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O Reino do Natal começa no dia 3
no Parque da Liberdade

foto js/arquivo: mama seidi

O Reino de Natal vai celebrar-se uma vez mais em Sintra. Esta actividade natalícia nasceu há cinco anos e teve a sua origem nos jardins da Biblioteca – Casa Mantero
e este ano pela segunda vez será no Parque da Liberdade, na Volta do Duche - Sintra e decorrerá de 3 a 23 de Dezembro. Nos dias de semana desenvolverá
actividades direccionadas sobretudo para todas as escolas e nos fins-de-semana e feriados está aberto ao público em geral. Actuarão no decurso do Reino de Natal,
associações culturais, nomeadamente grupos corais, ranchos folclóricos e orquestras, entre outros. O ano passado, segundo dados oficiais estiveram cerca de 50 mil
pág. 3
participantes. Heverá um mercado natalício, no Largo do Palácio Nacional de Sintra todos os dias do evento.
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Bazar de Natal em Agualva

Para assinalar a chegada do Natal e fomentar o espírito
natalício, a autarquia de Agualva e Mira Sintra promove nos
próximos dias 28 e 29 de novembro entre as 10h00 e as 18h00,
um Bazar de Natal na Quinta da Fidalga, em Agualva.
O evento conta com a participação de diversas associações
da freguesia, muita animação, artesanato e ofertas de Natal.
Esta iniciativa é uma parceria entre a Junta de Freguesia, a
Câmara Municipal de Sintra o GAVE (Grupo de Artistas de
Vale Eureka).
Fonte: CMS

Reino de Natal regressa a Sintra

Centro Social Paroquial de Algueirão - Mem
Martins - Mercês

Mercado Solidário Natal
27, 28 e 29 Novembro

foto: js / arquivo / mama seidi

Programa:
Sexta-feira, 27 Novembro
18:00 – Abertura do Mercado
21:00 – Lançamento livro “Sorri... Jesus está ao teu lado!” da
autora Carla Santos Alves
23:00 – Encerramento
Sábado, 28 Novembro
15:00 – Abertura da feira
21:00 – Orquestra MDS
23:00 – Encerramento
Domingo, 29 Novembro
11:00 – Abertura da feira
13:00 – Almoço Solidário (Inscrições: 219226400)
14:00 – Banda Dukubículo
17:00 – Dança CATL
20:00 – Encerramento

“Conto de Natal”,
na Quinta da Regaleira

A bYfurcação teatro apresenta a peça teatral infantil “Conto
de Natal”, na Quinta da Regaleira, em cena até 28 de fevereiro
de 2016.
O velho Scrooge, teimoso e egoísta, entra agora na época do
ano que mais odeia, o Natal. Época de alegria e paz, mas nada
nem ninguém consegue fazer Scrooge sorrir.
Sempre a maltratar tudo e todos com a sua cara de mau e voz
arrepiante faz com que todas as pessoas se afastem dele. Até
ao dia em que os espíritos do passado, presente e futuro lhe
mostram realmente como é o Natal, uma época de dar e receber.
Será que Scrooge vai mudar a sua atitude? Ou continuará
egoísta e antipático?
Sábados às 16h00, domingos, às 11h00 (Aviso: as sessões de
5,26 e 27 de dezembro; 2 e 3 de janeiro não se realizarão).
Preço :7 euros. Informações e reservas: Tel. 219 106 650
Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra organiza mais uma
vez o Reino de Natal, no
Parque da Liberdade e todo o
centro histórico de Sintra, de
3 a 23 de dezembro.
O Reino de Natal tornou-se
um evento de referência,
atraindo milhares de visitantes. Em 2014 estiveram cerca
de 50 mil pessoas neste reino
de magia e solidariedade.

Definitivamente o Pai Natal
instalou o seu Reino em Sintra. Este ano e porque os ilustres visitantes merecem o
melhor, o Reino de Natal
estende-se pelo Parque da
Liberdade, Palácio Valenças
e Terreiro Rainha Dono
Amélia.
Os visitantes podem ir ao Palácio Valenças e assistir a um
quadro de animação histórica

sobre a influência do rei D.
Fernando II na tradição da da
árvore de natal, visitar o Bazar
de Natal no Terreiro Rainha
Dono Amélia (em frente ao
Palácio Nacional de Sintra) e
comprar os mais variados produtos artesanais.
O Parque da Liberdade será o
verdadeiro centro do Reino de
Natal, onde todos os habitantes estão empenhados em

tornar o Natal, absolutamente
mágico.
Horários do Reino de Natal
– Parque da Liberdade:
Quintas e sextas-feiras – das
8h30 às 17h30
Sábados, domingos e feriado
– das 11h00 às 19h00
Dia 22 e 23 – das 11h00 às
19h00
Fonte. CMS

Natal Memorável
na Tapada das Mercês
A Associação de Moradores da Tapada das Mercês em parceria com o
Floresta Center vai, à semelhança do ano anterior, realizar uma iniciativa
que consiste em decorar uma oliveira situada junto à rotunda do
Mercado Municipal e “transformá-la “ em árvore de Natal, dia 29 de
Novembro, domingo, entre as 15 e as 18 h. Ao fim da tarde será aberta
a iluminação de Natal na árvore.Durante a tarde haverá animação
infantil, modelagem de balões e pinturas faciais e ainda um photowall
.
Para o efeito estão convidadas as associações de pais das escolas
desta comunidade e a população em geral para trazerem consigo um
enfeite e colocar na árvore.
Ainda no mesmo dia mas frente à estação da CP a partir das 19 h será
inaugurada uma instalação natalícia feita pelo Floresta Center e a
respetiva iluminação. Atuação dos Cantares do Grupo Desportivo de
Sacotes.
Neste dia damos início ás celebrações de Natal na Tapada das Mercês
com o apoio da Junta de Freguesia de Algueirão Mem Martins e loja
Natura Plus.

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
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Presidência aberta dedicada à educação

O

presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta realizou no dia
17 o primeiro dia de
uma presidência aberta
dedicada exclusivamente à
educação.
Foram visitadas escolas que
se inserem nas temáticas “Inclusão”, “Diversificação das
Respostas Educativas” e
“Ação Social Escolar”.
A visita iniciou-se na Escola
básica de Monte Abraão n.º
2, onde foi visitada a Unidade
de Educação Especial de
Ensino Estruturado com uma
sessão de cinoterapia para
crianças autistas. Para o edil,
trata-se de uma “questão de
responsabilidade e que é muito interessante este programa
de apoios no âmbito da educação especial, trata-se de
uma questão de cidadania”.
A autarquia, através do
PAQUE – Programa de Apoio
à Qualidade nas Escolas, e
mais concretamente através
da medida 3 (apoiar respostas
ao nível da Educação Especial) apoia financeiramente
práticas pedagógicas no

foto: cms

Presidente da edilidade visita escolas do concelho
âmbito da educação especial.
Nos últimos dois anos foram
apoiados projetos de 50 estabelecimentos de ensino com
uma verba de 105 mil euros
abrangendo cerca de 500
alunos.
Na Escola Portuguesa de
Arte Equestre, em Queluz, foi
visitado o projeto piloto
“Sintra Inclui”, que pretende
ser uma resposta dirigida aos
jovens com deficiência, no
apoio à transição da vida pós
escolar para a vida ativa.

