintra@mail.telepac.pt, ou para a morada,
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 Sintra

Mem Martins / Rio de Mouro
Sessão pública
sobre Área
de Reabilitação
Urbana

Banzão
Alterações
na “Casa
Camacho”

Mucifal
Festas
populares
de 24 a 31

Desporto/Futebol
Fachada campeã da
União das Freguesias
de S. João das
Lampas e Terrugem

foto: js/idalina grácio
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A Rua Dr. Alfredo Costa, uma das principais artérias da vila
de Sintra, vai receber a terceira edição do “Open Day Street”,
iniciativa que pretende promover o comércio local, no próximo
dia 25 de julho.
Música ao vivo, animação, dj’s, exposições e lojas abertas
até mais tarde são algumas das surpresas que este “Open
Day Street” promete.
Cada espaço irá promover música, exposições, instalações,
performances, dj’s, promoções, ofertas, menus especiais,
balcões exteriores, degustação de produtos, amostras, etc.
O "Open Day Street" é realizado no último sábado de cada
mês, até setembro.

Fonte: CMS

Terceira edição
“Open Day” em Sintra

O Largo do Palácio da Vila
de Sintra vai receber a feira
“365Natural.PT”, iniciativa
que assinala o primeiro ani-
versário da marca e que in-
clui uma mostra de produtos
e serviços, nos dias 24, 25 e
26 de julho, com entrada
gratuita.
Na sessão de abertura, vais
estar presente o presidente
da Câmara Municipal de Si-
ntra, Basílio Horta e o Minis-
tro do Ambiente, Ordena-
mento do Território e Energia,
Jorge Moreira da Silva, onde
será apresentado um balanço
da implementação da marca e
projeção da mesma no futuro.
Cerca de 24 expositores vão
dar a conhecer a marca Na-
tural.PT. através da mostra de
produtos e serviços associa-
dos aos recursos naturais,
culturais e patrimoniais das
áreas classificadas.
Organizada pelo Instituto da
Conservação da Natureza e

Primeiro aniversário
da “Natural.PT” em Sintra

das Florestas, IP e Parque de
Sintra, o programa integra
ainda projeção videomapping
pela Ocubo e animação mu-
sical com os Tocá Rufar.
A marca “Natural.PT” é uma
aposta nacional na biodiver-
sidade, na economia, no pa-
trimónio e na identidade de
Portugal através da valoriza-
ção e promoção de produtos
e serviços associados a estes
espaços singulares.

Dia 24 de julho

16h00 – 23h00 – Abertura da
feira
16h00 – 18h00 – Atividades
diversas no espaço multiusos
16h00 / 17h00/ 18h00 – Ani-
mação musical “Tocá Rufar”
21h30 / 2200h / 22h30 –
Projeção videomapping,
pelos OCubo

Dia 25 de julho
11h00 – 23h00 - Abertura da
feira
11h00 – 18h00 - Atividades
diversas no espaço multiusos

16h00 / 17h00 / 18h00 –
Animação musical “Tocá
Rufar”
21h30/22h/22h30 – Projeção
videomapping, pelos OCubo

Dia 26 de julho
11h00 – 18h00 - Abertura da
feira
11h00 – 18h00 – Atividades
diversas no espaço multiusos
15h00 / 16h00 / 17h00 –
Animação musical “Tocá
Rufar”

Fonte: CMS

Promovidas pela Câmara Mu-
nicipal de Sintra, organizadas
pela Comissão de Festas da
Vila Velha, com a supervisão
técnica do Clube Português
de Canicultura e o apoio da
Junta de Freguesia de S. João
das Lampas, realizam-se, nos
dias 24, 25 e 26 de Julho, res-
pectivamente, as exposições
monográficas de terriers e
bouledogue francês, a 34.ª
Exposição Canina Nacional
de Sintra e a 32.ª Exposição
Canina Internacional de
Sintra. As exposições vão ter
lugar no largo S. João das
Lampas.
Naturalmente que, como nos
anos anteriores, as exposi-
ções receberão canicultores
espanhóis, franceses, belgas,
italianos e de outros países
da Europa, estando igualmen-
te presente um significativo
número de portugueses.
O grupo de jurados do cor-
rente ano engloba juízes por-
tugueses, bem como outros
oriundos da Rússia, Reino
Unido, Noruega, Suécia,

S. João das Lampas/ 24, 25 e 26 de Julho

Exposições caninas de Sintra

foto: js/arquivo

Finlândia e Geórgia.
Simultaneamente serão reali-
zadas, para além das mono-
gráficas já referidas, exposi-
ções monográficas e mostras
especializadas de outras
raças, bem como os concur-

sos de “jovens apresenta-
dores”.
As exposições, integradas no
programa anual da canicul-
tura portuguesa, constituem
excelentes cartazes turísticos
para Sintra, classificada como

“Paisagem Cultural –
Património da Humanidade”.
As exposições poderão ser
visitadas das 10 às 18.30
horas. Entrada livre.

A União das Freguesias do Cacém e São Marcos está a
promover uma campanha de recolha de manuais usados e
material escolar que decorrerá até ao início do próximo ano
escolar.
Desta forma, serão criadas condições para que outras crianças
e jovens possam reutilizar esses materiais e contribuir para a
redução do esforço económico das famílias.
As entregas e recolhas dos materiais deverão ser efetuadas
nas instalações do Centro Carlos Paredes – Lúdico, Cultural
e Desportivo de São Marcos, de segunda a sexta –feira, das
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.
Mais informações: Centro Carlos Paredes – Lúdico, Cultural
e Desportivo de São Marcos. Tel. 210131931 I Telm: 938540281

Fonte: CMS

União das freguesias
do Cacém e São Marcos
promove recolha de
manuais e material escolar

Autarquia de Sintra
distinguida pelo TripAdvisor
A Câmara Municipal de Sintra foi distinguida em 2015, pelo
TripAdvisor com o Certificado de Excelência, no setor do
Turismo.
O TripAdvisor é um dos principais websites de turismo a
nível mundial e disponibiliza informação e opiniões acerca de
conteúdos relacionados com o turismo.
Este website abrange 45 países, atingindo cerca de 340 milhões
de visitas mensais e mais de 225 milhões de comentários e
opiniões.
Há cerca de cinco anos, o TripAdvisor começou a conceder
prémios – Certificados de Excelência, aos melhores
estabelecimentos do setor do turismo e hotelaria. A seleção é
feita com base nos comentários feitos pelos utilizadores do
website.

Fonte: CMS
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foto: luís galrão/TSS

Comissão de Aces-
so aos Documen-
tos Administrati-
vos (CADA) deter-
minou que a Câma-

Segunda-feira, 20 de julho de 2015

CADA censura falta de respostas da Câmara de Sintra
sobre esplanada ilegal

conteúdo desse documento
(terceiro pedido, enviado a
14/01).
Além de questionar a legiti-
midade dos pedidos (ver
comentário), a Câmara de
Sintra alega que a queixa está
“parcialmente esvaziada de
objecto”, porque a 23 de Fe-
vereiro (após o envio da quei-
xa), o adjunto da presidência
remeteu ao requerente “o
despacho de embargo” e por
considerar que “tudo o mais
são questões que se repor-
tam à prestação de informa-
ções de índole geral, admite-
se que com interesse em sede
de investigação jornalística e
não a documentos precisos
concretamente identificá-
veis”.
No entanto, ao contrário do
alegado pela autarquia, este
pedido não “foi satisfeito”. A
única resposta da Câmara de
Sintra, que surge apenas após
a denúncia de que a câmara
não respondera a dois terços
dos pedidos de informação
do Tudo sobre Sintra, traduz-
se num “mandado de em-

bargo” que, como facilmente
se constatará, não é o
“despacho de 29/12”, dado
que esse documento é

referido como um anexo, mas
nunca foi disponibilizado
(embora tenha sido facultado
à agência Lusa.)

