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Festejos de Carnaval
em Sintra

JORNAL DE SINTRA
Sport União Sintrense promove convívio juvenil no rugby no parque de jogos da Portela

Centena e meia de crianças
vivem com entusiasmo a bola oval

A secção de Rugby do Sport União Sintrense, promoveu durante toda a  tarde do passado domingo dia 31de Janeiro,o “ Convívio Regional da Zona Sul” destinado
aos escalões de formação, sub 8, 10 e 12. Toda a actividade decorreu no campo n.º 2 (sintético) e contou com a participação de oito equipas, envolvendo cerca de
centena e meia de praticantes com idades, entre os 6 e os 10 anos. No horizonte dos dirigentes está já em andamento o Torneio da Páscoa, também destinado aos
escalões de formação.

Sociedade
Voto de pesar
da Câmara
de Sintra – Maria
Almira Medina

Saúde
Deputados do PS
questionam
Ministro
da Saúde

Almargem do Bispo /Pêro
Pinheiro e Montelavar
Trabalhadores
autárquicos
regressam às 35h.

foto: ventura saraiva
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Foi o documento que colocou
o mundo a girar: a 29 de
janeiro de 1886, Carl Benz
registou a patente do seu
“veículo com motor a ga-
solina”. Este foi o dia que
marcou o nascimento do
automóvel. Mais tarde, no
mesmo ano, sem qualquer
associação com Benz, Got-
tlieb Daimler construiu o seu
veículo motorizado. Desta
forma, o ano de 1886 marcou
o início de uma longa história
de sucesso da Mercedes-
Benz que conta já com 130
anos.
O certificado de nascença do
automóvel possui o número
DRP 37435. Foi essa a refe-
rência da patente de um
“veículo com motor a gaso-
lina” que o engenheiro de
Mannheim, Carl Benz, regis-

Carl Benz no seu primeiro veículo motorizado e patenteado Modelo I em 1886,
tirada em Munique no ano de 1925

Veículo motorizado patenteado de Carl Benz de 1886 (réplica). A 29 de Janeiro
de 1886, Carl Benz patenteou o seu “veículo com motor a gasolina”.

Passaram 130 anos desde
o nascimento do automóvel

tou a 29 de janeiro de 1886,
no German Imperial Patent
Office em Berlim. Este do-
cumento, já com 130 anos, é
o testemunho do espírito
inovador, da criatividade e da
visão empreendedora de Carl
Benz. Desde 2011 a patente
faz parte do Registo da Me-
mória do Mundo da UNESCO,
que também inclui a Bíblia de
Gutenberg, a Magna Carta e
a obra Mass em B Menor de
Johann Sebastian Bach.

Como tudo começou

Carl Benz desenvolveu o
primeiro automóvel do mun-
do em 1885. Para tal, instalou
um motor monocilíndrico a
quatro tempos de alta rotação
(954 cc de cilindrada com uma

potência de 0.55 kW/0.75 CV
às 400 rpm) disposto na
horizontal num chassis
construído especialmente
para a instalação de um motor.
A velocidade máxima era de
16 km/h. Este veículo moto-
rizado de três rodas foi uma
estreia absoluta a nível mun-
dial: um veículo totalmente
independente e com propul-
são própria, alimentado por
um motor de combustão
interna.
O veículo motorizado foi
apresentado ao público a 3 de
julho de 1886 na Ringstrasse
em Mannheim. No entanto,
foi a viagem de longa distân-
cia de ida e volta entre Man-
nheim e Pforzheim em 1888,
no patenteado e aperfeiçoado
veículo Modelo III, que
serviu para demonstrar

totalmente a aptidão do
automóvel para ser utilizado
no dia-a-dia.
Essa viagem não foi realizada
pelo próprio Carl Benz, mas
antes pela sua esposa Bertha.
Numa demonstração de
confiança na invenção do seu
marido que tinha registado a
patente a 29 de janeiro de
1886, Bertha Benz foi acom-
panhada pelos seus filhos
Eugen e Richard – inteira-
mente sem o conhecimento
do inventor – ao volante na
sua primeira viagem de longa
distância na história do
automóvel em agosto de
1888. Bertha e os seus filhos
provaram desta forma a
eficiência ao nível técnico do
conceito de um veículo mo-
torizado. Ao mesmo tempo,
demonstraram na prática a
aplicação típica de um veí-

culo ligeiro de passageiros
que atualmente ainda se
mantém. Esta característica
foi definida por Carl Benz na
sua patente quando se referiu
ao “funcionamento de prin-
cipalmente carruagens ligei-
ras para o transporte de um a
quatro passageiros”.
Em 1886, as invenções pio-
neiras de Carl Benz e Gottlieb
Daimler trouxeram uma nova
dimensão revolucionária à
mobilidade. Nos últimos 130
anos, as inovações apresen-
tadas pela Mercedes-Benz
tiveram como base essa
concretização: em benefício
da segurança, conforto,
eficiência e confiança. Com os
desenvolvimentos atuais em
áreas como a condução autó-
noma, os veículos ligados de
forma inteligente e a mobili-
dade elétrica, a Mercedes-

Benz está a apresentar o
futuro do automóvel. Foi um
percurso visionário o qual
Carl Benz definiu em 1886
quando patenteou o seu
veículo motorizado.
Juntamente com o veículo
motorizado de Gottlieb
Daimler, que foi desenvol-
vido também em 1886, o veí-
culo motorizado e patenteado
de Carl Benz é o primeiro
veículo em exposição que os
visitantes poderão encontrar
no início das suas visitas ao
Museu Mercedes-Benz. O
Museu celebra o seu décimo
aniversário em 2016, tendo
recebido até à data mais de
sete milhões de visitantes.

Fonte: Mercedes-Benz

“Tal como ocorreu nos três primeiros Congressos, também
neste se entregará o Prémio Personalidade Lusófona,
promovido pelo MIL: Movimento Internacional Lusófono,
com o patrocínio do Instituto Internacional de Macau. Depois
de já termos premiado Lauro Moreira, Ximenes Belo, Adriano
Moreira, Domingos Simões Pereira, Ângelo Cristóvão e Gilvan
Müller de Oliveira, o premiado deste ano será Duarte de
Bragança, em reconhecimento de todo o seu incansável
trabalho em prol da difusão do ideal da Lusofonia, algo que,
como podemos testemunhar, transcende por inteiro as
posições pró-monárquicas ou pró-republicanas.”

Renato Epifânio
Presidente do MIL: Movimento Internacional Lusófono

www.movimentolusofono.org
 

NR: Prémio a ser entregue no primeiro dia do IV Congresso
da Cidadania Lusófona: 22 de Março, às 17h, na Sociedade
de Geografia de Lisboa.