O projeto decorre de um
protocolo com a “Pais em
Rede” com diversas vertentes de intervenção, através da
construção de uma rede
comunitária de apoio capaz
de criar respostas no sentido
da promoção da autonomia,
realização pessoal e autodeterminação da pessoa com deficiência e contempla 13 jovens com incapacidades
intelectuais em situação de
fim da escolaridade obrigatória, ou que já terminaram,

estando em situação de
desocupação.
Basílio Horta considera “que
é um projeto muito importante
em que o grande objetivo é a
inclusão e que pretende
alargar este número de
jovens”
Sob o tema “Diversificação
das Respostas Educativas”
foram visitadas a Escola
Secundária Miguel Torga, em
Queluz, e a Escola Secundária
de Santa Maria, em Sintra,
ambas com um trabalho de

enorme relevância nesta área.
A medida 2 do PAQUE, visa
apoiar financeiramente os
estabelecimentos de ensino
básico e secundário, nas despesas com equipamento no
âmbito de cursos vocacionais e profissionais com vista
a valorizar a oferta educativa
do concelho.
Nos últimos dois anos foram
apoiados 80 cursos profissionalizantes, dirigidos a cerca
de 2.800 alunos, com um
montante global de 120 mil

euros.
Para Basílio Horta “esta presidência aberta revela a importância da educação para
o nosso país e para o concelho, pois é da educação que
parte a cidadania, que deve
formar mulheres e homens,
cidadãos plenos” e salienta
que “a câmara tem a honra de
ajudar através desta medida
e que foi duplicado o valor
do apoio.”
A primeira parte desta presidência aberta terminou na
escola básica de Casal da
Cavaleira, em Algueirão Mem
Martins, com a visita ao
refeitório escolar que implica
a gestão e acompanhamento
diário, nível de confeção,
normas de higiene e acompanhamento de alunos.
Nos dois últimos anos foram
servidas 5.152.797 refeições
escolares e a percentagem de
crianças abrangidas pela ação
social escolar é de 46%, o que
se traduz em cerca de 12.200
alunos apoiados nos dois
últimos anos, num custo de
cerca de 10 milhões de euros.
Fonte: CMS

E visita às instalações escolares
No segundo dia da presidência aberta dedicada à
educação realizaram-se visitas no âmbito das temáticas
“ Instalações Escolares”,
“Expressões Artísticas” e
“Diversificação das Respostas Educativas”.
A visita teve início na Escola
Padre Alberto Neto, em Rio
de Mouro, instalação escolar
que se encontra em estado de
degradação e torna-se urgente o cumprimento do acordo
de colaboração com a Direção
Regional de Educação (com
vista à construção, ampliação
e requalificação de estabelecimentos de ensino). Basílio
Horta admite apoiar financeiramente a requalificação de
escolas do ensino básico em
Rio de Mouro, Monte Abraão
e Montelavar, desde que seja
posteriormente reembolsado
pelo Ministério da Educação.
“A Câmara tem possibilidades de o fazer e, dos 15 milhões, podemos avançar
cinco milhões, desde que
depois seja devolvido",
afirmou Basílio Horta.
No âmbito do tema “Expres-

foto: cms

Edilidade visita instalações escolares
sões Artísticas”, foi realizada
uma visita à Escola António
Sérgio, onde decorre o projeto “Orquestra Escolar de
Sintra”, dirigido aos alunos
das escolas da rede pública
de ensino. O projeto reconhece as experiencias já existentes nos agrupamentos de
escola e que incentivar e estimular o alargamento desta

experiencia a todos os agrupamentos. Para Basílio Horta
“ é um projeto que vale a pena
ser feito no âmbito da integração” e salienta que “ o
objetivo é criar uma orquestra
municipal de jovens.”
A comitiva seguiu para a
Escola Visconde de Juromenha, na Tapada das Mercês, no âmbito do tema

“Diversificação das Respostas Educativas” e pode assistir a várias demonstrações
das atividades desenvolvidas pelos alunos do Projeto
Escolhas – Espaço, Desafios
e Oportunidades. Este projeto utiliza a ciência como estratégia de desenvolvimento
de competências individuais
e coletivas com vista à sua

inclusão social e escolar.
A escola Mestre Domingos
Saraiva, no Algueirão foi
visitada no âmbito do desporto escolar e mais especificamente na modalidade de
atletismo, onde esta escola é
uma referência a nível
nacional, e o qual pela sua
boa prática foi premiado pelo
município de Sintra no âmbito

do concurso de projetos
pedagógicos de excelência.
A visita terminou na Escola
Profissional Alda Brandão de
Vasconcelos, em Colares,
onde se realizou uma reunião
de trabalho para discussão
de futuros projetos na área da
educação.
Fonte: CMS
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29 Novembro

Queluz e Belas

Dia Solidário
MTBA

2.ª Corrida – Caminhada
pela Saúde Mental
No âmbito da realização da Prova Desportiva “2ª
CORRIDA | CAMINHADA PELA SAÚDE MENTAL”,
que irá decorrer no dia 29 de NOVEMBRO de 2015, em
Queluz e Belas, organizado pela Casa de Saúde da
Idanha com apoio da União de Freguesias de Queluz e
Belas, a Divisão Policial de Sintra informa que haverá
alguns condicionamentos de trânsito em várias artérias.
Assim, no âmbito deste evento, entre as 09h00 e as
13h00, o trânsito será condicionado nas seguintes
artérias:
Partida – Casa da Saúde da Idanha; Rua 25 de Abril;
Rua Bento Menni; Largo 1º de Maio; EN 250; Travessa
do Bosque; Quinta da Figueirinha; Rua Veiga e Cunha;
Rua Dr. Egas Moniz; Rua Combatentes da Grande
Guerra; Rua de Oliveira Gomes; Rua Chefe José Mário
Rosa; Largo Falcão Rodrigues; Avenida Marinha
Portuguesa; Avenida da Liberdade; Praceta Humberto
Delgado; Avenida General Humberto Delgado; Rotunda
do Jamor; Praça D. Pedro IV; Avenida Elias Garcia;
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco; Largo Manuel da
Costa;
• Largo Mouzinho de Albuquerque; Largo do Palácio
Nacional de Queluz.
Embora durante os condicionamentos existam elementos
policias a proceder ao desvio do trânsito, informando
alternativas aos condutores, a PSP apela a que sejam
evitadas estas artérias nos períodos mencionados, de
forma a obviar aos naturais constrangimentos à
circulação que decorrem destes eventos.

Porque Solidários, seremos União

Domingo, dia 29 de Novembro, o Grupo União
Recreativo e Desportivo do MTBA veste-se de laranja
e abre as suas portas à Solidariedade.
Na sequencia do repto lançado pela União das
Freguesias de São Joao das Lampas e Terrugem, o
MTBA organiza no próximo domingo um dia solidário
cujo objectivo é a recolha de bens alimentares para a
população mais carenciada.
Conscientes de que a solidariedade é missão assumida
pela nossa colectividade, foi com muito gosto que nos
associamos a esta ideia e, em conjunto com outras
colectividades e entidades locais iremos ter um Torneio
de Futsal Masculino; um jogo de Futsal Feminino e
um workshop e encontro de tricoteiras. A par disto
todas as secções da nossa colectividade se juntaram e
recolheram bens alimentares para juntar às doações
que todos os jogadores, participantes e publico em
geral no domingo deixarão no MTBA.
As actividades terão inicio pelas 15h00 e contamos
com a presença e apoio de todos.
Apoie esta causa, junte-se a nós nesta missão de apoiar
e ajudar aqueles que mais precisam.
Um dia que pretendemos seja de Festa pela UNIÃO de
todos.
Porque sermos Solidários somos UNIÃO

Almoçageme

VIII Mercado de 2ª Mão
– Páteo do Nosso Tempo
Já na 8ª edição o mercado
de 2ª mãe da APRIA
(Associação de Pensionistas, Reformados e Idosos de Almoçageme, realiza-se no próximo sábado
dia 28 de novembro a
partir das 11h00 e até às
18H00. Decorria o ano de
2013 quando os elementos
da direção da APRIA
concordaram em dinamizar
um mercado de 2ª mão que
desse resposta às necessidades da população mais
carenciada mas que também pudesse ser uma
importante fonte de receita
para a própria associação.
Nunca as expectativas
foram tão altas como o
resultado prático dos mercados, que desde o primeiro momento trazem
muita gente à Sede da
APRIA e, inclusivamente,
já tem clientes fidelizados.
Não foram só os clientes
que deram ao Mercado
tamanho sucesso; são
também todas as pessoas
que doam variados artigos à APRIA que depois de cuidados e organizados são colocados à
disposição de todos a valores verdadeiramente simbólicos.
Dia 28 de novembro é mais um sinal de que são muitas as pessoas que querem ajudar, e esse
é o espírito do Páteo do Nosso Tempo.
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124.º Aniversário da Banda
dos Bombeiros Voluntários de Colares

Integrado nas comemorações do 124.º aniversário da Banda dos Bombeiros Voluntários de Colares e para seu encerramento
irá realiza-se um almoço convívio nas instalações da corporação no próximo domingo, 29, pelas 13 horas.
Mais informações: pelos telef. 938096606 / 96 244 6799.