A
ra de Sintra deve facultar ao
autor do Tudo sobre Sintra
todos os documentos solici-
tados no âmbito do embargo
da esplanada do Hotel Cen-
tral Palace, no centro his-
tórico, excepto um eventual
auto de contra-ordenação,
caso este ainda se encontre
em curso, ou justificar por
escrito eventuais recusas
totais ou parciais.
“A entidade requerida deverá
facultar o acesso aos docu-
mentos que contenham as
informações solicitadas e que
ainda não tenham sido dispo-
nibilizados”, lê-se no parecer
da CADA, datado de 14 de
Julho, que surge na sequên-
cia de uma queixa apresen-
tada a 19 de Janeiro contra a
Câmara de Sintra, devido à
violação reiterada da Lei de
Acesso a Documentos Admi-
nistrativos (LADA).
Em causa, a ausência de res-
posta a vários pedidos de
informação com questões
como se a obra contou com
autorização e licenciamento
por parte da câmara; se foi
emitido algum parecer técnico
que fundamentasse um
eventual licenciamento e qual
o conteúdo desse parecer
(pedido enviado a 22/12), bem
como aos pedidos de acesso
ao “despacho de embargo da
obra, de 29/12, e a eventual
documentação administrativa
emitida posteriormente”
(pedido enviado a 5/01).
Por responder estavam igual-
mente (e ainda estão) ques-
tões como se em Janeiro a
esplanada já tinha sido lega-
lizada e quais os contornos
desse licenciamento; sobre
se a autarquia tinha conhe-
cimento de um alegado pros-
seguimento das obras; e so-
bre se algum serviço muni-
cipal levantou novo auto de
contra-ordenação e qual o

JORNAL DE SINTRA, uma marca concelhia
presente nos acontecimentos que fazem a história local

Leia, assine e divulgue

A autarquia vai mais longe
para justificar a ausência de
mais respostas, alegando que
“salvo melhor entendimento,

a Câmara de Sintra não tem
de elaborar documentos ‘ex-
novo’ que vão no sentido de
concretizar as questões, nem
o presidente da câmara tem
qualquer obrigação de se pro-
nunciar quanto às questões”
colocadas. A CADA, por seu
lado, esclarece o município
que, caso existam, deve facul-
tar eventuais autorizações,
licenças ou o conteúdo de um
parecer técnico, bem como
“comunicar por escrito as
razões da recusa, total ou par-
cial”, o que nunca aconteceu.
No caso de um eventual
segundo auto de contra-or-
denação (o único solicitado
a 14/01), a autarquia parece
confirmar a sua existência,
dado que alega à CADA que
o mesmo não pode ser
disponibilizado por estar
abrangido pelo segredo de
justiça, o que é aceite pela
CADA, mas apenas enquan-
to decorrer o processo. Após
este período, esta entidade
esclarece que os documen-
tos passam a estar abran-
gidos pela LADA.

Comentário
Na resposta à CADA (reproduzida apenas parcialmente no parecer), a Câmara de Sintra começa por colocar em causa a
legitimidade do requerente, alegando que o mesmo não pode alegar a qualidade de jornalista. Acontece, como a própria
CADA esclarece, que essa condição nunca foi invocada, dado que o autor do pedido limita-se a informar que está
registado na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista como “colaborador” do Jornal de Sintra.
Curiosamente, este título de “colaborador”, mais simples que o de jornalista, existe precisamente “para fins de acesso à
informação” por parte de “colaboradores da área informativa de órgãos de comunicação social regionais ou locais, que
exerçam regularmente actividade jornalística sem que esta constitua a sua ocupação principal, permanente e remunerada”,
como é o caso.
De qualquer forma, convinha que a Câmara de Sintra tivesse presente que, como explica a CADA, “os documentos
respeitantes a procedimentos urbanísticos são, em princípio, não nominativos, de acesso generalizado e livre”, pelo que
“todos podem aceder aos mesmos sem necessidade de invocar qualquer interesse ou de apresentar qualquer justificação
ou fundamentação”.
Na argumentação enviada à CADA, a autarquia alega ainda que “a invocação da categoria de gestor de um blogue
informativo (…) em nada adianta caso o mesmo não seja legalmente considerado um órgão de comunicação social”, pelo
que os pedidos enviados pelo Tudo sobre Sintra serão somente considerados como “queixas do cidadão e munícipe”
que os subscreve.
Além de menosprezar o papel do Tudo sobre Sintra nos últimos cinco anos, a autarquia parece desconhecer que, à luz
do actual quadro legal, é facultativo o registo deste tipo de blogues informativos junto da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social (ERC). Aliás, consultada esta entidade em 2011, foi seu entendimento que o Tudo sobre Sintra não
necessitava de proceder a esse registo.
Apesar disso, a convite da ERC, o Tudo sobre Sintra tem vindo precisamente a colaborar com a entidade reguladora no
âmbito da elaboração de um novo enquadramento legal para os novos media, tendo, inclusive, participado no último
encontro anual desta entidade. Lamentavelmente, num município que propala valores como a transparência, a comunica-
ção e a informação, há quem ainda viva no milénio passado.

Luís Galrão
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A Comissão de Fes-
tas do Mucifal tem o
prazer de comunicar
que, mais um ano, se
realizarão as Festas
Populares do Mu-
cifal nos dias 24, 25,
26, 30,31 de Julho e
01,02 e 03 de Agosto.
Serão 8 dias de Fes-
ta, junto ao Pavilhão
Polidesportivo da
União Mucifalense.
Destacam-se, o dia
26 de Julho com a
Procissão em honra
de Nossa Senhora
das Dores, seguida
de Missa no ringue
da União Mucifa-
lense e posterior
concerto pela Banda
da União e o dia 02
de Agosto, com a
realização de uma
caminhada, seguida
de almoço convívio.

Festas Populares do Mucifal

No próximo dia 1 de agosto
S. Pedro de Penaferrim des-
pede-se da Veneranda Ima-
gem de N.ª S.ª do Cabo
Espichel, que partirá para
Belas, Paróquia que lhe
sucede no “Círio Saloio”.
As “Festas dos Solteiros”,
assim designadas para sa-
lientar aos mais novos a
importância que têm em dar
continuidade a esta tradição
daqui por 26 anos, em 2040,
serão realizadas entre os dias

S. Pedro de Penaferrim

Festas de N.ª Sr.ª do Cabo em Sintra

js / arquivo

29 de julho e 1 de agosto.
No adro da Igreja Paroquial
estará instalado o tradicional
arraial, com a presença de
artesanato e com alguns
sabores da nossa terra.
Os espetáculos musicais,
pelas 22h, contam, no dia 29
com “Mila Ferreira”, no dia 30
com “Mónica Sintra” e no dia
31 com os “Dukubiculo”.
No dia 1 de agosto, pelas 16h,
será celebrada a Missa cam-
pal de despedida da Imagem,

seguida da Cerimónia de
entrega à Paróquia de Belas.
O cortejo automóvel seguirá
em direção à localidade da
Tala, onde se formará o Círio.
A Veneranda Imagem será
transportada num veículo
antigo dos Bombeiros de
Belas e passará pelas locali-
dades de Venda Seca e
Idanha antes de chegar à Vila
de Belas, onde permanecerá
até ao próximo ano.

Sobre o recente faleci-
mento de Manuel Cario-
ca reconheço que o arti-
go de Idalina Grácio,
publicado no Jornal de
Sintra em 17 de julho de
2015, sem ser muito ex-
tenso, faz jus ao percurso
de intervenção cidadã
deste nosso ilustre con-
terrâneo. Considerando
que Manuel Carioca
ainda tinha muito para dar
a favor, não só da sua
família, mas de todos nós,
o seu falecimento é uma
grande perda.
Foi com Manuel Carioca
que há 30 anos iniciei a
minha presença em listas
que concorreram nas

Manuel Inocêncio Carioca
DIGA DE SUA JUSTIÇA

O Jornal de Sintra reserva-se o direito de editar, resumir, cortar e só publicar mensagens,
cartas e e-mails de leitores devidamente  identificados.

eleições autárquicas à
assembleia de freguesia.
Sobre a sua intervenção
política como membro do
executivo da Junta de S. João
das Lampas destaco o facto
de ter sido com Manuel Ca-
rioca que se iniciaram os pas-
seios com os idosos e a co-
memoração do dia dos Avós
(26 de julho). Foi também por
iniciativa do executivo do
qual Manuel Carioca fazia
parte que a obra das Irmãs da
Congregação das Servas de
Nossa Senhora de Fátima
está, de alguma forma, re-
conhecida em S. João, junto
à Igreja Matriz.
Como membro da assembleia

de freguesia de S. João das
Lampas, Manuel Carioca fez
parte de um grupo que lutou
para que a sua freguesia
(também a minha) não se
agregasse a mais nenhuma.
Infelizmente não foi esse o
desfecho desejado, apesar de
S. João estar unido com a
Terrugem, terra que sei ser
também da sua estima.
Com sentidas condolências à
sua esposa, filhas, netos,
genros e restante família.