Prémio MIL Personalidade
Lusófona 2015:
Duarte de Bragança

Importância a transferir: ,
NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

50 números - 15,10

50 núm. Estrangeiro -
20,00

Multibanco – Seleccionar – Transferências
Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra - Loja

Cheque
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A Câmara Municipal de Sintra aprovou, no dia 26 de
janeiro, por unanimidade, um voto de pesar pelo
falecimento de Maria Almira Medina, a 18 de janeiro de
2016, sublinhado com um minuto de silêncio na reunião
de câmara, em homenagem à insigne escritora,
caricaturista e artista plástica.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio
Horta, enfatizou o contributo de Maria Almira Medina,
após uma vida dedicada à escrita, às artes e ao jornalismo:
“Foi uma personalidade incontornável da vida cultural
e cívica não só de Sintra, mas também a nível nacional
quer por obras como Madrugada ou A Menina Girassol,
quer pelo traço singular com que registou inúmeras
personalidades”.
Basílio Horta propôs a criação de um prémio em nome
de Maria Almira Medina, diretora do Jornal de Sintra
nos anos 80, com o objetivo de “se perpetuar junto das
novas gerações o exemplo e denodado profissionalismo
de uma referência inspiradora da imprensa regional de
Sintra”, referiu.
Maria Almira Medina é uma figura incontornável dos
últimos setenta anos, no âmbito da intervenção cultural
e artística. Começou a colaborar com o pai, António
Medina Júnior no Jornal de Sintra, ainda jovem, em 1934,
depois de concluir o Curso Superior de Letras.
Professora e jornalista, depois do falecimento do pai
dirigiu o Jornal de Sintra, durante os anos 80. Foi uma
das intervenientes no primeiro Baile das Camélias
organizado pela Sociedade União Sintrense, “cantando
canções em americano” como se lhe referiu a imprensa
da época. Ganhou vários prémios na área da pintura,
caricatura (Prémio Nacional de Caricatura em 1954) e
poesia. As suas obras mais conhecidas são Madrugada
e A Menina Girassol.

Fonte: CMS

Câmara de Sintra
aprova voto de pesar
por Maria Almira
MedinaVergílio Ferreira, o consagrado autor de

Manhã Submersa, nasceu há 100 anos,
a 28 de Janeiro de 1916, e Sintra é um
dos lugares frequentemente presentes
na sua obra. Na sua Conta-Corrente, por
exemplo, são frequentes as referências
a Fontanelas, onde passou largos
períodos, e a outros sítios de Sintra, co-
mo local onde pôde repousar e ler,
e também concluir alguns dos seus
livros até a morte chegar, em Março
de 1996, aos 80 anos.
Dois dos seus romances foram
concluídos em Fontanelas: Para
Sempre (1982) e Na Tua Face
(1993). E a acção de Nítido Nulo
(1971) decorre no Magoito.
Além de Fontanelas, muitos são os
registos sobre Praia das Maçãs,
Praia Grande, Azenhas do Mar ou
a Aguda. Sobre a Praia das Maçãs
escreveu em 1981:”A Regina e eu
fomos depois do almoço à Praia das
Maçãs tomar o café e olhar o mar.
Praia quase deserta. A armação de
algumas barracas agrupadas a um
lado. Os panos listrados de azul já
arrumados. Um ou outro banhista
ainda despido por exemplarismo ou
falta de resignação. O mar com uma
cor já fria de inverno e muito bati-
do de espuma da ondulação.
Sentamo-nos na esplanada do café,
ao sol.”
Ou a Praia Grande, depois das cheias de
1983:
“22 de Novembro.1983 - Ontem de tarde
fomos ver os desastres da cheia aqui ao
pé. Do Rodízio para a Praia Grande há
uma ponte com um pilar sobre uma
ribeira seca durante quase todo o ano.
Com a enchente, a ribeira inchou pavo-
rosamente e levou a ponte adiante ontem
inundava todo o areal numa maré de
água turva. Havia almofadas vermelhas
a boiarem, talvez de automóveis, muros
derrubados, canos rebentados ou
postos à mostra nas ruas. Na grande
adega de Colares os tonéis sem vinho

Sintra / Fontanelas

Vergílio Ferreira nasceu
há 100 anos

boiavam leves e ficaram trancados
contra as portas que eram estreitas para
darem passagem”.
Deslumbrado pelas Azenhas do Mar,
onde “as águas alargavam-se até a um
horizonte de neblina, as ondas que-
bravam num rolar manso e dormente
sobre a breve areia da praia”, grande

parte de Até ao Fim (1987) decorre em
Fontanelas e nas Azenhas do Mar, com
a Capela de São Mamede relembrada na
Conta-Corrente em 1983:
“Aproveitámos para excursionar até São
Mamede que tem uma capela num alto
donde se vê o mar. E foi um deambular
lento, de olhos abismados na verdura
dos campos, nas flores silvestres à beira
da estrada. (...) Divagámos até ao alto
de São Mamede. Nas margens da
estrada e no meio dos campos visíveis
havia maciços rubros de papoilas,
manchas amarelas de malmequeres. De
um eucalipto novo colhi um ramo de que
esmaguei na mão algumas folhas para o

seu perfume me penetrar.”
Também a Peninha, Galamares ou o Cabo
da Roca são presença familiar nos seus
textos (“ouve-se ao longe, no Cabo da
Roca, a “ronca” de aviso à navegação.
Não há vento, os pinheiros imobilizam-
se na névoa como espectros. Silêncio.
Nem uma ave se ouve. E irresistivel-

mente lembro-me de um mundo
nos começos da génese, antes de
um ser vivo surgir à sua face. E
então, mais evidente, assola-me o
absurdo de um universo sem
razão, sem sequer um ser pensante
que o fizesse existir.”)
De resto, há sempre um registo
dos muitos amigos que passaram
por Fontanelas para longas
conversas e tertúlias. E foi nesse
modo de conviver descontraído
que o autor de Aparição encon-
trou a razão de ser para assim não
deixar de registar as suas
impressões de Fontanelas e quase
sempre nos dias de Verão, na
presença de pinheiros, o cantar
dos pássaros ou a imensidão do
mar.
Sobre Sintra, “o único lugar do
país onde a História se fez jardim”,
como escreveu um dia, foi pro-
fético, quando a exalta, de forma
lapidar: ”Sintra é o mais belo adeus

da Europa quando enfim encontra o mar.
Camões o soube quando os seus
navegadores a fixaram como a última
memória da terra, antes de não verem
mais que “mar e céu”. E no entanto, ou
por isso, o espaço que ela nos abre não
é o da infinitude mas o do que a limita a
um envolvimento de repouso. Alguém a
trouxe de um paraíso perdido ou de uma
ilha dos amores para uma serenidade de
amar. Ela é assim o refúgio de nós
próprios e de todo o excesso que nos
agride ou ameaça.”