Consurso Literário alerta
para a Saúde Mental
Foram anunciados esta terça feira, dia 24 de Novembro, os
vencedores do concurso para a colectânea Mens Sana, uma
iniciativa da Fundação S. João de Deus em parceria com a
editora Livros de Ontem.
A iniciativa Mens Sana nasceu da máxima latina “mens sana
in corpore sano”. É uma colectânea de contos inspirada na
loucura, nas fronteiras entre a demência e a sanidade da mente
humana, cujo principal objectivo é a sensibilização para as
questões da saúde mental e a luta contra o estigma que ainda
perdura na sociedade civil. Tem como fim, além de divulgar a
vida de S. João de Deus enquanto homem e livreiro, publicar
uma colectânea de contos na forma de livro solidário de apoio
aos projectos de promoção da saúde mental que a Fundação
S. João de Deus promove, e incentivar a escrita literária,
apostando na publicação de novos textos, novos autores e
novos valores literários.
Nesta primeira edição do concurso, da selecção do júri,
composto pelos escritores Samuel Pimenta, Maria Azenha,
Miguel Miranda, Pe. António Mariano e por João Batista,
editor da Livros de Ontem, saíram 8 vencedores, de um total
de 70 concorrentes de vários países lusófonos: Ana Costa,
André Pinto, Cláudia Dias, Eduardo Duarte, Luísa Fresta,
Márcia Costa, Mariela Jung e Virgínia Teixeira Antunes.
Rui Ferreira Amaral, Presidente da Fundação S. João de Deus,
considera que “esta iniciativa é mais um passo na luta contra
o estigma da doença mental na nossa sociedade, pondo o
foco no problema. Além disso, os valores angariados serão
usados directamente para facilitar a integração de quem sofre
de doença mental.”
A publicação da antologia Mens Sana está agendada para
Janeiro, onde será feita a cerimónia pública de apresentação
dos autores vencedores. Até lá, pode apoiar o projecto ou
saber mais aqui: http://ppl.com.pt/pt/livros-de-ontem/menssana
PUB.

Quatro histórias, quatro livros em quatro estações

Cruz Vermelha Portuguesa lança
Coleção Solidária “Bem-vindo a Portugal”
São quatro as histórias que,
ao longo de quatro estações,
darão vida à coleção solidária
“Bem-vindo a Portugal”. Os
protagonistas são crianças
que chegam a Portugal vindas de países como Angola,
China, Síria e Ucrânia, representando, assim, algumas
das comunidades de migrantes presentes no nosso país.
“Maria Castanha descobre o
Outono!” é o primeiro de quatro livros cujo lançamento está marcado para esta semana.
Editado pela BOOK EXPERIENCE, “Bem-vindo a Portugal” constitui uma coleção
inédita de quatro livros que
contam a história de quatro
crianças oriundas das principais comunidades migrantes a viver em Portugal, assim
como as dificuldades que
enfrentam para integrarem os
hábitos e costumes do país
de acolhimento. As seguintes
histórias serão dedicadas às
crianças da China, Síria e
Ucrânia, com publicação marcada para a próxima Primavera, Verão e Outono, respe-

mento de refugiados que
acontece hoje por toda a
Europa”.
Os livros encontram-se à
venda na Sede Nacional da
Cruz Vermelha Portuguesa,
em Lisboa, e na sua loja online
(em www.cruzvermelha.pt),
com previsão de alargamento
de pontos de venda a outros
parceiros.

Sinopse

tivamente.
Dirigido a crianças dos três
aos dez anos, este é um projeto de storytelling que alia a
componente pedagógica à
solidária. Ao mesmo tempo
que procura transmitir uma
importante mensagem de
tolerância e solidariedade está
a apoiar a Cruz Vermelha
Portuguesa com as receitas

obtidas na venda dos livros.
Segundo Cristina Louro,
vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, “o lançamento destes livros surge
muito oportunamente como
uma boa forma de sensibilizar
as nossas crianças e as respetivas famílias para situações como a dramática crise
dos migrantes e o acolhi-

Maria Castanha, uma menina
angolana que não conhece
ninguém em Portugal, brinca
sozinha e triste no parque durante um frio dia de Outono,
até descobrir um fruto que
não conhecia, as castanhas e
o bom que é saboreá-las com
as outras crianças, de quem
fica amiga.
Benedita Vaz Pinto com
ilustrações de Constança
Lino
Edição: BOOK EXPERIENCE
24 páginas. PVP: 7,50€

VENDE-SE REBOQUE, fabrico alemão, em
boas condições. 750 kg peso bruto,
comprimento cerca de 2,10m x 1,10m. Roda de
apoio à frente com pneu de ar cumprimido e
apoios atrás. 675 euros. Telef. 21 929 24 55.
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Palácio Nacional de Sintra
com abertura noturna
no dia 6 de dezembro

Sintra distinguida com prémio
de Município do Ano na categoria
“Área Metropolitana de Lisboa”
A Câmara Municipal de Sintra
venceu o prémio de Município do Ano, na categoria
“Área Metropolitana de
Lisboa”, na “II Conferência
Prémios Município do Ano
2015”, que têm como objetivo
reconhecer e premiar as boas
práticas em projetos implementados pelos municípios.
Na categoria regional, “Área
Metropolitana de Lisboa”, o
júri premiou Sintra pela aposta
no Conselho Estratégico Instrumento de Melhor Governo Municipal.
A autarquia apresentou o
projeto Conselho Estratégico
- Instrumento de Melhor
Governo Municipal, assente

foto arquivo: js

O Palácio Nacional de Sintra abre portas gratuitamente na
noite de 6 de dezembro, entre as 20h00 e as 00h00 para
assinalar os 20 anos da classificação da Paisagem Cultural de
Sintra como Património Mundial da UNESCO.
A noite incluirá apresentações de música renascentista e
dança de época (séculos XV e XVI) igualmente gratuitas.
As apresentações de música renascentista serão realizadas
pelo “Ensemble La Peña” (do Sintra Estúdio de Ópera) que se
dedica à pesquisa e interpretação da melhor música produzida
em Portugal e Espanha nos séculos XVI e XVII.
As apresentações de dança serão realizadas pela “Associação
Danças com História”, companhia que colabora em eventos
de recriação histórica em monumentos nacionais. Nesta noite
apresentarão trajes e danças da época de D. João I e de D.
Manuel I.
Ambas as apresentações têm lugar às 21h00, 22h00 e 23h00
na Sala dos Brasões e na Sala dos Cisnes, respetivamente.
Sintra foi o primeiro sítio europeu inscrito pela UNESCO como
Paisagem Cultural, a 6 de dezembro de 1995.
Este evento será, assim, a forma de celebrar um marco na
história de Sintra e de dar a oportunidade de conhecer
gratuitamente um dos monumentos mais visitados da Vila.
Organizado pela Parques de Sintra, o evento terá entrada livre
mediante inscrição prévia obrigatória (www.parques
desintra.pt/abertura-noturna ou 21 923 73 00), com uma
capacidade limitada a 1.500 pessoas. As entradas no Palácio
estão sujeitas ao tempo de espera necessário para que os
visitantes anteriores saiam, mas todos os inscritos terão
entrada garantida.
Fonte: CMS

Núcleo de Sintra
Liga dos Combatentes
Vai realizar-se no dia 12 de
Dezembro o almoço convívio Natalício, no Restaurante Beira Rio. (Várzea de
Sintra). Confirmações até
9 de dezembro.
Contactos: 916 449 632 •
nsintralc@sapo.pt

foto: cms

em 2 eixos: Empresarial e
Ambiental, como exemplo de
boas práticas, com reais
implicações no dinamismo
institucional autárquico, e
com relevantes impactos a
nível social, económico,

ambiental e territorial.
O evento visa distinguir as
autarquias com projetos de
impacto assinaláveis no território, na economia e na
sociedade, que promovam o
crescimento, a inclusão e a

sustentabilidade.
A entrega dos prémios
“Município do Ano Portugal
2015” – uma organização da
Universidade do Minho,
decorreu em Braga, no dia 10
de novembro.