Henrique Martins

Membro da Assembleia da
União de Freguesias de S.
João das Lampas e Terrugem

Ana Viegas foi minha aluna e é uma discípula. Por um lado, a sua sensibilidade na denúncia da
degradação de peças do património da nossa terra e, por outro, a chamada de atenção que
tem protagonizado, em especial, nas redes sociais, para a necessidade da sua recuperação e
restauro, de acordo com as mais adequadas práticas, portanto, no respeito máximo pela ética
e deontologia da intervenção, fazem dela uma observadora de excepção.
Se preciso fosse, mais uma «prova». Esta é, comentei ontem, uma foto tremenda. Em si,
imagem tão afim de um certo paradigma de Sintra, até dói. A sua eficácia grita um estado de
preocupante abandono geracional. E regista um símbolo. De facto, há uma parte da Sintra de
hoje que «não fica bem no retrato»...

João Cachado

Gandarinha, foto tremenda
SOCIEDADE
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fotos: daniela pauloValter Januário, Ana Queiroz do Vale e Bruno Parreira

Sessão de sclarecimento pública
da ARU de Mem-Martins e Rio de Mouro

Sessão pública da ARU

Decorreu na passada terça-feira, dia 21, uma sessão de esclarecimento pública sobre a área de
reabilitação urbana (ARU) de Mem-Martins e Rio de Mouro, promovida pela Câmara Municipal
de Sintra e pelas respetivas juntas de freguesia e teve lugar na Casa da Juventude na Tapada
das Mercês.

E sta sessão pública
contou com cerca
de meia centena de
habitantes de ambas
as freguesias. As

intervenções estiveram a car-
go de Valter Januário, Pre-
sidente da Junta de Freguesia
de Algueirão Mem-Martins,
Ana Queiroz do Vale, Diretora
Municipal de Ambiente, Pla-
neamento e Gestão de Terri-
tório da CMS e Bruno Par-
reira, Presidente da Junta de
Freguesia de Rio de Mouro.
Bruno Parreira diz que este
programa de reabilitação
urbana é “importante para a
sinergia que se pode criar
entre estas duas localidades,
e é importante sobretudo
porque tenta apontar para um
conjunto de caminhos e
soluções futuras”
Ana Queiroz do Vale refere
que este documento é sobre-
tudo de planeamento e deu a
conhecer o que é proposto
realizar e intervir nestas zo-
nas, fazendo uma breve apre-
sentação do documento.
O plano de reabilitação urba-
na de Mem-Martins e Rio de
Mouro pretende um investi-
mento público de cerca de 5
milhões e 600 mil euros e tem
como um dos objetivos a

reabilitação da Ribeira da
Lage, eixo agregador entre as
freguesias, assim como todo
o espaço urbano envolvente
incluindo os espaços verdes
que se pretendem reabilitar e
valorizar.
Este programa divide-se em
três eixos estratégicos; a go-
vernança, com o objetivo de
estabelecer relações entre
entidades públicas e priva-
das, e entre a câmara muni-
cipal de Sintra e as respetivas
freguesias; a reabilitação dos

espaços verdes, com desta-
que para a valorização da Ri-
beira da Lage, e para o reforço
das centralidades urbanas
promovendo ainda a qualifi-
cação dos espaços públicos,
dos espaços verdes e do
comércio local; por último, a
reabilitação do edificado,
criando uma ligação com os
particulares para que as
habitações fiquem de acordo
com a sua estrutura matriz.
Depois da apresentação de
Ana Queiroz deu-se início ao

debate onde os cidadão de
ambas as freguesias puderam
“fazer intervenções, tecer al-
guns comentários e acrescen-
tar ideias que possam ser in-
tegradas neste programa de
reabilitação ” referiu Valter
Januário.
Na conclusão do processo
pretende-se obter um terri-
tório e uma cidade mais sus-
tentável. Este é um projeto de
continuidade e por isso “am-
bicioso”.

Daniela Paulo, Estagiária

O sismo de magnitude 3,2 registado às 00h26 da  madrugada
(23h26 UTC) do dia 19 teve epicentro junto ao Parque e Palácio
de Monserrate, em Sintra, e foi seguido por duas réplicas
junto ao Cabo da Roca, 9 minutos depois, às 00h35, e em
Albarraque, às 2h40, revelam os novos dados do Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Sismo teve epicentro
junto a Monserrate
e foi seguido
por duas réplicas

 A revisão da informação disponibilizada durante a madrugada,
agora calculado nos 18 quilómetros, e revela que as réplicas
tiveram uma magnitude de 0,9 e 1,2 na escala de Richter, tendo
sido registadas a 6 e 3 quilómetros de profundidade,
respectivamente.

A intensidade do primeiro sismo, o único sentido pelas
populações, foi também revista de III para III/IV na escala de
Mercalli modificada, o que significa que foi um abalo fraco/
moderado: o nível III é atribuído a sismos “sentidos dentro
de casa, quando os objectos pendentes baloiçam. Nestes
casos, a vibração é semelhante à provocada pela passagem
de veículos pesados. É possível estimar a duração mas não
pode ser reconhecido com um sismo.”
No nível IV, os objectos suspensos também baloiçam, mas “a
vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos
pesados ou à sensação de pancada duma bola pesada nas
paredes. Os carros estacionados também balançam e as
janelas, portas e loiças tremem (os vidros e loiças chocam ou
tilintam). Na parte superior deste grau as paredes e as estrutu-
ras de madeira rangem”, explica o IPMA.
 Apesar do susto, “a Protecção Civil de Sintra não registou
nenhuma ocorrência”, tendo sido “apenas contactada por
alguns moradores para esclarecimentos do sucedido”, informa
a autarquia.

Fonte: LG/TSS
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PUB.

A vila de Sintra será palco, no
final de Agosto, do “AURA
FESTIVAL”, “um evento
gratuito dedicado à transfi-
guração e experimentação da
noite através da arte e de ma-
peamentos emocionais, inte-
grando desta forma o progra-
ma das comemorações do
Ano Internacional da Luz
promovidas pela UNESCO em
2015.” A iniciativa será pro-
movida entre 27 e 30 de Agos-
to pela empresa Criaatividade
Cósmica e pela Câmara de

AURA FESTIVAL vai transfigurar as noites
de Sintra nos últimos dias de Agosto

No âmbito das comemorações do dia Internacional da
Juventude no próximo dia 12 de Agosto, a junta de freguesia
de Algueirão – Mem Martins promove no próximo dia 15 de
Agosto, sábado, a partir das 21h00, o Concerto da Juventude,
na Quinta de Santa Teresinha.
Para esta iniciativa a junta de freguesia convidou três grupos
de jovens cantores, todos eles pertencentes ao concelho de
Sintra, sendo que dois residem mesmo na nossa freguesia.
Do leque de artistas fazem parte o grupo Pirataria 2635, da
freguesia de Rio de Mouro, o cantor Bispo e o grupo
GrogNation, ambos residentes na freguesia de Algueirão -
Mem Martins.
Para além de permitir a atuação destes jovens talentos, o
concerto da juventude visa promover o convívio entre jovens
da freguesia e do concelho, criando uma noite de música
diferente.