Fonte: Alagamares

O Prémio de Música Pedro
Osório, de homenagem ao
pianista, compositor e maes-
tro Pedro Osório, que foi
membro da Direcção e admi-
nistrador da SPA, vai ser atri-
buído ao cantor, compositor
e músico José Cid pelo disco
“Menino Prodígio”, editado
e 2015 e também pelo grande
êxito da sua carreira em palco
e em estúdio.
Este prémio, criado após o
falecimento de Pedro Osório
em de 2011, distingue anual-
mente um nome e uma obra
relevantes na vida musical

Prémio Pedro Osório 2016 distingue José Cid
portuguesa. Apoiado pelo
Millenniumbcp, o Prémio
Pedro Osório, com o valor de
2.000 euros e com um troféu
comemorativo, já distinguiu
Pedro Abrunhosa, Rão Kyao,
Jorge Palma e Janita Salomé.
O prémio será entregue em
sessão a realizar na sede da
SPA em data a anunciar.
Recorde-se que Pedro Osório
integrou como membro da
Direcção e como administra-
dor a equipa que a partir de
Setembro de 2003 promoveu
uma importante mudança na
vida da SPA .        Fonte SPA

Queluz
1.º Encontro
de Grupos Musicais
de Universidades
Seniores
Vai a Unique, Associação de Ensino Sénior de Queluz,
promover o 1º Encontro de Grupos Musicais de Universidades
Seniores que se realizará no dia 5 de Março de 2016, a partir
das 14h00, no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de
Queluz.
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No dia 27 de janeiro, dete-
ve um individuo, do sexo
masculino, cidadão nacio-
nal, com 55 anos, por
violência doméstica, após
o mesmo se ter barricado
na própria residência, local
onde agrediu a sua espo-
sa e ameaçou o seu filho
diversas vezes com uma
arma de fogo, tendo-se
apurado que estas amea-
ças seriam recorrentes.
Após a confirmação da
situação por parte da
primeira patrulha a chegar ao local, foram rapidamente acionados diversos meios e
valências da Guarda Nacional Republicana, o Instituto Nacional de Emergência Médica
e os Bombeiros Locais.
Durante a ação, foi sempre tentado o diálogo (negociação) com o individuo barricado,
que nunca surtiu qualquer efeito, culminando com a detenção do mesmo á porta da sua
residência pelas 06h30 depois de terem sido detetadas movimentações do mesmo no
interior da residência.
Após a detenção foi ainda encontrado no interior da residência uma espingarda carabina
calibre.22, diversas munições de vários calibres, três armas de ar comprimido, três punhais
com lâminas de diâmetros superiores aos legalmente admitidos e diverso material de
guerra como granadas de morteiro de exercício e iluminantes, bem como algumas munições
de calibre de guerra.

No dia 28 de janeiro,
deteve um indivíduo do
sexo masculino, estudante,
cidadão nacional, com 16
anos, por Roubo na via
pública, nas imediações da
Escola D. Fernando II em Sintra.
Quando a vítima, aluno da escola se dirigia a pé para a referida Escola, foi abordada por
um individuo que, através de coação física, conseguiu subtrair um telemóvel e colocar-
se em fuga.
A detenção ocorreu no âmbito do acompanhamento/policiamento junto aos
estabelecimentos de ensino e pela rápida intervenção da GNR, face à informação sobre a
situação imediatamente recolhida. Os militares, percorreram as artérias envolventes,
conseguindo localizar e efetuar a detenção do suspeito, que ainda detinha em sua posse
o telemóvel, avaliado em cerca de 100€.

Detenção de adolescente
por crime de roubo – GNR

Prisão preventiva para barricado
por crime de violência doméstica – GNR

CASOS DE POLÍCIA

Câmara de Sintra assina protocolo
com a Associação Cultural - Voando
em Cynthia para cedência de espaço

A Câmara Municipal de Sintra
assinou, no dia 26 de janeiro,
um protocolo com a Associa-
ção Cultural - Voando em
Cynthia para a cedência de
utilização de espaço no
antigo quartel dos bombeiros
de S. Pedro de Sintra, por
cinco anos renovável auto-
maticamente por sucessivos
períodos de um ano.
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, referiu que “a assina-

tura deste protocolo é o pros-
seguimento da política da
autarquia em disponibilizar
imóveis devolutos para asso-
ciações do concelho, com
programas ligados às artes e
ao desenvolvimento pes-
soal”.
A presidente da Associação
Cultural - Voando em Cynthia,
Otília Barracosa Franco,
salientou “a confiança depo-
sitada pela autarquia no
projeto com 10 anos”, men-

cionando ainda “a “impor-
tância da cedência deste
espaço que permite continuar
a desenvolver a missão da
associação”.
A Associação Cultural -
Voando em Cynthia, asso-
ciação de sem fins lucrativos,
tem como missão desen-
volver atividades no âmbito
das artes, educação ambien-
tal e da cultura com a comu-
nidade.               Fonte: CMS

No dia 1 de fevereiro, pelas 04h05, na zona de Rio de Mouro, procedeu à detenção em
flagrante delito de 2 homens, com 25 e 31 anos de idade, suspeitos do crime de furto de
veículo e furto de matrículas.
Os suspeitos foram observados trajando luvas e gorros na cabeça, quando circulavam
ao volante de viaturas com as luzes desligadas. Perante os indícios, foi ordenada a
paragem dos veículos, tendo ambos desobedecido e conduzido em velocidade excessiva,
não conseguindo evitar o posterior despiste e colisão contra um muro existente no local,
onde as duas viaturas ficariam imobilizadas e os homens detidos.
Após a interceção, foram efetuadas diligências policiais, das quais resultou a apreensão
do seguinte material:
€ 2 viaturas furtadas, uma delas tendo colocadas duas chapas de matrícula alegadamente
duplicadas/falsificadas;
€ 2 Chapas de matrícula furtadas;
€ 2 Chapas de matrícula alegadamente duplicadas/falsificadas, e
€ Diversa ferramenta, supostamente utilizada em atividade ilícita.
No âmbito das diligências subsequentes, foi possível apurar que ambos os suspeitos
detêm um vasto histórico criminal na prática de crimes, nomeadamente furtos.