Câmara de Sintra distinguida como “Autarquia
+ Familiarmente Responsável”
A Câmara Municipal de Sintra
foi distinguida como “Autarquia + Familiarmente Responsável” pelo Observatório das
Autarquias Familiarmente
Responsáveis (OAFR) e recebeu a “Bandeira Verde com
Palma” no dia 18 de novembro, em Coimbra.
Nesta 7ª edição, são 41 os
municípios portugueses
distinguidos com a Bandeira
Verde de "Autarquia + Familiarmente Responsável 2015"
e 32 os municípios que são
distinguidos por três ou mais
anos consecutivos, como é o

caso de Sintra.
A Câmara de Sintra foi uma
das 104 autarquias a responder ao inquérito realizado
pelo OFAR a nível nacional e

onde foram analisadas as
políticas de família dos municípios em 11 áreas de atuação.
A Bandeira Verde tem como
principal objetivo dar visibi-

lidade às autarquias com
boas práticas e incentivar as
restantes a fazerem mais e melhor no âmbito das políticas
de apoio à família. Fonte: CMS

A Artilharia Antiaérea no Exercício
Trident Juncture 2015
Na Cimeira de Gales da
NATO, em 2014, os Estadosmembros da Aliança Atlântica
reafirmaram o compromisso
no âmbito da defesa coletiva,
de forma a garantir segurança
a todos os Aliados. Para o
efeito, e face às ameaças
atuais, a Aliança definiu um
nível de ambição que tem,
como tarefas principais a
Defesa Coletiva, Gestão de
Crises e a Segurança Cooperativa.
O exercício Multinacional de
Alta Visibilidade TRIDENT
JUNCTURE 15 (TRJE15), que
decorreu entre 03 de outubro
e 06 de novembro,foi o maior
exercício da história da NATO
pós Guerra Fria,envolvendo

cerca de 36.000 militares
originários de mais de 30
países aliados e parceiros da
NATO, tendo sido empregues cerca de 230 unidades,
140 aeronaves e 60 navios.
Embora inicialmente tivesse
sido equacionada a execução
do TRJE15nos países europeus do Leste, que pretendiam que o exercício se realizasse junto à fronteira com a
Rússia, o mesmofoi realizado
sobretudo no Sulda Europa,
designadamente em Itália,
Portugal e Espanha, no Oceano Atlântico e no Mediterrâneo, cujas fronteiras têm
sido fustigadas pelos flagelos
do narcotráfico, da emigração
ilegal e do terrorismo.

O principal objetivo do exercício consistiu em demonstrar
a preparação e a interoperabilidade das capacidades
aliadas para a defesa coletiva
e gestão de crises, dando uma
resposta conjunta as ameaças
presentes e futuras.
Para além de ter sido umas
das nações hospedeiras para
o TRJE15, Portugal participou com forças dos três
Ramos das Forças Armadas.
O Regimento de Artilharia
Antiaérea Nº 1 (RAAA1)
integrou a participação do
Exército neste exercício,
desde a sua génese até à sua
fase de execução, contribuindocom uma Bateria para a
proteção de Artilharia Antia-

érea de uma Brigada Multinacional Canadiana, a qual
desenvolveu uma Operação
Ofensiva, treinando e testandoas suas competências
enquanto força de reação da
NATO (NATO Response
Force – NRF).
O RAAA1 participou no
TRJE15 com mais de uma
centena de militares e cerca
de trinta viaturas, em Território Nacional, mais precisamente no Campo Militar de
Santa Margarida, na fase de
execução, e no estrangeiro,
nomeadamente no Canadá,
na Noruega, na fase de
planeamento e na estrutura
de controlodo exercício
TRJE15.
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Campeonato Distrital Pró Nacional da AFL – 9.ª Jornada

Lourel e Cacém dividem pontos
Ventura Saraiva

Com a realização da 9.ª Jornada do Campeonato Distrital Pró Nacional da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), no domingo, dia 22, o Atlético Clube
do Cacém conseguiu manter-se na luta pelos primeiros lugares da classificação, ao empatar em Lourel (1-1) com o conjunto leonino. Uma divisão de
pontos que acaba por ser lisonjeira para a equipa do Cacém, até porque foi a equipa da casa que mais lutou para chegar à vitória, e ocasiões não lhe
faltaram, nomeadamente no segundo tempo do jogo.

C

om uma entrada na prova
muito forte, mantendo-se
invencível até à 7.ª jornada,
o Atlético Clube do Cacém
procura recuperar esses
três pontos perdidos frente ao Alverca e voltar à liderança do campeonato. Todavia, em Lourel, o conjunto orientado por Miguel Rodrigues encontrou uma equipa em
ascensão depois de uma fase muito
negativa com três derrotas consecutivas. Os minutos iniciais foram
de muito controle a meio campo, com
o Sporting de Lourel a carregar sobre
a baliza defendida por Antunes à
procura de ganhar vantagem no
marcador. Todavia, a melhor ocasião
de golo pertenceu ao emblema
visitante, valendo na circunstância,
Paulinho que safou em cima da linha
de baliza. A oportunidade criada
galvanizou a formação visitante, e
numa das transições defesa/ataque
chegou ao golo. Incursão pelo lado
direito da defensiva leonina, e Lucas
a antecipar-se muito bem a Pedro
Calixto, e a inaugurar o marcador no
campo Sargento Arménio.
Mesmo em desvantagem, o Sporting de Lourel não se desuniu e
manteve a sua linha ofensiva
sempre em alta, com Patrick, do lado
esquerdo, e Bruno Maniés, do lado
direito a pressionarem o último
reduto dos visitantes. Ricardo Tobé,
dava também uma ajuda no ataque,
principalmente nos lances de bola
parada, tentando explorar o seu
jogo de cabeça.
Aos 22 minutos de jogo, uma
iniciativa rápida dos leões desequilibrou a defensiva do Cacém, e
Patrick na passada com o pé esquerdo e perante a saída de
Antunes, anichou a bola nas redes,

recorrente e a saturar o público nos
minutos finais de cada partida), já
que os guarda-redes simulam lesões
para ganhar tempo, sobretudo
quando o marcador lhes é favorável.

Ficha do jogo
Complexo Desportivo Sargento
Arménio, em Lourel
Árbitro: Nuno Barroso, auxiliado
por Rodolfo Esteves, e Silvino
Gonçalves.
Ao intervalo: 1-1. Resultado final:
1-1
Marcadores: Lucas, 15’ ( ACC), e
Patrick, 22’ (SCL).

Lourel bem tentou chegar à vitória mas o Cacém fechou-se muito bem na defensiva
empatando a partida. Com a
igualdade no marcador, as equipas
baixaram as suas linhas, recuando
bastante para o seu meio-campo. O
Cacém sofreu a primeira baixa aos
24’ com a lesão de Tiago Sousa,
obrigando Miguel Rodrigues a
mexer, mais cedo no xadrez inicial.
João Correia entrou no jogo, mas
sem a mesma acutilância do seu
colega de equipa, entretanto
substituído.

“Mais vale um pássaro
na mão que dois a voar”
Com o reinício da partida e após o

intervalo, o Cacém apareceu mais
ofensivo, e o perigo rondou por
várias vezes a baliza defendida por
Pedro Calixto, obrigando o jovem
guardião dos leões a sentido apurado e a defesas bem conseguidas.
O Sporting de Lourel recuou bastante, e na defensiva, Tobé, Gouveia, e Edivaldo, com a ajuda do
capitão Edgar, safavam as situações
de maior perigo. Aos 60 minutos, o
treinador dos leões, Paulo Oliveira
decide então mexer na equipa,
procurando alterar o rumo dos
acontecimentos. Saíram Ricardinho,
e Maniés, entrando Raimundo, e
Colaço. Do lado do Cacém, Miguel
Rodrigues optou pela saída de
Ruben, e apostou em Gera. Aos

foto: ventura saraiva

poucos, a turma leonina foi ganhando o meio-campo, obrigando o
Cacém a jogar mais duro para suster
as rápidas jogadas protagonizadas,
ora por Colaço, ora por Patrick. O
jogo ganhou por isso alguma dureza, obrigando o árbitro Nuno Barroso a muitas intervenções disciplinares, e muita contestação dos
jogadores visitantes e do seu
público. Perante o ascendente da
formação de Lourel, o Cacém optou
por baixar bastante as suas linhas,
dando a ideia de ficar satisfeito com
o empate. Muita demora na
reposição da bola em jogo, e até a
paragem do jogo para prestar assistência ao guarda-redes Antunes
(uma situação que começa a ser

SC Lourel: Calixto; Paulinho, Tobé,
Gouveia, e Edgar (cap.); Edivaldo,
Edson, Ricardinho (João Raimundo,
60’), e Bruno Maniés (Colaço, 60’);
Patrick (Rúben, 80’), e Duda.
Treinador: Paulo Oliveira
AC Cacém: Antunes; Tiago Costa,
Bruno Rodrigues, e Diogo Nogueira; Hélder Caminho, Herman,
Zeca, Tiago Sousa (João Correia,
24’), Rúben (Gera, 65’), e Magalhães
(Maionde, 80’); Lucas.
Treinador: Miguel Rodrigues.
Classificação actual: 1.º Vilafranquense, 19 pontos; 2.º CF santa Iria,
19, 3.º Alverca, 18, 4.º AC Cacém, 16,
5.º Alta Lisboa, 15 (…), 10.º Sp.
Lourel, 11, 16.º UA Povoense, 5.
Próxima jornada (10.ª), dia 29: Atl.
Cacém-Santa Iria; UA Povoense-SC
Lourel.