Algueirão – Mem Martins
Concerto da Juventude

Sintra, e incluirá uma “progra-
mação constituída por artistas
portugueses e estrangeiros”,
bem como “uma grande ac-
ção de alteração efémera da
iluminação pública, instala-
ções de luz, instalações de
vídeo no interior de lojas, ilu-
minações artísticas, cartogra-
fias emocionais/percursos-
memória, mapeamentos digi-
tais, concursos em redes
sociais, vídeo mapping e
visitas guiadas.”
Segundo os promotores, o

percurso do AURA FESTI-
VAL terá início no MU.SA
(ponto de encontro com uma
instalação vídeo interactiva),
segue pela Avenida Helio-
doro Salgado (instalações de
vídeo e lumínicas), entra pela
correnteza até à Biblioteca
Municipal (instalação intera-
ctiva no pátio exterior),
Miradouro do Vale da Raposa
(instalação colaborativa onde
os moradores são convida-
dos a trazer um candeeiro de
casa e a registar o momento

em fotografia), rua Dr. Alfredo
Costa (instalações vídeo e
lumínicas), Largo Dr. Virgílio
Horta (iluminação efémera
dos Paços do Concelho),
Vale do Rio do Porto (vídeo
mapping na natureza), Museu
de História Natural (escul-
tura-luz) e Largo Rainha D.
Amélia (visualização de redes
sociais na fachada do palácio
da vila e instalação artística
no terreiro exterior).

Fonte: LG/TSS

Exposição de escultura de Rui Matos no MU.SA
O MU.SA Museu das Artes de Sintra recebe a exposição de
escultura de Rui Matos “O tempo, os lugares, a memória, a
fortuna dos dias”, patente de 25 de julho a 23 de setembro.
Esta exposição dá a conhecer as mais recentes obras do
escultor Rui Matos. Obras de grande qualidade estética e
plástica, que são reflexo de um percurso consolidado pela
persistência e determinação. O ferro é atualmente o material
de eleição do escultor. Esculturas que exploram a plasticidade
e a espacialidade deste material e que se revelam como
desenhos no espaço, por vezes quase como uma escrita.
MU.SA Museu das Artes de Sintra. Horário: terça a sexta,

das 10h00 às 18h00; sábado e domingo das 12h00 às 18h00;
encerra à segunda-feira e feriados.

Fonte: CMS
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Os Bombeiros não páram
Idalina Grácio

fotos: idalina grácio
Engenheira Ivone, comandante Luís Pimentel, director José Parente e vice-comandante Vítor Eusébio

Nesta época de verão os bombeiros são
chamados, com frequência,  a intervir na solução
de inúmeros problemas. Os bombeiros são
sempre o primeiro socorro. Mas as ofertas
também chegam – Bombeiros do Cacém recebem
cinco equipamentos totais de protecção de fogos
florestais do grupo Mosqueteiros Intermarché, em
campanha nacional.

Pedro Ernesto, coman-
dante e coordenador
municipal, diz-nos
que as intervenções
registadas este ano

têm sido,  sobretudo,  em fo-
gos de pequena dimensão
como é o caso da Abrunheira,
Alcolombal (duas vezes), Rio
de Mouro e Mercês entre ou-
tros. A intervenção de grande
monta, segundo Pedro Ernes-
to, deu-se no dia 21,  na zona
de Alcabideche /Cascais.
No sentido de evitar mais inci-
dentes o comandante Ernesto
solicita a todas as pessoas
uma colaboração activa para
os alertar e prevenir  para ca-
sos de previsível ocorrência.

De referir também que os
bombeiros do concelho têm
um carro de protecção, dia-
riamente na Serra e em al-
gumas situações dois carros.
Mantêm ainda uma estreita
relação de cooperação com os
quartéis de militares sedea-
dos no município no sentido
de prevenir e apoiar.
Mas aos bombeiros chegam
também apoios de diversas
origens como é o caso da
doação de cinco equipamen-
tos completos de protecção
individual para incêndios
florestais, cedidos pelo grupo
Mosqueteiros Intermarché,
no âmbito da sua campanha
nacional realizada anual-

mente. No acto da entrega
dos citados equipamentos
estiveram presentes a repre-

sentante do grupo ofertante
engenheira Ivone, coman-
dante e vice comandante Luís

Pimentel e Vítor Eusébio, vice
presidente da associação
José Parente, assim como

elementos do corpo opera-
cional dos Bombeiros Vo-
luntários de Agualva-Cacém.

BOMBEIROS – Eles são a nossa protecção...
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Começam amanhã, sábado (dia 25), em Los Angeles, os Jogos
Mundiais de Verão do Special Olympics, competição destinada
a atletas portadores de deficiência e que vai reunir naquela
cidade norte-americana até ao dia 2 de Agosto, 6.500
participantes, em representação de 165 países.
De relevar que do concelho de Sintra, estará o atleta Paulo
Silva, do C.E.C.D de Mira Sintra, que vai integrar de novo a
selecção portuguesa de futebol de 7. Recorde-se que este
atleta já esteve em Xangai (2007) tendo arrecado a medalha
de ouro, e em 2008 no Europeu (Suíça), a medalha de bronze.

Mundiais de Verão do Special Olympics
Paulo Silva
(CECD Mira Sintra)
na selecção portuguesa

Paulo Silva, do CECD Mira Sintra

 Realizou-se no passado dia 19, em Vila Pouca de Aguiar, o
Campeonato Ibérico de Masters. Estiveram presentes
aproximadamente 120 atletas em representação de Portugal e
Espanha, com a equipa do concelho de Sintra, Viveiros Vítor
Lourenço/Sintra Clube de Ciclismo a marcar presença com 6
atletas a competir em 4 Escalões diferentes, foram eles: Vítor
Lourenço – Master 45; Nuno Inácio – Master 35;Cláudio
Paulinho – Master 30; Edgar Anselmo – Master 30; Paulo
Simões – Master 35, e Paulo Ferreira – Master 50.
Face aos resultados alcançados, foi mais uma jornada de
grande sucesso para o emblema sintrense, com a conquista
de três Campeões Ibéricos. Vítor Lourenço, Cláudio Paulinho
e Nuno Inácio, e ainda duas Medalhas de Bronze, por Edgar
Anselmo e Paulo Simões. Os corredores da equipa Viveiros
Vitor Lourenço/SCC, dominaram a corrida do princípio ao fim,
num percurso muito selectivo com 5 a 6 voltas nos respectivos
escalões.

Campeonato Ibérico Masters em Ciclismo
Três títulos
para o concelho de Sintra

DESPORTO

Está em estudo a construção de uma superfície
comercial  na "Casa Camacho" no Banzão

A casa "Camacho" no Banzão, local onde se pretende fazer "nascer" um ALDI

fotos: pedro macieira

Está em estudo a construção
de uma superfície comercial
no Banzão mais propriamente
no local designado “Casa Ca-
macho”, questão que divide
a opinião dos residentes na
zona.
Ao que o Jornal de Sintra foi
informado esta construção
poderá conduzir ao abate de
muitos pinheiros e até sus-
citar a descaracterização
desta zona de Pinhal.
Questionado sobre esta
matéria o presidente da
Câmara Municipal de Sintra
alega que o projecto se en-
contra ainda na fase de
estudo.
A "Casa Camacho", do Ban-
zão foi mandada construir
pelo Professor Inocêncio
Camacho Rodrigues, Gover-
nador do Banco de Portugal,
2 de Abril de 1911 – 30 de
Junho de 1936, (Moura, São
João Baptista, 23 de Maio de
1867 — Lisboa, Santos-o-
Velho, 11 de Setembro de
1943.
O proprietário da "Casa Ca-
macho", também explorava
uma nascente de água mine-
ro-medicinal que possuía no
Monte  Banzão, com origem
numa nascente  do pinhal da
Nazaré e canalizada para uma
fonte (Fonte Maria), que  nos
nossos dias  se encontra em
ruínas. A água minero-medici-
nal,  do Monte - Banzão, era
publicitada como a melhor
água de mesa do país.