“Detidos ao volante de veículos furtados” – PSP

18 deputados do Partido So-
cialista na Assembleia da
República eleitos pelo Distri-
to de Lisboa questionaram o
Ministro da Saúde acerca das
dificuldades do Serviço Pú-
blico de Saúde no Concelho,
em resultado da falta de con-
dições de muitos equipamen-
tos assim como da falta de
profissionais de Saúde.
Recordam os deputados que
desde há muito são  conheci-
das as inúmeras dificuldades
existentes nos serviços públi-
cos de saúde no concelho de
Sintra, em virtude ou da es-
cassez de profissionais de
saúde ou ainda da falta de
condições da maioria dos
equipamentos existentes e da
sua necessidade de reso-
lução.
Recordam ainda os deputa-
dos eleitos que em 21 de ja-
neiro de 2015, a Câmara Mu-
nicipal de Sintra assinou com
o Ministério da Saúde um
protocolo para a instalação
de quatro unidades de cui-
dados de saúde primários
naquele concelho. Com esse
protocolo foi estabelecido a
instalação e funcionamento
de quatro novas unidades de

Situação do Serviço de Saúde no Concelho de Sintra

Deputados eleitos pelo PS pelo Distrito
de Lisboa questionam o Ministro
sobre a situação de falta
de profissionais e equipamentos

cuidados de saúde primários,
distribuídas por várias zonas
do concelho de Sintra: Al-
gueirão Mem-Martins (nos
terrenos da antiga fábrica da
Messa), em Queluz (na antiga
escola básica D. Fernando II),
em Almargem do Bispo e em
Agualva. Com o estabeleci-
mento naquele protocolo, a
autarquia de Sintra compro-
meteu-se a investir 2,4 mi-
lhões de euros para auxiliar a
construção dos novos equi-
pamentos de saúde, bem co-
mo também a ceder terrenos
para a construção dos equi-
pamentos em regime de di-
reito de superfície. O inves-
timento total previsto para a
edificações dos novos cen-
tros de saúde foi estimado em
7,9 milhões de euros.
Também em  24 de setembro
de 2015, a Administração
Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo (ARSLVT) e a
Câmara Municipal de Sintra
assinaram o contrato-progra-
ma que previa a construção,
no concelho de Sintra, destes
novos centros de saúde, até
2017.
Assim sendo e em face dos
compromissos assumidos

entre estas duas entidades,
os Deputados do Grupo Par-
lamentar do Partido Socia-
lista, solicitam, do Ministro da
Saúde, resposta às seguintes
questões:
1) – Qual o calendário pre-
visto para a concretização do
protocolo e do contrato-pro-
grama estabelecido entre a
Câmara Municipal de Sintra e
o Ministério da Saúde através
da Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo?
2) – Dos trabalhos desen-
volvidos até esta data para
concretização do acordado,
existe algum facto relevante
que seja obstáculo à concre-
tização do estabelecido entre
a Câmara Municipal de Sintra
e o Ministério da Saúde?
3) – Enquanto estas novas
unidades não se concreti-
zarem, tem o Ministério da
Saúde previsto a concretiza-
ção de algum tipo de medida
para minimizar as dificuldades
de acesso aos cuidados de
saúde pela população da-
quelas localidades?

Fonte: Grupo
Parlamentar PS
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A Câmara Municipal de Sintra aprovou, no dia 26 de janeiro,
em reunião de Câmara, a celebração de um protocolo com a
Associação Pais em Rede para a implementação do Projeto
Sintra Inclui – Inclusão Socioprofissional da Pessoa com
Deficiência no município.
O projeto-piloto realizado pela Associação Pais em Rede, em
parceria com autarquia de Sintra, teve início o ano passado. O
presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
realçou o trabalho desenvolvido pela associação “na criação
de condições efetivas de inclusão das pessoas com deficiência
do concelho, através de acompanhamento técnico,
monitorização, realização de oficinas, de pais e formação de
docentes”, que permite neste momento “termos melhores
condições de integração socio profissional de mais jovens
com necessidades espaciais”, concluiu.
No dia 3 de fevereiro de 2015 foi assinado o primeiro pro-
tocolo de parceria entre a Câmara de Sintra e a Associação
Pais em Rede. Para a primeira fase do projeto foram
identificados 13 jovens (com idades entre os 17 e os 23 anos)
com vários tipos de incapacidades aos quais foi prestado
apoio no processo de treino para integrar um contexto real de
trabalho nas empresas do concelho que demonstraram
disponibilidade para acolher esta experiência.
O projeto integra ainda uma vertente de apoio aos Agru-
pamento de Escolas com reforço técnico às equipas de
educação especial.

Fonte: CMS

Câmara de Sintra apoia
projecto de inclusão
de jovens com deficiência

Num processo que ainda não
está terminado, da revogação
definitiva por parte do go-
verno da Lei das 40 horas
semanais para os trabalha-
dores da Administração
Pública, os trabalhadores da
União de Freguesias de Al-
margem, Pêro Pinheiro e
Montelavar, garantiram no
imediato a volta ao horário de
35 horas semanais através de
um ACEP assinado com o
STAL.
Após várias insistências por
parte do STAL foi, finalmente,
no passado dia 19 de Janeiro
celebrado o Acordo Colecti-
vo de Empregador Público
entre o STAL e o executivo
desta União de Freguesias

Almargem/PeroPinheiro/Montelavar

Trabalhadores autárquicos
regressam às 35 horas

Rui Maximiano assina o regresso às 35 horas na União de Freguesia

Fica garantido assim o re-
gresso às 35 horas semanais

dos trabalhadores da União
de Freguesias de Almargem/

PeroPinheiro/Montelavar.

O Conselho Estratégico Em-
presarial (CEE) de Sintra
reuniu no dia 28 de Janeiro,
na Sala da Nau do Palácio
Valenças, para debater estra-
tégias que fomentem o de-
senvolvimento socioeco-
nómico do município.
A primeira reunião ordinária
de 2016 deste conselho
estratégico contou com as
presenças dos oradores João
Couto, representante da Mi-
crosoft e de Ana Fernandes,
empresária de Sintra na área
da restauração.
Na apresentação da Micro-
soft sobre “Desenvolvimento
e Inovação na Câmara Mu-
nicipal de Sintra – Abor-
dagem”, João Couto disse
que Portugal está bem posi-
cionado ao nível dos avanços
tecnológicos e que em Sintra
é possível criar fatores de
diferenciação nesta área”,
devido a: “boa acessibili-
dade, índice elevado de

Conselho Estratégico Empresarial
debate estratégias socioeconomicas para Sintra

população jovem”, ambiente
multicultural diversificado,
infra-estruturas de qualida-
de”, explicou. O represen-
tante da Microsoft referiu
ainda “o potencial do progra-
ma Ativar Portugal em Sintra,
através do protocolo assina-
do com a autarquia ao abrigo
do qual a Startup Sintra pode
beneficiar do programa e, tam-
bém das Academias Micro-
soft e formação com
certificação reconhecida”. Foi
ainda referida a possibilidade
de tornar Sintra um exemplo
internacional de smartcity tal
como Londres e Barcelona.
Sobre este assunto, o presi-
dente da Câmara Municipal
de Sintra, Basílio Horta, refe-
riu “a pertinência das inicia-
tivas apresentadas” e
adiantou que “a autarquia
está já desenvolver algumas
soluções tecnológicas que
vão aproximar os serviços da
câmara aos munícipes”.