1.ª Divisão de Honra da AFL

1.ª Divisão da AFL- Séries 1 e 2

2.ª Divisão da AFL

Joga-se no próximo domingo, dia 29, a 9.ª Jornada do campeonato Distrital
da 1.ª Divisão de Honra da AFL, com o Atlético de Pero Pinheiro (1.º/19
pontos), a receber no campo Pardal Monteiro, pelas 15h00, o Damaiense
(2.º/17). Na jornada do fim-de-semana, o Pero Pinheiro folgou e ainda
assim cimentou a liderança, uma vez que o seu rival mais directo
(Damaiense) não foi além de um empate caseiro (2-2) com o SC
Sanjoanense. Nesta ronda, o Sintrafootball foi ganhar a Vialonga (2-3), e
“Os Montelavarenses” empataram no campo do Vimal, 1-1, com a
Associação Murteirense. Estes dois emblemas concelhios encontramse no próximo domingo, no campo n.º 2, do Real, em Monte Abraão, em
mais um dérbi concelhio do campeonato.

Na 8.ª Jornada do distrital da 1.ª Divisão da AFL
(Série 2), o Mem Martins SC recebeu na Quinta do
Recanto (por troca na ordem de jogos), o Cultural
da Pontinha e ganhou por 3-0, ascendendo ao 4.º
lugar, agora com 16 pontos, a dois, da dupla Algés,
e a 8 do líder, Porto Salvo que soma por vitórias os
jogos disputados.
Já o Ginásio 1.º de Maio de Agualva recebeu a ADC
Olivais, e ganhou por 2-0, deixando o antepenúltimo
lugar da classificação, somando agora 6 pontos (9.º).
Na Série 1, o Sabuguense derrotou o Monte Agraço
(3-2), e, é agora 6.º, com 9 pontos. Lidera a
Juventude Castanheira, com 21 pontos.

Na 6.ª Jornada do distrital da 2.ª Divisão da AFL, os Recreios
Desportivos do Algueirão receberam em casa, a União
Recreativa das Mercês e venceram por 3-1, somando assim
a segunda vitória na prova, enquanto a equipa das Mercês,
continua sem pontuar na competição.
Nesta ronda, o CD Belas ganhou por 3-2, ao CD Venda do
Pinheiro, e o Rio de Mouro perdeu no Bocal, pelo mesmo
resultado.
Na próxima jornada (dia 29), só o Rio de Mouro joga em casa
e recebe, o Alcainça AC. Os RDA jogam na Ota, CD Belas,
em Catujal, e a URMercês, em A-dos-Cunhados.

Pero Pinheiro
recebe Damaiense

Mem Martins a subir

Algueirão vence dérbi
com Mercês
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Campeonato Nacional de Juniores Femininos – Sub 19

Sintrense e Cultural empatam sem golos
Ventura Saraiva

Com a vantagem de um ponto sobre o seu adversário, embora com menos jogos já realizados, o Sintrense recebeu no sábado, dia 21 no campo de jogos
da Portela-dois-, numa partida referente à ronda número cinco do nacional de juniores (sub 19), em futebol 9, o Cultural da Pontinha.
O resultado final de zero-a-zero acaba até por ser um prémio para a exibição do emblema concelhio que foi capaz de suster a maior capacidade
ofensiva da turma da Pontinha, com a guarda-redes Ângela Magalhães em excelente plano na partida.

N

uma tarde de temperatura agreste,
com muito frio e
vento, as duas
equipas empenharam-se no jogo com enorme
vontade de conquistar os três
pontos em disputa.Com
maior dose de favoritismo, até
pela presença no nove inicial,
de jogadoras habituais titulares na formação de seniores,
o Cultural da Pontinha apresentou-se muito forte colectivamente, e beneficiando
do vento que por vezes soprava forte, atacava a zona
defensiva do Sintrense, colocando à prova, os reflexos da
guarda-redes, Ângela Magalhães que com intervenções
seguras foi sempre adiando
o golo das visitantes.

Muda o campo,
mantêm-se o modelo
de jogo
No reatamento, e após o
intervalo, foi notória a vontade do Sintrense aproveitar
os bons ventos, agora a seu
favor, para um futebol mais
directo à zona defensiva do
Cultural. Todavia, o emblema
do concelho de Odivelas,
soube manter o seu modelo
de jogo, muito colectivo, e

CAC, 4 (-2 jogos), 6.º Ouriense, 3, 7.º Futebol Benfica,
1.
Próxima jornada, dia 28
(sábado): Paio Pires-Sintrense.

Seniores
perdem
no Alentejo

foto: ventura saraiva

Bárbara Ricardo, capitã do Sintrense, na luta pela posse de bola
que parece ter fugido às duas intervenientes
com remates de meia-distância a tentar surpreender
Ângela Magalhães, e os
desequilíbrios defensivos do
Sintrense, embora sem
conseguir os seus intentos
que seriam derrubar a organização defensiva local, e
conseguir espaços no meiocampo, muito organizado sob

a batuta da capitã, Bárbara
Ricardo. No final, a divisão de
pontos, e o nulo no marcador,
acaba, até, por ser um prémio
para o desempenho o emblema concelhio se tivermos em
conta a maior experiência
competitiva das adversárias
e até a componente física,
muito mais evoluída.

Quanto à arbitragem da dupla
lisboeta, Ana Sofia Aguiar, e
Sofia Gama, foi bastante
positiva em todos os capítulos.
Inicialmente, o Sintrense
apresentou-se com: Ângela
Magalhães; Inês Simões,
Filipa Monteiro, e Catarina;
Matilde Cosme, Bárbara

Ricardo (capitã), e Sónia
Sofia; Sofia Soares, e Ana
Cebola. Entraram na 1.ª parte,
Joana Barbedo, e Daniela
Cebola.
Classificação actual:1.º Paio
Pires (-1 jogo), e EFF Setúbal,
7 pontos; 3.º Sintrense, 5 (+ 1
jogo), 4.º A-dos Francos, e

Futsal – Taça Barnabé 2015

Futsal – Taça de Portugal de Seniores Masculinos

Terminou no sábado, dia 21, em clima de festa, no pavilhão de Vale de
Lobos, a 10.ª Edição da Taça Barnabé, em futsal, competição promovida
pela União de Freguesias de Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e
Montelavar. A aldeia de Dona Maria esteve em destaque na prova, ao
conquistar dois títulos de campeão, através do Rancho Folclórico “Os
Saloios” (Escolinhas), e do Grupo “Os Camponeses” escalão feminino)
com as raparigas a bater na final, a turma de Aruil, por 2-0.
Albogas, conquistou o título no II Escalão, Camarões, no III (seniores
masculinos), e Negrais, no I Escalão (Grupo Ouro). A cerimónia de entrega
de prémios contou, entre outros, com todo o “staff” da UF de APM, padre
Avelino Alves, GNR de Pero Pinheiro, Bombeiros de Belas, e ainda do
vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra, Rui Pereira.