Fonte: Pedro Macieira

Uma delegação de autarcas
de Fontainebleau, França,
visitou Sintra no dia 14 com o
objetivo desenvolver estra-
tégias de parceria e coope-
ração entre os dois muni-
cípios.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Basílio Horta
recebeu a delegação, presi-
dida por Frédéric Valletoux,
nos Paços do Concelho, on-
de se realizou uma sessão de
trabalho técnica.
Este encontro, solicitado pelo
presidente de Fontainebleau
teve o propósito de encetar
contatos com vista à possi-
bilidade de futuros intercâm-
bios no domínio da coope-
ração descentralizada franco-
lusa, fundamentalmente a
nível cultural e económico.
Para além do presidente de
Fontainebleau, Frédéric
Valletoux, veio também

Delegação de Fontainebleau visitou Sintra

Sandrine Goumard, diretora
de Comunicação, Cultura e
Vida local, e Tiphaine Mar-
chal, responsável pelo Pro-

tocolo.
Durante a visita de dois dias,
a delegação teve ainda opor-
tunidade de visitar a Quinta

da Regaleira, o Palácio da
Pena e o Palácio Nacional de
Sintra.
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Real Sport Clube já trabalha com vista ao Campeonato Nacional de Seniores

Equipa mostra-se dia 8 de Agosto aos sócios
António José

Com o objectivo da manutenção no
Campeonato Nacional de Seniores,
o Sport União Sintrense iniciou no
passado dia 21 (3.ª feira), os
trabalhos de preparação para a nova
época futebolística. Com o antigo
internacional português, Luís
Loureiro, um conhecedor dos
cantos à casa, já que como jogador
fez o seu percurso de formação no
clube (até 1999), antes de passar por
emblemas como, o Portimonense,
Nacional, Gil Vicente, Sporting de
Braga, Dínamo de Moscovo, Spor-
ting (2005/06), Estrela da Amadora
e ainda uma passagem pelos
cipriotas do Anorthosis Famagusta,
vindo depois a terminar a sua

A trabalhar desde o dia 20 de Julho, quase todo o plantel às ordens de Rui Sousa, que procura  afinar toda a nova estratégica colectiva com vista ao
início do Campeonato Nacional de Seniores. Um regresso bem sucedido aos nacionais, depois de uma brilhante temporada 2014/2015, com a conquista
do campeonato Distrital “Pró - Nacional” da AF Lisboa e Supertaça.

apresentação decorreu no
complexo desportivo de
Monte Abraão, com a pre-
sença de alguns directo-
res do Real, staff técnico

Sport União Sintrense prepara época de 2015/16 com muitas caras novas

Luís Loureiro lidera nova equipa técnica
carreira de futebolista em Sintra,
assume então o lugar de treinador
principal, tendo como adjuntos
Tiago Farinha, e Paulo Guerreiro. É
também um regresso depois de ter
orientado os seniores em 2001/2012,
sendo ainda o responsável pela área
de formação do clube.
Quanto a caras novas, são já
conhecidas as de Ilmo (ex-Atlético
do Cacém, Tiago Figueiredo (ex-CD
Fátima), Sandro (ex-Loures), Praze-
res (ex-Oeiras), Sousa (ex-Benfica e
Castelo Branco). Do plantel da
época passada, transitam, Rui
Monteiro, Hugo Bral, Pedro Correia,
Filipe Gaspar, Ricardo Santos, e João
Silva (gr).Foram promovidos, os

juniores, Jason Almeida (médio), e
Vítor Silva (avançado).
A direcção recentemente eleita, e
presidida por José Sequeira, traça a
manutenção no Campeonato Nacio-
nal de Seniores como objectivo,
tendo em conta as limitações orça-
mentais do clube, esta época ainda
mais reduzidas que as anteriores.
Na próxima edição do JS (dia 31)
daremos mais pormenores da
apresentação da equipa que tem já
cinco jogos agendados, sendo o
primeiro em Alcochete (sábado, dia
25) frente aos juniores do Sporting.

 Ventura Saraiva

e jogadores, depois seguiu-se o pri-
meiro treino em conjunto. Os exames
médicos realizaram-se no dia 22. Para
o responsável máximo do futebol do
clube, que foi bem claro perante a
C. Social, e atletas, foi dizendo
“ gostaria que fosse mais uma época
de sucesso como foi a anterior. Va-
mos iniciar uma época com mais
dificuldades e responsabilidade.
Ainda bem que ficamos com uma
série de jogadores do anterior plan-
tel. Aqueles que acabaram por não
ficar, alguns deles seguiram o seu
caminho que é chegar a um patamar
mais alto do nosso futebol” rema-
tou.
O objectivo principal para a época
2015/2016, passa por “ potenciar
novos joga – dores e entrar em cada
jogo para vencer os três pontos”,
concluiu. A confiança do técnico
Rui Sousa, está bastante elevada,
pois afirmou que vai depender de
vocês os sucessos desportivos.
Coube ao médio Rui Monteiro, de
34 anos, dar as boas-vindas  aos
jogadores que disse “ Bem-vindos,
ao melhor clube de Sintra, iremos
continuar “rumo à vitória”.

Época de 2015/16
Eis a constituição do staff do Real
Sport Clube:
Director: Daniel Canário. Director
desportivo: José Carlos Pires.

Técnico-principal: Rui Sousa.
Treinadores- adjuntos: Tiago Teixei-
ra e Pedro Máximo. Treinador de
guarda-redes: Nuno Carrilho.
Scouting: André Borges. Técnico
de equipamentos: Diogo Valente.
Audiovisual: Manuel André. Mas-
sagista: Joaquim Costa. Motorista:
Jorge Ladeiras.

O plantel
Guarda-redes: André Martins e
Marcos Pereira. Defesas: Diogo
Silva (ex-Malveira), Paulo Silva,
João Oliveira (ex-Alverca), Rúben
Casimiro, Frederico Runa (ex -
Malveira), Hugo Rocha (ex- At.
Povoense), Diogo Alpalhão (ex-
Casa Pia) e Rui Cardoso (ex-
Lourinhanense). Médios: Rui
Monteiro, Daniel Nunes, Rúben
Marques, Filipe Cristo (ex-Quartei-
rense), Alexandre Quintela (ex-
júnior, Académica), Yao, Nildo(ex-
União Tires), Rui Janota e Frederico
Castro (ex-Oeiras. Avançados:
Gonçalo Ma ria (ex-júnior, Benfica),
Marcelo Lopes, Luís Mota, Tomás
Costa, Nuno Almeida (ex-Casa Pia),
Angola (ex Lourinhanense), Érico
Castro (ex-Aljustrelense) e Álvaro
Jaló.
O Real Sport Clube, já tem agendado
alguns jogos de pré - época:
25 de Julho, às 10h30, com o Peni-
che(fora). 29 de Julho, com o Pinhal-
novense (fora). 1 de Agosto, às
10h30, com o Clube Desportivo
Cova da Piedade(casa). 8 de Agosto,
apresentação aos sócios, com clube
a designar.

A

Equipa técnica e directores

Plantel para a época 2015-16 fotos: josé antónio

Luís Loureiro de regresso a treinador principal do Sintrense
foto: ventura saraiva
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Alvarinhos – 4.º classificado

Unidos da Fachada – campeão inter-aldeias 2015

UDR Fontalas e Gouveia – finalista vencido SRF São João das Lampas – 3.º classificado

Jogo de promoção do futebol 7 feminino entre 4 Aldeias e Assafora

fotos: ventura saraiva

Torneio de futebol 11“Inter-aldeias” do Grupo União MTBA-43.º Aniversário

Unidos da Fachada campeão
de São João das Lampas e Terrugem
Ventura Saraiva

ancadas do campo
António Pereira
Forjaz, em Bolem-
bre, bem compostas
de público para

Terminou no domingo, dia 19, o “Torneio Inter-aldeias” em futebol de onze, promovido pelo Grupo União MTBA no âmbito das comemorações do 43.º
Aniversário da sua fundação. A competição que contou com o apoio da União de Freguesias de São João das Lampas-Terrugem começou no dia 21 de
Junho, e envolveu nove clubes e cerca de duas centenas de atletas. A equipa do Clube Unidos da Fachada conquistou o título de campeão da freguesia
ao bater a União Desportiva e Recreativa Fontanelas e Gouveia por 4-5, após a marcação de grandes penalidades.