Foi também apresentado um
modelo de negócio local de
sucesso ligado a área da
restauração. A empresária
Ana Fernandes, proprietária
do restaurante Sussegad em
Colares, explicou como imple-
mentou o seu negócio e,
atualmente, o vai expandir
associando-o a oferta de
alojamento.
A este propósito, Basílio
Horta mencionou que “ o
investimento privado é muito
bem-vindo ao concelho” e
que “a Câmara de Sintra é
amiga do investidor e trabalha
para atrair investimento
privado”, sublinhando ainda
que “os investimentos que a
Câmara está a fazer o espaço
público também contribuem
para movimentar a economia”.
Na reunião foi ainda feito um
ponto de situação sobre a
Startup Sintra e o possível en-
volvimento no Web Summit,
que se realiza em Lisboa no

próximo mês de novembro. O
diretor da Startup Sintra, João
Cabral, explicou que “o se-
gundo programa de acele-
ração da Startup Sintra
coincide com este grande
evento, ao qual a incubadora
de ideias de Sintra vai tentar
estar associada”. Basílio
Horta concorda que “esta
oportunidade deve ser apro-
veitada para Sintra” e que “a
Câmara vai apoiar dentro das
suas possibilidades”, con-
cluiu.
A Câmara Municipal de Sintra
venceu o prémio da Univer-
sidade do Minho na catego-
ria “Município do Ano - Área
Metropolitana de Lisboa”,
pela criação do Conselho
Estratégico Empresarial e
Ambiental enquanto Instru-
mento de Melhor Governo
Municipal nos prémios
“Município do Ano Portugal
2015”.

Fonte: CMS

Secretário de Estado
da Indústria visita
empresas de Sintra
Num momento em que a Câmara Municipal de Sintra fomenta
o investimento e apoia o setor empresarial a operar no
município, o secretário de Estado da Industria, João
Vasconcelos esteve em Sintra, no dia 29 de Janeiro,  a visitar
a Startup Sintra e várias empresas sediadas no concelho
Sintra.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
considera esta visita "uma forma de dar a conhecer o tecido
empresarial de Sintra a este governo".
O membro do atual governo, acompanhado pelo presidente
da Câmara Municipal de Sintra Basílio Horta e membros do
executivo camarário começaram a visita nas instalações da
Startup Sintra onde contactaram com empreendedores que
estão a desenvolver projetos e turmas de alunos, no âmbito
do protocolo com o Instituto do Emprego e Formação
Profissonal (IEFP). No local, João Vasconcelos enalteceu a
iniciativa da autarquia de Sintra em apoiar a criação da
incubadora de ideias Startup Sintra: "Este é um dos melhores
exemplos a ser replicado e seguido por outras Câmaras",
referindo ainda que "esta startup demonstra que as Câmaras
quando querem ajudam a dinamizar a economia".
A visita seguiu para as instalações da Mercedes-Benz, na
zona da Abrunheira, onde a empresa de automóveis vai instalar
ainda este Verão, um centro de serviços partilhados a nível
europeu, criando assim cerca de 30 postos de trabalho.
Na Tabaqueira, subsidiária da Philip Morris International em
Portugal, sediada em Albarraque, que emprega
aproximadamente 700 funcionários, foi dado a conhecer o
processo dos HeatSticks relacionados com o IQOS - um
dispositivo inovador de aquecimento de tabaco, resultado
da tecnologia de ponta desenvolvida pela empresa.
Outra das empresas visitadas foi a Hikma Pharmaceuticals,
localizada na Terrugem, um grupo farmacêutico multinacional
de origem jordana que emprega cerca de 530 funcionários.
No final da visita, Basílio Horta referiu que "estas empresas
são importantes não apenas no contexto do tecido empresarial
de Sintra, mas também no contexto nacional".

Fonte: CMS

foto: cms

foto: cms
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Realiza-se no dia 9 de março
de 2016, pelas 21h00, no
Regimento de Artilharia
Antiaérea N.º 1 (RAAA1), a
Via Sacra da Diocese das
Forças Armadas e de Se-
gurança.
Esta celebração anual é
presidida por Sua Excelência
Reverendíssima D. Manuel
Linda, Bispo da Diocese, e
conta normalmente com a
presença de representantes
autárquicos locais.
Como foi exemplo em 2015,
acorreram a esta celebração
numerosos militares, ele-
mentos das Forças de Segu-
rança e fiéis das paróquias de
Massamá, Belas, Queluz e
Monte Abraão, bem como
dos respetivos Párocos, dan-
do assim uma nota de proxi-
midade e complementaridade

Queluz

Via Sacra da Diocese das Forças Armadas
e de Segurança no Regimento de Artilharia
Antiaérea n.º 1

entre os militares e a popu-
lação local.
Assim sendo, o RAAA1

convida a população do
Conselho e todos aqueles
que se queiram juntar para

participarem na Via Sacra de
2016.

Está patente no MAT – Museu Anjos Teixeira, até 29 de
fevereiro, a exposição temporária “Retrospetiva Fotográfica
de Pedro Anjos Teixeira”.
Esta exposição trata-se de uma incursão pela  vida do Mestre
através da lente de uma câmara.
O visitante, ao percorrer as Salas deste espaço museológico,
facilmente descobrirá os modelos e as maquetas de muitas
das obras que engalanam e ornamentam as praças, as ruas,
os edifícios, as instituições e as avenidas de Portugal,
resultando isso numa mais-valia e numa maior proximidade
entre o utente e as coleções expostas (escultura, desenho,
medalhística, pintura, correspondência e fotografia).
Tel: 21 923 88 27

“Retrospetiva Fotográfica
de Pedro Anjos Teixeira”
em Sintra

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Basílio Hor-
ta, assinou no dia 3 de Fe-
vereiro, a adjudicação de
obras de reabilitação na
Tapada das Mercês, que
começam na próxima semana.
Na delegação da Junta de
Freguesia de Algueirão Mem-

Tapada das Mercês vai ter obras de reabilitação
do espaço público

Martins, no Centro Comercial
Floresta Center, foi assinado
o auto de consignação da rea-
bilitação das infraestruturas
na Urnanização da Tapada
das Mercês, no valor de
aproximadamente 318 mil
euros.
Basílio Horta referiu que

“estas obras são muito im-
portantes porque vão dar ou-
tra vida a esta zona”, men-
cionando ainda que “a Câma-
ra tudo fará para devolver a
freguesia à fruição de todos”.
As obras vão ser executadas
por toda a Urbanização da
Tapada das Mercês, come-

çando por situações que
apresentem maior degrada-
ção e ao nível dos pavi-
mentos, calçadas, estaciona-
mentos, lancis, muros de
suporte espaços de jogos e
recreio e espaços verdes, resí-
duos orgânicos e drenagem.