Jogaram-se no passado fim-desemana, dias 21 e 22, os jogos
referentes à 2.ª Eliminatória da Taça
de Portugal de Futsal 2015/15,
relativa aos seniores masculinos.
Dos dois emblemas concelhios em
prova, a sorte acabou por ser
diferente, já que um foi eliminado –
MTBA-, e o outro segue em frente
na competição.
Na cidade da Maia, o Grupo União

Dona Maria leva dois títulos

Na 6.ª Jornada do Campeonato Nacional de
Promoção do Futebol
Feminino – Série D,
realizada no domingo,
dia 22, o Sintrense perdeu no Alentejo frente
ao Futebol Clube Castrense por 2-0, baixando
para o 4.º lugar da
tabela classificativa (12
pontos), agora mais
distante do líder-Estoril
Praia- que soma 18
pontos.
Na próxima jornada (dia
29 às 15h00), o Sintrense recebe no campo de jogos da Portela,
precisamente, o Estoril
Praia. As “canarinhas”
seguem invictas na
prova, contando por
vitórias todos os jogos
disputados.

Vila Verde apurado e MTBA de fora da prova
MTBA defrontou o Arsenal da
Parada, e saiu derrotado por 4-3. Em
Leiria, o Sporting Vila Verde
defrontou o CPR Pocariça e ganhou
por 5-9.
Quanto ao Campeonato Nacional
da II Divisão- Série E, regressa no
sábado, dia 28, com o MTBA a
receber no pavilhão de Bolembre, o
Eléctrico de Ponte de Sor, e o
Sporting Vila Verde a deslocar-se à

capital lisboeta para defrontar o
Fonsecas e Calçada.
Recorde-se que o MTBA alcançou
a liderança na jornada que antecedeu a paragem do campeonato
ao vencer em Vila Verde por 0-3.
Soma agora 17 pontos, mais um que
a dupla do concelho de Loures,
AMSAC e Portela. Venda Nova e
Vila Verde seguem no 4.º lugar, ambos
com 15.
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Hockey Club de Sintra derrota Benfica – B (4-2) na 2.ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins-Zona Sul

Arte em movimento no rinque dos desejos
Ventura Saraiva

Com uma segunda parte de grande nível, Hockey Club de Sintra, e Benfica-B, deram um grande espectáculo de hóquei patinado no sábado, dia 21, no
pavilhão desportivo de Monte Santos, com a incerteza no resultado a manter-se até aos minutos finais. Os comandados de Paulo Pantana acabaram
por fazer justiça no marcador ao conseguirem marcar dois golos nos instantes finais, depois de terem falhado três grandes penalidades (!), e dois
livres directos…

A

8.ª Jornada, do
Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Hóquei em
Patins de Seniores
Masculinos tinha as atenções viradas para o pavilhão
desportivo de Monte Santos
para o jogo entre o Hockey
Clube de Sintra e a equipa
secundária do Sport Lisboa e
Benfica, uma das potenciais
candidatas ao título nacional,
embora a subida de divisão
esteja fora de qualquer contexto, pela presença da equipa A, no campeonato principal português. Com unidades individuais mais proeminentes em rinque, o conjunto encarnado entrou a
pressionar o reduto defensivo dos sintrenses que foram
também respondendo em
acções colectivas, encontrando sempre pela frente um
guarda-redes inspirado. Sem
funcionar o marcador e já com
16 minutos jogados, Paulo
Pantana promove a primeira
alteração na equipa inicial,
fazendo descansar, Fábio
Quintino, numa troca com
Ricardo Viegas. Do lado dos
benfiquistas, a inquietação
era a mesma, e Jorge Godinho, retira de rinque, o sintrense formado nas escolas
de Monte Santos, Gonçalo
Conceição, e fazendo entrar
Filipe Fernandes. Apesar das
mexidas, a tendência do jogo
mantinha-se, e o treinador do
Sintra, troca Vasco Batista por
Diogo Carrilho, regressando
Fábio Quintino, e descansando Mauro Teixeira. A
equipa melhorou bastante

Ficha do jogo

Iniciativa atacante do Hockey Club de Sintra por Vasco Batista. Transições defesa-ataque
em velocidade constante
nas acções ofensivas mas
seria o Benfica a inaugurar o
marcador aos 20 minutos num
pormenor técnico de João
Sardo que Pedro Santos não
conseguiu evitar.
Curiosamente, nesta fase do
jogo, ambas as equipas já tinham atingido as nove faltas,
ficando à beira da sanção
disciplinar do livre directo. As
marcações individuais ganharam assim mais atenção,
e numa jogada rápida de
ataque, Paulo Dias assiste
muito bem Diogo Carrilho
com este a empatar a partida,
resultado com que terminaria

o primeiro tempo do jogo.

Marcador
de penalties,
precisa-se
urgentemente
A segunda parte começou
com as duas equipas a imprimirem maior velocidade às
iniciativas atacantes, e o Sintra a cometer inevitavelmente
a 10.ª falta, originando um
livre directo. O cronómetro
marcava 27 minutos de tempo
jogado, e João Sardo chama-

do a converter não conseguiu
trair o guardião Pedro Santos
que defendeu o remate. Volvido um minuto, outro sintrense a jogar nos encarnados, e que passou pelos
escalões jovens do clube de
Monte Santos, Nuno Sousa
seria admoestado com a
cartolina azul. Na conversão
do castigo, Fábio Quintino
entrou em “rodriguinhos” e
permitiu a defesa ao guardião
benfiquista. A turma da Luz
passou a jogar em inferioridade numérica, mas seria João
Sardo a marcar (1-2), para no
minuto seguinte, Diogo

foto: ventura saraiva

Carrilho marcar (2-2), numa
grande assistência de Quintino. Os últimos dois minutos
foram de autêntica loucura,
com Diogo Carrilho, e Bernardo Filipe a falharem dois
penalties seguidos, e Paulo
Dias, dar vantagem ao Sintra
(3-2). Faltavam 40 segundos
para o final, e Bernardo Filipe
teve mais um penalti que não
conseguiu converter em
golo. Redimir-se-ia a 3 segundos do final do jogo, com a
marcação do 4-2, para delírio
das largas dezenas de
adeptos e associados do
Hockey Club de Sintra.

3.ª Divisão nacional – Zona Sul- 9.ª jornada

Taça de Portugal de Seniores Femininos – Zona Sul

Ainda não foi desta vez que o GRD “Os Lobinhos” conseguiu pontuar na
presente edição do nacional da 3.ª Divisão-Zona Sul. Na ronda de sábado,
dia 21, recebeu o líder, Parede FC e saiu derrotado por 3-10, com João
Formiga, Mário Viegas, e Ricardo Matos a marcarem os golos do conjunto
orientado por Carlos Pantana.
Na classificação, o Parede reforçou a liderança e soma agora 22 pontos.
Seguem-se, HCP Beja, e GRF Murches, ambos com 21, e mais um jogo.
No dia 29 (domingo), e na 10.ª jornada, “Os Lobinhos” joga no rinque do
Tojal pelas 19h00.

Disputaram-se nos dias 20 e 22, os
jogos da 3.ª Eliminatória da Taça de
Portugal de Seniores FemininosZona Sul, com novo encontro entre
“Os Lobinhos” e Stuart-HC Massamá. E, se na semana anterior para
o campeonato, o resultado foi mais
nivelado, desta feita, as raparigas
da “Stuart”, não tiveram oposição,

Pavilhão de Monte Santos
Árbitros: Nuno Sousa e
António Rocha (CRAHP
Lisboa)
Ao intervalo: 1-1. Resultado
final: 4-2
Marcadores: Diogo Carrilho
(2), Paulo Dias (1), e Bernardo
Filipe (1), pelo HCS; João
Sardo (2), pelo SLB.
Hockey Club de Sintra:
Pedro Santos; Fábio Quintino, Mauro Teixeira, Paulo
Dias (cap.), e Vasco Batista
(cinco inicial); Diogo Carrilho, Ricardo Viegas, Bernardo
Filipe, Tiago Pedro, e João
Lopes (gr).
Treinador: Paulo Pantana
S.L. Benfica (B): António
Silva; Gonçalo Conceição,
João Sardo (cap.), Gonçalo
Pinto, e Pedro Batista (cinco
inicial); Filipe Fernandes,
Nuno Sousa, Diogo Neves,
Tiago Godinho, e Carlos
Silva (gr).
Treinador: Jorge Godinho.