B
assistir ao jogo entre a So-
ciedade Recreativa de São
João das Lampas, e Alva-
rinhos, para a discussão do
3.º e 4.º lugar do torneio.
Apesar da tarde quente a
convidar a um mergulho nas
águas frescas da praia do
Magoito, a ligação dos ade-
ptos e associados com as
colectividades da sua aldeia
fala sempre mais alto. Às
16h00, a equipa da arbitragem
apita para o início do encon-
tro, com a turma de Alva-
rinhos a pressionar a defen-
siva de São João, e a inaugurar
bem cedo o marcador. No
segundo tempo, foi-se acen-
tuando a superioridade co-
lectiva dos são-joanenses
que deram a volta à des-
vantagem do primeiro tempo,
passando o resultado para 1-
2, aos 24’e 37’, e garantindo
o lugar de honra no pódio.

Fachada mais eficaz
nas grandes
penalidades
Para o jogo da final, aumentou
o número de espectadores
nas bancadas. A claque da
União Recreativa e Despor-
tiva Fontanelas e Gouveia
fazia se ouvir ruidosamente
ao som dos bombos e dos
gritos de apoio. E esse en-
tusiasmo aumentou à pas-
sagem dos 11’ quando João

Maia encheu o pé e de fora
da grande-área fez um golo de
bandeira. Uma vantagem que
o emblema das duas aldeias
levou para o intervalo, uma
pausa de descanso que foi
aproveitada para a realização
de um jogo exibicional de
futebol de sete, feminino,
entre os grupos de Assafora
e 4 Aldeias. Muita alegria,
divertimento, e golos para
todos os gostos e feitios a
fazerem a delícia de espe-
ctadores, jogadoras, e ele-
mentos do “staff” dos dois
grupos em campo.
No segundo tempo, a equipa
da Fachada chegou ao empate
através da marcação de um
penálti, resultado que se
manteria até final. No desem-
pate através da marcação de
grandes penalidades, a vitória
“cairia” para o lado do Clube
Unidos da Fachada, por 4-5,
fazendo a festa já com a noite
a cair sobre o relvado sin-
tético do campo do MTBA.
Na entrega de troféus, marcou
presença o presidente da
União de Freguesias de São
João das Lampas e Terrugem,
Guilherme Ponçe Leão, o
Secretário, Domingos Chio-
las, e o presidente do MTBA,
Henrique Manuel, entre
outros convidados.

Classificação final: 1º,
Fachada; 2º, Fontanelas e
Gouveia; 3º, São João das
Lampas; 4º, Alvarinhos; 5º,
Odrinhas; 6º, 4 Aldeias; 7º,
Assafora; 8º, St Susana; 9º,
Cabrela.
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om organização da União
de Freguesias de Almar-
gem do Bispo-Pero Pinhei-
ro-Montelavar, a quarta
edição do Grande Prémio,

IV Grande Prémio de Atletismo de Almargem do Bispo-Troféu Sintra a Correr

Sporting da Reboleira e Damaia
confirma título “Extra-Concelho”
Ventura Saraiva

Com muitas das posições já definidas, quer na classificação individual, quer colectiva na edição deste ano do Troféu Sintra a Correr, ainda assim a
participação total de corredores no IV Grande Prémio de Almargem do Bispo foi de quatro centenas (399), reforçando o seu estatuto de uma das
melhores provas do calendário pedestre, não só do concelho de Sintra, como da Área Metropolitana de Lisboa. No plano individual, houve mais dois
nomes a inscrever no palmarés da prova. José Silva, da Associação Sócio-Culturais do Vale Grande (Odivelas), e Sara Marinho, do NúcleOeiras-
Associação Desportiva. Já nas equipas, o Sporting Clube da Reboleira e Damaia voltou a surpreender a Casa Benfica em Algueirão Mem Martins
ganhando com 15 pontos de vantagem e confirmando o título de campeão, “Extra-Concelho”

penúltima prova do Troféu Sintra a
Correr 2015 confirmou pela quan-
tidade de corredores classificados
(399) que se continua a afirmar no
calendário de provas concelhias,
numa altura da época quem todos
os torneios já terminaram e a larga
maioria dos atletas estão de férias.
É certo que a organização da corrida
foge ao sistema quase generalizado
dos prémios atribuídos aos melho-
res classificados, alargando-os, aos
que finalizam as várias corridas ao
abrigo do regulamento. Medalha
“finish”, T-shirt, abastecimento final
de fruta, água e barra de cereais.
Juntando tudo isto, ao ambiente ru-
ral da competição, e à forma de bem
receber, não é admirar que o número
de participantes, mesmo nesta
altura da época se consolide, ou
mesmo aumente, a exemplo da edi-
ção de 2014em que superou lar-
gamente a barreira das quatro
centenas.

José Silva imparável
na prova rainha
de 9.800 metros
Com um pelotão de duas centenas
e meia, englobando os juniores mas-
culinos, seniores, veteranos (M35
a 60), e veteranas (F35 e 40), a man-
cha multicolor das camisolas ani-
mou as estradas rurais de Almargem
do Bispo e das localidades vizinhas,
com realce para Almornos, o local
onde mais pessoas saíram à rua para
aplaudir os corredores. E já com a
chuva miudinha a fazer o seu apa-
recimento na parte final da corrida,
atenuando o esforço do traçado, em
momentos, bem sinuoso. José Silva,
da equipa do concelho de Odivelas,
a Associação Sócio-Culturais Vale
Grande com um ritmo impressio-
nante apesar dos seus 45 anos, foi
ganhando vantagem ao seu mais
directo adversário, também ele do
escalão de veteranos, mas do M50,
Américo Pereira, da Casa Benfica em
Algueirão-Mem Martins. Chegou

C

Prova de Almargem do Bispo consolida número de presenças

fotos: ventura saraivaSC Reboleira e Damaia vence pela primeira vez nas equipas

em foco na penúltima corrida (4.000)
metros ao ser a vencedora folgada
(F45), e com Emília Borges, do CCD
Sintrense a ganhar em F50.
Também na classificação por
equipas, houve um vencedor em
estreia depois de dois anos de luta
pelo “poder”. O Sporting Clube da
Reboleira e Damaia bateu a equipa
da Casa Benfica no Algueirão por
15 pontos e venceu pela primeira
vez em Almargem do Bispo. Depois
da vitória em 2012, da Associação
Atlética do Pego Longo, e do “bis”
dos benfiquistas em 2013 e 2014, o
emblema da cidade da Amadora
inscreve também o seu nome na
galeria de vencedores.

Geral individual
1.º José Silva, ASC Vale Grande (M45)
2.º Américo Pereira, CBAMM (M50)
3.º Paulo Rola, N.A.Z.Abóboda (M50)
4.º Jorge Diamantino, AA Belém (sénior)
5.º Euclides Sanches, CBAMM (sénior)
6.º Tiago Lopes, GRD Manique Cima
(júnior)
7.º Fernando Alves, AA Mafra (M45)
8.º João Caldeira, Linda-a-Pastora
(M50)
9.º Paulo Alves, CP IN casa Moeda
(M35)
10.ºSérgio Martinho, Individual (M35)

Geral feminina
1.ª Sara Marinho, NúcleOeiras (senior)
2.ª Izabela Pires, CBAMM (sénior)
3.ª Marisa Antunes, NúcleOeiras
(Sénior)
4.ª Paula Cardoso, SCR Damaia (F35)
5.ª Isabel Rodrigues, Garmin/CCO
(F40)

Classificação
colectiva-equipas
1.ª SC Reboleira e Damaia, 389 pontos
2.ª Casa Benfica AMM, 374
3.ª Jobrinde-Montes Saloios, 193
4.ª GRD Manique Cima, 155
5.ª NúcleOeiras-AD, 141
6.ª Rest. O Cartaxeiro-Caneças, 134
7.ª GRD Ribeira da Lage, 122
8.ª GRD “Os Fixes” Queluz Baixo, 111
9.ª Núcleo Atl. Zona Abóboda, 95
10.ª Amigos Atl. Mafra, 83

isolado à meta instalada junto ao
campo de futebol do GD Almar-
gense, festejando a vitória, ele que
enquanto sénior foi dos atletas mais
consistentes do pelotão, mas que
viria posteriormente a fazer a sua
“travessia no deserto” para chegar
agora rejuvenescido a uma nova
fase da sua vida de desportista. Ins-
creve agora o seu nome no palmarés
da prova, interrompendo a série de
três vitórias consecutivas de Nuno

Carraça (URCA), o grande ausente
em Almargem do Bispo.