Fonte: CMS

Society is changing at a breakneck pace, and only now
are we beginning to discern the contours of the newly
emergent form of life conjured up by the digital revolution
and rapid technological change. The digital society of
the future still has not found its appropriate form and
function.
Sem nos apercebermos muito bem das suas implicações,
o certo é que já nos encontramos em processo de
mudança acelerada para uma nova era – a era digital –
com o que esta comporta de incidência sobre todos os
aspectos da vida humana, desde os mais básicos, como
o que comemos, o que vestimos, as casas em que
habitamos, os transportes de que nos servimos, os
lazeres que frequentamos, até ao modo como nos
pensamos e nos relacionamos uns com os outros ou
como organizamos a produção e a distribuição dos bens,
como concebemos o trabalho humano, como
asseguramos a partilha da riqueza produzida, como
cuidamos do Planeta e tratamos as gerações futuras,
como nos organizamos politicamente, no plano local,
nacional e mundial, etc.
Hoje, através dos meios digitais que já possuímos,
podemos constatar as potencialidades e os riscos
inerentes ao uso dos recursos digitais. Mas ainda temos
dificuldade em pressentir quais os contornos que
resultarão da conjugação da revolução digital com a
acelerada revolução tecnológica também em curso e com
aquela profundamente interligada.
Pense-se, por exemplo, nos impactos no trabalho humano
do futuro: Como se concebe? Como se organiza? Como
se partilha? Com que direitos na produção e no valor
acrescentado?
E que dizer das repercussões sobre as instituições que
presidem à organização das sociedades até agora
localizadas num território geográfico, país ou região, que,
doravante, se vão confrontar, cada vez mais, com novos
padrões de afinidades de interesses e compromissos e
com poderes de regulação desterritorializados?
Estamos, seguramente, diante de novas potencialidades
de maior eficiência na utilização dos recursos materiais,
humanos e de conhecimento, mas a quem irão beneficiar?
Com que riscos para os humanos, as pessoas e a espécie?
Em tempos de mudança, como estes em que vivemos, é
urgente que nos interroguemos sobre os valores que
queremos preservar, designadamente no que concerne
à liberdade, à justiça, à solidariedade, à sustentabildade
e à paz.
Estas são questões abordadas num relatório recente
(Janeiro 2016) da Friedrich Erbert, assinado por Thymian
Bussemer, Christian Krell and Henning Meyer, com o
título Social Democratic Values in the Digital Society.
Challenges of the Industrial Revolution o qual vale a
pena ser lido e discutido.

Manuela Silva, in A Areia dos Dias

A caminho
da Sociedade digital
e da 4.ª Revolução
Industrial:
Que valores?

No próximo
sábado 6 de
Fevereiro às
16h00, na Ca-
sa da Ma-
rioneta, Mar-
ta Fernandes
da Silva vai
orientar uma
oficina de
const rução
de máscaras
para crianças
a partir dos 6
anos.
A duração é cerca de 90 mimutos.
De forma aliciante e descontraida vamos cortar, recortar, rasgar,
colar e pintar embalagens de cartão. Estas são as acções
necessárias para a construção de uma máscara para o
Carnaval.
Informações/Reservas: tm:933280258||963207325
geral@valdevinos.net - casadamarioneta@gmail.com

Marta Fernandes da Silva

Construção de máscaras
no próximo sábado
na Casa da Marioneta

SOCIEDADE
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Não correu de feição para os
emblemas concelhios, a 15.ª
Jornada do Campeonato
Nacional da 2.ª Divisão-Série
E, realizada no sábado, dia 30
de Janeiro. Na deslocação à
cidade da Amadora, para
defrontar a UP Venda Nova,
o MTBA perdeu por 2-0, e o
Sporting Vila Verde não con-
seguiu fazer melhor na capital
lisboeta ao ser derrotado pelo

Juventude Operária de Monte Abraão celebra 43 anos de existência

O futuro parece ser agora mais risonho
Ventura Saraiva

regresso do atletis-
mo à pista sintética
do Real Sport Clu-
be, em Monte
Abraão, um proto-

Uma das mais antigas e
prestigiadas colectividades,
da freguesia de Barcarena, o
Grupo recreativo e Despor-
tivo “Os Fixes”, está a festejar
83 anos de existência. A Ses-
são Solene aconteceu no dia
30 de Janeiro na Sede do
clube, com o ponto alto das
comemorações a verificar-se
na manhã do dia 31 (domin-
go), com a realização do 30.º

Com o ginásio-sede completamente lotado, os Órgãos Sociais da Juventude Operária de Monte Abraão-JOMA celebraram na noite do dia 28, data
da fundação do clube, o 43.º Aniversário. A cerimónia foi de surpresas, com várias homenagens, sendo a mais relevante a recebida pelo presidente
do clube, João Pedro Cardoso, que foi distinguido pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) com a Comenda da Instituição Desportiva.

colo recentemente assinado
entre a JOMA e Real, mediado
União de Freguesias de Mas-
samá-Monte Abraão, e pela
Câmara de Sintra, faz de novo
renascer a confiança quanto
ao futuro, perspectivando-se
mais risonho. Nos últimos
anos, com a ausência de pista
no concelho para treinar, a
JOMA foi obrigada a mudar-

“Os Fixes” de Queluz de Baixo celebram aniversário
83 Anos em programa festivo até ao dia 27

Futsal- Campeonato Nacional da 2.ª Divisão
Vila Verde e MTBA derrotados

“Os Escorpiões” por 5-2.
Quem beneficiou destes de-
saires foi a equipa da AMSAC
que venceu o Fonsecas Cal-
çada por 5-1, aumentando a
vantagem na liderança que é
agora de 5 pontos sobre o Vila
Verde, e 6 do MTBA.
Neste fim-de-semana, o
campeonato sofre mais uma
paragem, e regressa no dia 13,
com o jogo grande da ronda

16, a realizar-se no pavilhão
de Vila Verde. Os leões defron-
tam a AMSAC na procura de
encurtar a distância e não
perder de vista o emblema de
Santo António dos Cava-
leiros. Já o MTBA volta a
jogar fora e desloca-se ao
recinto do Fonsecas Calçada.

VS

Grande Prémio de Atletismo,
prova que envolveu mais de
meio milhar de atletas de
várias idades, e que contou
com a presença de vários
emblemas concelhios, com
destaque para a JOMA, Casa
Benfica no Algueirão, Clube
de Natação Colégio Vasco da
Gama, Montes Saloios,
Mente Traquina, Manique de
Cima, e Sabuguense-Guer-

reiros do Rio.
Do programa festivo, desta-
cam-se ainda várias activida-
des internas, como o Torneio
de Sueca (dias 6 e 7), Torneio
de Setas (dia 20 e 21), e de
Snoocker, com início a 27,
prolongando-se pelo mês de
Março.