Nafarros
perde
em casa
Nesta ronda, a União
Desportiva de Nafarros
recebeu no seu pavilhão
“Os Tigres” de Almeirim
e perdeu por 3-6, com
Bruno Delgado a marcar
os três golos do conjunto nafarrense

Parede ganha em Vale de Lobos Stuart-Massamá afasta “lobinhas”
goleando por 0-8. O emblema de Vale
de Lobos, fica assim afastado da
prova, ficando seis equipas em
prova (Zona Sul), com a Académica
de Coimbra, Vila Boa do Bispo,
Turquel, Benfica, Stuart-HC Massamá, e Juventude Salesiana.
Amanhã, sábado (dia 28), prossegue
o campeonato nacional, com “Os

Lobinhos” a receber pelas 19h00, a
Juventude Salesiana. No domingo,
a “Stuart” desloca-se a Turquel. A
ronda fecha no dia 4 de Dezembro,
com o Benfica-AC Tojal. Folga o FC
Alverca.
A classificação é liderada pelo
Benfica (15 pontos), com a StuartMassamá, em 2.º, com 13.
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SOCIEDADE
PUB.

NUCASE/EMPRESA
Algumas notas sobre cuidados/obrigações fiscais
IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
Só serão consideradas as despesas tituladas por faturas onde
conste o número de identificação fiscal do adquirente e que tenham
sido comunicadas pelo fornecedor ou prestador de serviços no
Portal da Autoridade Tributária.
As despesas só serão consideradas se a entidade que as prestou
estiver registada com o código CAE (Classificação das Atividades
Económicas) a que respeitam.
Os contribuintes terão de aceder ao portal da Autoridade Tributária
e-Fatura e registar, ou corrigir todas as faturas na categoria da
atividade respetiva.

Se são contribuintes com atividade profissional ou empresarial
terão indicar quais são, as que se destinam à atividade. Ainda que
se encontre no Regime Simplificado, mas se é sujeito passivo de
IVA as faturas em que deduziu o imposto terão de ser registadas
na atividade.
Se o fornecedor não comunicou a sua fatura tem até 15 de
fevereiro do próximo ano a possibilidade de a inserir diretamente
no Portal da Autoridade Tributária.
Os hospitais, centros de saúde ou escolas públicas que estejam
por lei dispensados da emissão de fatura, passam a ser obrigados
a comunicar, através de modelo a aprovar, os valores das taxas
moderadoras ou das propinas pagas por cada sujeito passivo.

Algumas despesas dedutíveis e limites:

Importante: Como as despesas são dedutíveis para a totalidade
do agregado, todos os membros (não esquecer os filhos) terão
de possuir senha do Portal das Finanças.

Deduções à coleta
do IRS de 2015

Dedução

Relativa ao IVA suportado com
manutenção e reparação de
veículos automóveis; alojamento e restauração; cabeleireiros e salões de beleza

15% do IVA
suportado

Dedução de despesas gerais
familiares

35% do valor 250 euros por
das despesas sujeito passivo

Dedução de despesas gerais
familiares (famílias
monoparentais)

45% do valor
das
despesas

335 euros
por qualquer
membro

Dedução com as despesas de
saúde isentas ou à taxa
reduzida de IVA

15% do valor
das
despesas

1 000 euros
para o
agregado

30% do valor
das
despesas

800 euros
por
agregado

Limite
250 euros
por agregado
familiar

Pedido de Alteração do Valor Patrimonial Tributário dos
Imóveis - IMI
Lembramos que até ao final deste ano pode pedir nova avaliação
do seu imóvel.
Esta avaliação pode ser pedida pelo preenchimento da declaração
modelo 1 disponível no portal da Autoridade Tributária.
O esclarecimento sobre esta matéria foi publicado do jornal de
Outubro passado.
Suspensão dos pagamentos por conta de IRC e IRS a
efetuar em Dezembro
O mês de dezembro é um mês normalmente muito sobrecarregado
em termos de tesouraria, veja com o seu contabilista se tem
mesmo que efetuar o 3.º pagamento por conta já que não existe
obrigação de o efetuar quando se verifique que o montante dos
pagamentos por conta já efetuados é igual ou superior ao imposto
total que será devido.

As despesas de saúde à taxa
de 23% de IVA, apenas com
receita médica a registar no eFatura
Dedução de formação e
educação

Carcavelos, 19 de novembro de 2015
NUCASE – Departamento de Assessoria Técnica
Maria Mestra - Economista

CALENDÁRIO FISCAL
DATA
LIMITE

Até o dia
10

DEZEMBRO
OBRIGAÇÃO FISCAL

IVA – Envio da declaração periódica do mês de outubro do regime
mensal
SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração Mensal de Remunerações
IRS – DMR – Envio da Declaração Mensal de Remunerações - AT
SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto Nacional de Estatística
CES – Pagamento da contribuição extraordinária de solidariedade

Até o dia
15

Modelo 11 – Notários e entidades que desempenhem funções notariais
Participação das rendas do ano de 2015
IRC – Terceiro pagamento por conta de 2015
IRC – Terceiro pagamento adicional por conta da derrama estadual de
2015
Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos nesse mês referentes
a pensões
SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das contribuições
FCT e FGCT – Entregas do mês anterior

Até o dia
21

IVA – Envio da Declaração Recapitulativa
IRS/IRC – Entrega das quantias retidas
IMPOSTO DO SELO – Entrega do imposto cobrado
IRS – Terceiro pagamento por conta dos independentes (Cat.B), de
2015

Até o dia
22

Banco de Portugal - COPE

Até o dia
28

Comunicação das faturas, dos documentos de conferência de entrega
de mercadorias ou da prestação de serviços e dos recibos emitidos a
entidades do regime de IVA de caixa
IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação

Até o dia
31

Modelo 30 – Entrega da declaração modelo 30
IVA – Pedido de restituição de IVA suportado noutro Estado Membro ou
país terceiro
IPSS – Submissão do orçamento anual, referente ao ano seguinte
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CULTURA

Pemas soltos de Beatriz Reis (Tiz)
Serra da lua de branco se veste,
quando seus amores á noite quer esconder,
os mais belos quadros por ela pintados
quando de verde e branco se veste.
Sintra tem água fresca e cristalina
que aos seus amores dá de beber
toda a frescura nela perdura ao encanto de a ver sobreviver.
Com teu palácio encantado
és serra pura e bela com jardins de encantar
De noite cobre-se de branco
é os lábios da lua que à noite à serra vêem beijar.

Serra da lua , serra estrelada és o
nosso universo encantada
com mar aos teus pés
em neblinas de magia de sonhos e marés.

Praia Grande é menina
a menina dos nossos olhos,
tem saias ás ondinhas e areia de resfrescar, é bela de
imencidão,quem a pisa a passear,
tem sempre tardes de Verão. Tiz

O nosso Alentejo é de oiro
todo cheio de ceara,
era o contentamento de quem outrora lá trabalhava.
Quantos de ti te abandonaram
para ganhar melhor pão...
levando lágrimas em seus rostos.
quem não lá mora não esquece
a vida de outra tradição sítio que os viu nascer,
tudo muda e já nada é igual,
é o berço de quem hoje chora, catando o canto de não poder
regressar e viver na sua terra natal.

oh! mar salgado, em quantas vezes nos beijas assim
aos pés de Portugal
Por vezes dominado, em mar como um véu
outrem força bruta,
que às suas ondas das bravuras dominas...
e tudo pará e calas
Quando de mancinho, tuas mantas de ondas
caiem e outras sozinhas no areal desmaiam
e outras contigo vão ,contigo ficam, Costa Caparica
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ROTEIRO

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

Sintra – “A Cigarra e a Formiga na cidade”, pelo Fio d’Azeite/Marionetas do Chão de Oliva. Até 13 de Dezembro, na Casa de Teatro de Sintra. Reservas: 21 923 37 19

EXPOSIÇÕES
Sintra – Sintra Press Photo
Exposição de fotojornalismo
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra
Quando: Até 10 dezembro
Sintra – “Os Lápis de Artur
e Pedro Anjos Teixeira – Estudos e esboços de dois escultores”
Quando: Até 30 de novembro
Onde: claustros do edifício dos
Paços do Concelho
Sintra – X’15
Exposição de fotografia de alunos
finalistas do IADE
Quando: Até 4 de janeiro de 2016
Onde: Quinta da Regaleira
Sintra – Exposição
de ilustrações de Pierre Pratt
Quando: Até 9 de janeiro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra
Sintra – “Eu não vou mais à
escola”, Exposição de desenho de