Sara Marinho (NúcleOeiras)
a vencer folgadamente
No sector feminino, as atenções
viravam-se para Izabela Pires (Casa
Benfica no Algueirão-Mem Mar-
tins), a precisar de pontos para
consolidar a sua vitória no Troféu
Sintra a Correr, escalão de senio-

res. Fez a gestão da corrida como
pôde, terminando no 2.º lugar atrás
de Sara Marinho, do NúcleOeiras-
AD, vencedora da prova em termos
absolutos, e inscrevendo pela
primeira vez o seu nome na galeria
de vencedoras, ao lado de Daniela
Carvalho (JOMA), em 2012, Cláudia
Pereira (Individual), 2013, e Alice
Basílio (AA Mafra), 2014. De resto,
esta última atleta e que o ano
passado mudou de escalão, esteve
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CULTURA

fotógrafo brasileiro
Sebastião Salgado
vai mostrar cerca
de 250 imagens na
exposição “Géne-

Génesis de Sebastião Salgado
na Cordoaria

Por seu turno, “Génesis”,
realizado ao longo de quase
uma década, é uma home-
nagem do fotógrafo à gran-
diosidade da natureza e ao
mesmo tempo um alerta para
a fragilidade da Terra, mos-
trando lugares quase intoca-
dos que a Humanidade pode
perder se não tomar medidas
para a preservar. 
As imagens, captadas em
várias áreas geográficas, se-
rão apresentadas nas sec-
ções “Sul do Planeta”, “San-
tuários”, “África”, “Espaços
a Norte” e “Amazónia e
Pantanal”. 
Sebastião Salgado, 70 anos,
mostrará em Lisboa imagens

a preto e branco de fauna e
flora em lugares pouco explo-
rados pelo Homem, mas
também as comunidades
humanas das selvas do
Amazonas e da Nova Guiné. 
O conjunto é o resultado de
mais de 30 viagens pelo
mundo entre 2004 e 2011. 
Em julho do ano passado, o
fotógrafo brasileiro lançou
em Portugal o livro “Da
Minha Terra à Terra”, pela
editora Individual, que conta
pela primeira vez a história
pessoal e faz revelações das
raízes políticas, éticas e
existenciais do seu trabalho. 
Nascido a 08 de fevereiro de
1944, em Aimorés, Minas

Gerais, Sebastião Salgado é
formado em Economia e
começou a sua carreira de
fotógrafo em Paris, em 1973.  
O fotógrafo foi alvo de uma
grande exposição em Portu-
gal, em 1993, na inauguração
do Centro Cultural de Belém,
em Lisboa, onde mostrou
cerca de 250 imagens.
Membro das agências de
fotografia Sygma, Gamma e,
posteriormente, a Magnum,
Sebastião Salgado fundou a
Amazonas Images, com a
mulher, Lélia Wanick, em 1994,
e juntos criaram o Instituto
Terra para a reflorestação da
Mata Atlântica brasileira.

Fonte: DN Artes / Lusa

O
sis”, dedicada à natureza,
entre 08 de abril e 02 de
agosto, no Torreão Nascente
da Cordoaria Nacional, em
Lisboa.
A exposição encontra-se em
itinerância, e já passou pelo
Brasil, depois de ter sido inau-
gurada no Museu de História
Natural de Londres, em 2013.
Chegará a Portugal em abril
numa produção da Terra
Esplêndida, em conjunto com
a Empresa de Gestão de
Equipamentos e Animação
Cultural (EGEAC) da Câmara
Municipal de Lisboa. 
As imagens captadas por
Sebastião Salgado a preto e
branco sobre pessoas e natu-
reza, abordando tanto os
flagelos da Humanidade
como os lugares intocados
pelo Homem, têm corrido
mundo em livros e expo-
sições. 
Esta mostra, com curadoria de
Lélia Wanick Salgado, surge
na sequência de dois anterio-
res grandes projetos de Se-
bastião Salgado: “Trabalha-
dores” (1993) e “Migrações”
(2000), que abordaram o tra-
balho manual e o movimento
de populações no planeta.  

O Parque de Monserrate volta a receber a exposição das
fotografias vencedoras do concurso “International Garden
Photographer Of The Year” (IGPOTY), a principal competição
e exposição mundial de fotografia especializada em jardins,
plantas, flores e botânica.
O concurso é aberto a fotógrafos profissionais mas também
amadores, e anualmente a exposição dos trabalhos vencedores
é inaugurada nos Kew Gardens (Reino Unido), percorrendo
posteriormente diversos locais do mundo. Pelo 5º ano
consecutivo, a exposição volta a estar integrada na natureza,
no Parque de Monserrate.
Em exposição encontram-se 39 imagens premiadas nas
categorias “Beautiful Gardens” (Jardins Belos), “Bountiful
Earth” (Terra Generosa), “The Beauty of Plants” (A Beleza
das Plantas), “Trees Woods Forests” (Árvores Bosques
Florestas), “Wildflower Landscapes” (Paisagens Silvestres),
e “Wildlife in the Garden” (Vida Selvagem no Jardim). As
fotografias são apresentadas com o formato de 1x1m, em
suportes de madeira de acácia, de árvores que caíram na Serra
de Sintra e que a Parques de Sintra aproveitou para este efeito.
A competição International Garden Photographer Of Year foi
criada em 2007 por cinco membros da “Garden Photographers’
Association” do Reino Unido, e tornou-se internacional em
2008, ano da primeira exposição nos “Royal Botanic Gardens”,
em Kew.
A competição para o prémio de 2015 está aberta até ao dia 31
de outubro, e os vencedores serão anunciados em fevereiro
do próximo ano. A inscrição pode ser feita através do site
www.igpoty.com.
Mais informações e reservas: info@parquesdesintra.pt; 21
923 73 00.

Fonte: PSML

A Beleza das Plantas, vencedora geral
As Bailarinas, Magdalena Wasiczek

Exposição até 30 de Outubro
Fotografias vencedoras
da competição
“International Garden
Photographer
Of The Year” expostas
em Monserrate

Já se encontram abertas as candidaturas para participação na
Feira Setecentista de Queluz.
A Feira setecentista de Queluz vai realizar-se entre os dias 10
e 13 de Setembro, no largo fronteiro ao Palácio Nacional de
Queluz.
Este evento pretende recriar um mercado do século XVIII,
num espaço marcado pela presença da corte desta época.
O prazo para a apresentação de candidaturas de artífices e
artesãos, mercadores e místicos, produtores da área alimentar,
tascas e tavernas, está a decorrer até dia 3 de agosto.

Fonte: CMS

Feira Setecentista de Queluz

O MU.SA – Museu das Artes de Sintra foi o local escolhido
para a apresentação do livro “Sintra”, da autoria de Maria de
Fátima Veiga, no dia 25 de julho, às 16h00, na sala de
fotografia.
A autora descreve a obra da seguinte forma :“Trata-se de um
passeio por Sintra e pela região, em verso. Falo da sua história
e das suas gentes. Pensei  em todos aqueles que não
conhecem Sintra, e pretendi despertar a curiosidade de
viajantes nacionais e estrangeiros para visitarem este local
mágico classificado pela UNESCO como Património da
Humanidade.”
MU.SA Museu das Artes de Sintra. Horário: terça a sexta, das

Apresentação do livro “Sintra” no MU.SA

10h00 às 18h00; sábado e domingo das 12h00 às 18h00; encerra
à segunda-feira e feriados.