VS

Aniversario celebrado esperança renovada quanto ao futuro do atletismo Pedro Cardoso recebe Comenda da FPA
fotos: ventura saraiva

O se para o Monte da Galega,
na Amadora, acarretando inú-
meros custos desportivos e
financeiros. “Vamos começar,
do ano, menos um, para
voltarmos a ser um clube de
excelência no atletismo onde
anos e anos ombreamos com
os melhores» sublinhou João
Pedro Cardoso, o presidente
do clube em festa, salien-
tando ainda que “estivemos
quase a fechar portas, por
falta de uma pista para treinar.
No entanto, deitámos sempre
mãos à obra e nunca desis-

timos, porque somos pessoas
sérias e capazes”.

Federação Portuguesa
de Atletismo distingue
presidente da JOMA
Com um palmarés de cam-
peões, com 17 campeonatos
nacionais colectivos na pista
e corta-mato, teve no pas-
sado recente atletas a sagra-
rem-se campeões nacionais
por inúmeras vezes, con-
quistando ainda 5 medalhas

de ouro, 12 de prata e 13 de
bronze em grandes compe-
tições internacionais, para
além da participação de cinco
atletas nos Jogos Olímpicos
de Atenas e Pequim.
Como reconhecimento por
todo este percurso, o clube
de Monte Abraão na pessoa
do seu presidente, Pedro
Cardoso, foi galardoado com
a Comenda da Federação
Portuguesa de Atletismo,
tendo sido entregue pelo líder
federativo, Jorge Vieira, refe-
rindo que “o JOMA é um

exemplo no panorama des-
portivo nacional, tendo no
atletismo um papel digno de
ser destacado”
A cerimónia, presidida pelo
vice-presidente da Câmara,
Rui Pereira, e que teve ainda
a presença de Pedro Bráz,
presidente da União de Fre-
guesias de Massamá-Monte
Abraão, e do presidente da
Mesa da Assembleia-geral,
Luís Almeida, ficou ainda
marcada pela homenagem,
antes da Ordem do Dia, a
cinco jornalistas do concelho:

Paulo Parracho (Jornal da
Região), Paulo Pimenta (Cor-
reio da Linha), merecendo o
Jornal de Sintra, três referên-
cias, através de António Faias
(ausente por motivos de saú-
de) António José, e Ventura
Saraiva, actuais colabora-
dores da área desportiva.
A JO.M.A., reconheceu ainda
o apoio prestado, por pa-
trocinadores, destacando a
Funerária de S. João das
Lampas, a Gás Rentil, Lda, e a
União das Freguesias de
Massamá-Monte Abraão.
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Muito empenho dos jogadores nos vários jogos do convívio

Convivio promovido pelo Sport União Sintrense reune mais de centena e meia de praticantes
fotos: ventura saraiva

Sport União Sintrense promove convívio juvenil no rugby no parque de jogos da Portela

Centena e meia de jovens jogadores entusiasma na bola oval
Ventura Saraiva

ausência da equipa do
Sport Lisboa e Benfica, à
qual se juntou o Caldas
Sport Clube, e St Peters,
e que haviam confirmado

A secção de Rugby do Sport União Sintrense, promoveu durante toda a  tarde do passado domingo dia 31de Janeiro,o “ Convívio Regional da Zona
Sul” destinado aos escalões de formação, sub 8, 10 e 12. Toda a actividade decorreu no campo n.º 2 (sintético) e contou com a participação de oito
equipas, envolvendo cerca de centena e meia de praticantes com idades, entre os 6 aos 10 anos.

A
a sua presença na “festa do rugby
juvenil”, não retirou brilho ao even-
to e até passou despercebida aos
muitos espectadores, todos ligados
aos clubes envolvidos, desde en-

A 16.ª Jornada do Campeonato Distrital da AFL foi praticamente toda adiada do dia
31, devido à participação da selecção da Associação de Futebol de Lisboa na “Taça
das Regiões”. Assim, no próximo sábado, dia 6, o Sporting de Lourel defronta pelas
15h00, a Associação Desportiva de Oeiras, e o Atlético do Cacém viaja até ao terreno
do Povoense. Nesta ronda, o líder Vilafranquense recebe o Atlético do Tojal.
Para o dia 10, (4.ª feira), fica ainda adiado o jogo entre a U.Alta de Lisboa, e Linda-a-
Velha, havendo ainda na 3.ª Feira de Carnaval, dia 9, os encontros da 4.ª Eliminatória
da “Taça AFL”. No dia 14 (domingo), a prova regressa à normalidade, com o Cacém
a receber a UD Tires, e o Lourel a deslocar-se ao campo do CF Santa Iria.

VS

Realizaram-se na sede da Federação Portuguesa
de Futebol, os sorteios relativos à 2.ª fase do
Campeonato de Portugal Prio (fases de subida e
de manutenção/descidas). O campeonato regressa
no dia 14 de Fevereiro.
No que concerne, à fase de subida, o calendário
da Série Sul, está assim ordenado: 1.ª Jornada:
Angrense-Casa Pia; UD Leiria-Praiense; Cova
Piedade-Benfica C. Branco; Moura-1º Dezembro.
As equipas partem para esta fase, com “zero

carregados de educação, treina-
dores, monitores, e “staff” da
organização.
Uma das notas de destaque desta
actividade, foi a entrada em activi-
dade da escola de arbitragem do
Sintrense Rugby, representando
uma forte aposta neste sector de
formação. De resto, para a Coorde-
nadora da Secção de Rugby do

Sport União Sintrense, Patrícia
Gonçalves, «este tipo de iniciativas
ajuda as crianças a melhorar a sua
relação competitiva e permite utilizar
equipas mistas, o que nem sempre é
possível na fase de competição».
Sobre futuras iniciativas, Patrícia
Gonçalves garantiu que a próxima
será já no período da Páscoa, com a
realização de um torneio, e ainda no

final da época.
Participam neste convívio do rugby,
os escalões de formação dos clu-
bes: Sport União Sintrense; Spor-
ting Clube de Portugal; Belas Rugby
Clube; Tubarões da Costa; Sobre-
dense; GDU Ericeirense; Torreense;
e Vitória de Setubal.
Durante todo o evento, decorreu em
simultâneo uma acção de angaria-

ção de fundos, material e equipa-
mentos, com a venda de waffles,
crepes, bolos, bebidas quentes e
águas, procurando melhorar edições
futuras e consolidar o projecto da
secção de rugby do S.U. Sintrense
que continua a crescer nos vários
escalões.