Cecília Corujo
Quando: Até 20 de janeiro de 2016
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra
Sintra – “Cumplicidades”,
exposição de pintura de Clotilde
Fava
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra
Quando: 28 de novembro a 27 de
janeiro.
Odrinhas – Exposição Temporária – «Pedras que Jogam –
Jogos de Tabuleiro de Outras
Épocas»
Quando: Até 30 de Dez., de terça
a sáb., das 10 às 13 e das 14 às 18
horas. Visitas guiadas mediante
marcação: Tel. 219 609 520
Onde: Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas

TEATRO
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 – “A Cigarra e a
Formiga na cidade”
Pelo Fio d’Azeite/Marionetas do
Chão de Oliva
Quando: Até 13 de Dez.
Onde: Casa de Teatro de Sintra
Reservas: 21 923 37 19

DANÇA
Sintra – “Lago dos Cisnes”
Bailado em dois atos e quatro cenas
Quando: 19 dezembro, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Contacto: 21 910 71 18

MÚSICA
Sintra – “O Natal Segundo
Miguel Angelo”
Quando: 5 dezembro, 21h30

Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – Cinderela, era uma
vez uma história de Magia
Quando: 6 dezembro, 16h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Haydn - Grieg”
Quarteto de Cordas de Sintra
Quando: 11 dezembro, 22h
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Ricardo Carriço ee
Miguel Gizzas” - Histórias
Quando: 12 dezembro, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
26 Novembro a 2 Dezembro
“A Ponte dos Espiões”, na sala
1, às 12.40h, 15.30h.
“A Ponte dos Espiões”, na sala

VIP8, às 17.50h, 21.25h, 00.15h.
“007 Spectre”, na sala 1, às
18.20h, 21.20h, 00.20h.
“007 Spectre”, na sala 6, às
15.10h, 19.10h.
“As Lendas de Oz: O Regresso de Dorothy”, VP, na
sala 2, às 11.40h, 13.45.
“Hunger Games: A Revolta,
Parte II”, na sala 2, às 15.50h,
18.40h, 21.30h, 00.25h.
“Hunger Games: A Revolta,
Parte II” 3D, na sala 4, às 22.00h.
“A Ovelha Choné - O Filme”,
VP, na sala 3, às 11.25h.
“O Leão da Estrela”, na sala 3,
às 13.10h, 15.20h, 17.30h,
19.40h, 21.30h, 00.10h.
“curta Sanjay Super Equipa +
A Viagem de Arlo” VP 3D, na
sala 4, às 11.35h; 13.40h; 15.45h.
“curta Sanjay Super Equipa +
A Viagem de Arlo”, VP 3D, na
sala 6 às 11.55h; 20h.
“curta Sanjay Super Equipa +
A Viagem de Arlo”, VP, na sala
4 às 17.50h, 19.55h.
“curta Sanjay Super Equipa +
A Viagem de Arlo”, VP, na sala
5K às 21.40h, 23.50h.
A Viagem de Arlo”, VP, na sala
VIP8 às 11.20h, 13.25h,15.30h.
“Mune - O Guardião da Lua”,
VP, na sala 5K, às 13.30h, 15.25h,

17.20h.
“Mune - O Guardião da Lua”,
VP, na sala 6, às 11.15h.
“O Segredo dos Seus Olhos”,
na sala 5K, às 15.00h, 17.10h.
“O Segredo dos Seus Olhos”,
na sala 6, às 13.00h, 22.05h,
00.15h.
“Steve Jobs”, na sala 5-K, às
19.20h.
“Steve Jobs”, na sala 7, às
00.00h.
“Pan: Viagem à Terra do Nunca”
VP, na sala 7, às 11.20h, 15.35h.
“As Sufragistas”, na sala 7, às
13.30h, 15.35h, 17.45h, 21.45h,.
“Ela é Mesmo o Máximo”, na
sala 7, às 19.50h.

DIVERSOS
Sintra – “Reino de Natal” no
Parque da Liberdade e todo o
centro histórico de Sintra, de 3 a
23 de dezembro” – Parque da
Liberdade: Quintas e sextas-feiras
– das 8h30 às 17h30; Sábados,
domingos e feriado – das 11h00
às 19h00. Dia 22 e 23 – das 11h00
às 19h00.

Chão de Meninos

Exposição de pintura e escultura
“Des-figurações”, exposição
de pintura e escultura de Mário Rodrigues, na LM - Galeria
de Arte Contemporânea, de
28 de novembro até 31 de
dezembro.
Mário Rodrigues nasceu em
Santiago de Montalegre Sardoal, em 1949.
Fez o Curso de Serigrafia no
C.C.R.S. com António Inverno. Frequentou na S.N.B.A.
o Curso de Pintura com o Prof.
Jaime Silva, o Curso de Estética e História de Arte Con-

temporânea com a Prof.a Cristina Azevedo e o Curso de Estética com o Prof. David
Lopes.
Expõe coletivamente desde
1977 e faz a sua primeira
mostra individual em 1984. A
sua obra já foi premiada por
várias ocasiões.
AS DES-FIGURAÇÕES DE
MÁRIO RODRIGUES
(…) Conteúdos manifestos,
num primeiro impacto do
olhar e do sentir, para dar

lugar, quase imperceptivelmente, a algo que se encontra
por detrás, uma adivinhada
mensagem latente, pressentida…. e assim vamos de viagem, na alternância dum
percurso, ora desfigurando a
humana condição, sem a
perder de vista, ora recuperando-a, mais adiante, mais
rica e mais profunda.
O artista procura confundirnos as pistas para melhor o
encontrarmos. É talvez neste
dilema, que não se pretende

resolvido, é talvez neste rude
enredo, de ocultas e manifestas metáforas tecido, que
reside certamente o segredo
da sua pintura.
António Branquinho
Pequeno
LM - Galeria de Arte Contemporânea, Chão de Meninos. Sábados, domingos e
feriados das 11 às 19h; 3.ª, 4.ª,
5.ª e 6.ª ds 13 às 19h. Encerra
à 2.ª feira. Telef. 219 243 096

Os lugares de Maria Gabriela Llansol:
do exílio a Colares

Exposição de Pintura e Bordados
na Casa da Cultura Lívio de Morais

A singularidade da escrita de
Maria Gabriela Llansol convida-nos à descoberta de
lugares aparentemente estranhos mas talvez surpreendentemente conhecidos – ou a descobrir, pela
mão da própria autora, que
nos fornece algumas pistas.
Em “sobreimpressão” (nas
suas palavras) de tempos e
espaços, esses lugares revelam-se nos textos que se
abrem à nossa disponibilidade. Propõe-se aqui uma
conversa em torno dos seus
escritos mais explicitamente
autobiográficos.

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta a II
Exposição de Pintura e
Bordados até 31 de dezembro, na Casa da
Cultura Lívio de Morais, em Mira Sintra.
A exposição reúne trabalhos realizados durante os workshops de “Bordados
à Mão” e “Iniciação à Pintura Artística”, mostrando alguns dos trabalhos
executados no decurso destas ações.
A Oficina de Bordados, que teve como formadora Virgínia Gomes, visou
sobretudo o estimulo e gosto pela arte, demonstrando a infinidade de
bordados que se podem criar com meia dúzia de pontos; o ateliê de Iniciação
à Pintura Artística, da responsabilidade de Astride Oteda, gizou o estímulo
à criatividade artística, onde a interação das cores, texturas e formas deram
origem a inúmeras variedades de telas decorativas.
Horário: Terça a sexta-feira, das 10h00 às 20h00; Sábados e domingos, das
14h00 às 20h00.

JORNAL DE SINTRA

– INFORMAÇÃO DIGITAL

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 SINTRA | Redacção: 21 910 68 31 | Publicidade: 21 910 68 30 | Telefax: 21 910 68 38

JORNAL DE SINTRA
Há 82 anos a divulgar a actividade comercial
e industrial do Concelho de Sintra

ANUNCIE E DIVULGUE A SUA EMPRESA
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