Fonte: CMS



13INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 24 DE JULHO DE 2015

ROTEIRO Informações para esta página: tel. 219 106 831, fax 219 106 838 ou E-Mail: jornalsintra@mail.telepac.pt

Sintra – “Peter Pan”, teatro infantil nos  jardins da Quinta da Regaleira. Informações e reservas:  219 106 650 - 93 456 57 53

CINEMA

EXPOSIÇÕESTEATRO

MÚSICA
Sintra – “Frankenstein”
pela bYfurcação Teatro
Onde: Quinta da Regaleira
Quando: Sáb., às 21h30, até final
de setembro
Inf.: 219106650/934565753

Sintra – “Almoinhas”
Teatro de rua pelo TapaFuros
Onde: Parque da Liberdade
Quando: Até 20 de set., às sextas
e sábados às 21h30 e aos dom.,
às 18h.

Sintra – “Os Lusíadas
– Viagem Infinita”
Pela Musgo-Produção Cultural
Onde: Quinta da Regaleira
Quando: Até 20 de dezembro,
aos sáb., dom. e feriados às 17h.
Reservas: 21 910 66 50

Sintra – “Peter Pan”, teatro
infantil pelo byfurcação
Onde:  jardins da Quinta da
Regaleira
Quando: Até 11 de outubro,
Sábados às 1600, domingos, às
11h00 e 16h00. Em julho e
agosto, às sextas, às 16h00
Informações e reservas:  219 106
650 - 93 456 57 53

VÁRIOS
Sintra – Grupo de Recriação
Histórica da Associação
Danças com História
Quando: 25 julho, 1 agosto, 15
agosto, 18h
Onde: Quinta da Ribafria

Odrinhas – “Noite Romana”
Quando: 19 de setembro, 3
sessões - 21h, 22h e 23h
Onde: Museu Arqueológico de
São Miguel de Odrinhas

Sintra – “Trio Pasculli”
– Grupo de Sopros
Quando: 25 de julho, às 22h
Onde: Museu de História
Natural de Sintra

Sintra – “Grupo Coral de
Queluz”
Quando: 1 de agosto, às 22h00
Onde: Museu de História
Natural de Sintra

Sintra – “Banda da Sociedade
Filarmónica Os Aliados”
Quando: 8 agosto, 17h
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Orquestra de
Sopro”
– Ass. de Proprietários e
Moradores Serra da Silveira
Quando: 8 de agosto, às 22h
Onde: Museu de História
Natural de Sintra

Sintra – “Banda da União
Mucifalense”
Quando: 22 agosto, 17h

Sintra – Escultura de
Laranjeira Santos
Onde: Jardins da Quinta da
Ribafria
Quando: Até outubro.

Sintra – “Sintra, Feiras,
Festas e Romarias”
Exposição de fotografia
Onde: Paços do Concelho
Quando: Até 27 de julho

Sintra – “Batalhão de
Iluminuras”
Exposição de pintura de Luís
Athouguia.
Onde: Galeria Municipal Casa-
Mantero
Quando: Até 30 de julho
Tel.: 219236148

Sintra – “O tempo, os lugares,
a memória, a fortuna dos dias”
Quando: 25 de julho a 23 de
setembro
Onde: MU.SA Museu das Artes
de Sintra

Mira Sintra – Exposição
colectiva de pintura e artes
decorativas
Onde: Casa da Cultura Lívio de

Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Banda da Sociedade
Filarmónica Boa União
Montelavarenses”
Quando: 29 agosto, 17h
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Festa – Anos 90”,
com o DJ Izzy Lopez
Quando: 29 de agosto, às 22h00
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Quarteto de Cordas
Opus 4”, Conservatório de
Música
de Sintra
Quando: 19 de setembro, às 22h
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Duo de Guitarra
Clássica e Violino”
Quando: 26 de setembro, às 22h
Onde: Museu de História
Natural de Sintra

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
De 23 a 29 Julho
“Minimos” VO, na sala 1, às

mente” VP, na sala 5K, às
11.25h, 13.40h, 15.40h, 17.50h,
19.50h.
Curta “Lava + Divertida-
mente” VO, na sala 7, às 20.05h,
00h.
“Extreminador: Genisys”,  na
sala 5-K, às 21.50h.
“Mundo Jurássico”, na sala 5K,
às 00.25h.
“Mundo Jurássico” 3D, na sala
7, às 13.25h.
“Astérix e o Domínio Dos
Deuses” VP, na sala 6, às 11.30h,
13.25h.
“Max Atlantos” VP, na sala 7,
às 11.35h, 15.55h.

Morais
Quando: Até 30 de agosto
Contacto: 219 128 270

11.45h, 13.45h, 15.45h, 17.45h,
19.45h.
“Minimos” VO, na sala Vip 8,
às 21.30h; 23.40h.
“Minimos” VP, na sala 1, às
21.45h, 23.50h.
“Minimos”, VP, na sala VIP8
às 11.20h, 13.20h, 15.30h,
17.30h, 19.30h.
“Minimos” VP 3D, na sala 2,
às 11.55h, 14h, 16h, 18h, 20h.
“Cidades de Papel”, na sala 2,
às 22h; 00.20h.
“Cidades de Papel”, na sala 3,
às 11.20h, 13.30h, 15.40h,
17.50h.
“Não Incomodar”, na sala 3, às
19.55h.
“Não Incomodar”, na sala 7, às
22.05h.
“Mr. Holmes”, na sala 3, às
21.35h, 23.45h.
“Mr. Holmes”, na sala 4, às
13.35h, 15.35h, 17.35h.
“Mr. Holmes”, na sala 6, às
19.50h.
“Homem-Formiga” 3D, na sala
4, às 11.15h; 19.35h.
“Homem-Formiga”, na sala 6,
às 15.20h; 17.35h, 21.45h;
00.10h.
“Love & Mercy a Força de um
Génio”, na sala 4, às 21.55h.
“Love & Mercy a Força de um
Génio”, na sala 7, às 17.45h.
“San Andreas”, na sala 4, às
00.15h.
Curta “Lava + Divertida-
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São Pedro de Penaferrim

Feira Quinhentista atrai milhares de visitantes

PUB.

fotos: ventura saraiva

Ventura Saraiva

C om organização da
Câmara dos Ofí-
cios, e o apoio da
Câmara Municipal
de Sintra, o evento

A Praça D. Fernando II, também conhecida pelo largo da feira, em São
Pedro, acolheu durante quatro dias, de 16 a 19, a Feira Quinhentista, evento
que procurou recriar o ambiente de um mercado quinhentista, reportando
à época em que Sintra era procurada pela numerosa e exótica corte de D.
Manuel pelos seus bons ares e frescura da serra para seu desenfado e
recreio.

atraiu milhares de visitantes
que aproveitaram as noites
mornas do fim-de-semana, um
clima que nem sempre os
arrabaldes de Sintra registam.
De acordo com os seus orga-
nizadores inscreveram-se
cerca de 150 vendedores de
todas as zonas do país, e ain-

da de Espanha e Marrocos,
transformando assim aquele
já tradicional espaço de mer-
cado num evento de grande
dinâmica com o trabalho de
artífices recriando os ofícios
da época, e ainda uma enorme
oferta de produtos artesanais
e gastronómicos.

Enormes filas
para os comes-e-bebes
Com a colaboração dos acto-

res da Câmara dos Ofícios,
houve animação permanente,
assumindo papéis de figuras
da época com os saltimban-
cos em números variados,
promovendo momentos de
grandes gargalhadas entre os
espectadores e passeantes.
O sábado (dia 18), e domingo
(dia 19), foram os dias de
maior afluência, com todos os
acessos à feira completamen-
te entupidos, num autêntico
mar de gente a provocar

enormes filas nomeadamente
para os locais de comes-e-
bebes.
Depois de quatro edições

dedicadas à época “Medie-
val”, São Pedro de Sintra
continua assim no mapa das
grandes feiras, procurando

reviver – e dar a conhecer –,
outras épocas da nossa
história.

Milhares de visitantes atraídos pela gastronomia regionalActores da Câmara dos Ofícios assumem papéis de figuras da época

Visitantes convidados a trabalhos manuais da época Quinhentista
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