Campeonato Distrital Pró Nacional da AFL – 16.ª Jornada
Sporting de Lourel
recebe Oeiras no sábado

Campeonato de Portugal – Sorteios 2.ª Fase
Real Sp. Clube recebe S. U. Sintrense
e 1.º Dezembro em Moura

pontos”.
Na fase de manutenção/descidas, o sorteio ditou o
seguinte acasalamento: Torreense-Loures; At.
Malveira-Eléctrico; Real Sport Clube-SU Sintrense;
Sacavenense-Coruchense. Neste caso, os clubes
partem com metade dos pontos conquistados na
fase anterior. Classificação actual: 1.º Loures, 16;
2.º Real Sp. Clube, 15; 3.ºs SU. Sintrense, e At.
Malveira, 14; 5.º Torreense, 13, 6.º Coruchense, 6,
7.º Eléctrico, 4.                                      António José
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DESPORTO

Bruno Lourenço e Renata Belo ganham 26.º Grande Prémio Fim da Europa

Meio milhar de mulheres e novo recorde
de chegados à meta

foto: cortesia de Víctor SilvaRepresentação da Casa Benfica em Algueirão-Mem Martins conquista segundo lugar nas equipas

om organização conjunta
da Câmara Municipal de
Sintra, e a lisboeta, Correr
em Monsanto-Associa-
ção para o Desporto

Ventura Saraiva

Com novo máximo de atletas classificados (2.507), a 26.ª edição do Grande Prémio Fim da Europa, realizada no domingo, dia 31, registou mais um
sucesso de mobilização por corredores de ambos os sexos, e idades, que desafiaram a dureza dos quase 17 km que ligam a Vila de Sintra ao Farol da
Roca, o Ponto Mais Ocidental do Continente Europeu. Apesar do traçado difícil, quer a subir, quer a descer, foram quase meio-milhar, as mulheres que
cortaram a meta no Cabo da Roca.

Popular, a 26.ª Corrida Fim da
Europa voltou a superar os números
alcançados na edição de 2015. Dos
três mil inscritos, classificaram-se,
2.507, estabelecendo assim um
novo máximo de concorrentes
chegados à meta. Neste volume de
corredores, ganha também dimen-
são a presença de meio-milhar de
atletas do sector feminino, com o
escalão de F40, a registar 180 (!) a
cortar a meta. Seria aliás deste grupo
etário que sairia a vencedora abso-
luta da prova: Renata Belo, da equipa
Pernas de Gafanhoto que derrotou
a vedeta de televisão, e praticante
de corrida, Isabel Silva (individual)
por mais de um minuto.
Com saída da Volta do Duche, frente
à Fonte Mourisca, os atletas
enfrentaram a dureza da serra até à
Peninha, iniciando neste ponto, uma
longa descida até Azóia, e Farol da
Roca. O primeiro a chegar, seria
Bruno Lourenço, em representação
do Holmes Place Algés – Fit 2 Run),
batendo Mário Ferreira (Clube
Olímpico de Oeiras-Garmin) por 26
segundos (59:58’-1:0024’). A fechar
o pódio classificou-se Vítor Oliveira,
da ASC Vale Grande (1:01:16’).

Casa Benfica
em Algueirão-Martins
a brilhar nas equipas
Se, em termos individuais, os atletas
da filial encarnada conseguiram
posições de relevo, com a
classificação de Henrique Joanico
(12.º), e Artur Oliveira (13.º) que

C

Este pode ser o jogo do tudo ou
nada para o Hockey Club de Sintra.
Amanhã (sábado), dia 6, defronta
pelas 18h00 no pavilhão de Monte
Santos, o líder da prova, Sporting
Club de Tomar, que face aos resul-
tados do passado fim-de-semana
aumentou a vantagem sobre a
equipa sintrense (2.ª) para 7 pontos,

Hóquei em Patins – Taça de Portugal Feminina
Stuart-Massamá na Final Four

Hóquei em Patins – 2.ª Divisão nacional – Zona Sul
Pavilhão de Monte Santos recebe jogo do título

e oito para Benfica-B, e “Os Tigres
(3.ªs classificadas). Ora, uma vitória
do emblema do Nabão, compromete
as aspirações da concorrência, e
consolida os objectivos leoninos
para a subida directa ao nacional da
1.ª Divisão.
Quanto à União Desportiva de Na-
farros, que tarda em deixar o último

lugar desloca-se ao Estoril para
defrontar a Juventude Salesiana.
Dos jogos da jornada 15, realizada
no dia 6, o HC Sintra empatou no
recinto da AD Oeiras (6-6), e
Nafarros foi goleado em casa pelos
açorianos do Marítimo por 2-12.

VS

Realizaram-se no dia  17 de
Janeiro, os Quartos-de-Final da
Taça de Portugal Feminina, com
a equipa da Stuart-Hoquei Clube
de Massamá, a garantir um lugar
na Final-Four  da  prova,  ao
eliminar (fora), o Infante de
Sagres, por duas-bolas-a-uma,
com dois golos de Tânia Freire.

Com data marcada para os dias
28 e 29 de Maio, em local ainda a
designar pela FPP, junta-se ao
clube da cidade de Queluz, na
discussão do troféu, o Benfica,
Académica de Coimbra, e ACD
Vila Boa do Bispo.

venceu o escalão M40, em termos
colectivos, e com 163 equipas a
pontuar (3 atletas), a prestação foi
ainda mais relevante. O primeiro
lugar foi para a ASC Vale Grande
(Odivelas), com a Casa Benfica em
Algueirão-Mem Martins, no 2.º
lugar, e Belém Runners, a fechar os
lugares de honra.

Uma nota ainda para a classificação
absoluta, com o 11.º lugar de João
Catalão (Rail Runners), o melhor
sintrense na prova, e o 20.º, de Leo-
nardo Coelho (Run Lovers), a
conseguir um lugar de relevo na
categoria de seniores.
Segundo a organização “o ser-
pentear da serra, a sua beleza natural,

os seus monumentos, a dureza do
percurso e a chegada ao mar, faz da
Corrida “Fim da Europa” uma prova
ímpar, referenciada no guia “World’s
Ultimate Running Races” da Harper
Colling Publishers, que destaca as
500 mais emblemáticas provas a
nível mundial”. Depois de uma
pausa em 2012, a prova regressou

mais dinâmica o que motivou um
novo modelo de organização, com
os atletas a serem colocados em
“estações” de partida, evitando
assim o congestionamento do traça-
do e aumentando a segurança de
todos os participantes.
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SOCIEDADEROTEIRO Informações para esta página: tel. 219 106 831, fax 219 106 838 ou E-Mail: jornalsintra@mail.telepac.pt

Cortex – 6.º Festival de Curtas Metragens de Sintra, dias 18, 19, 20 e 21 Fevereiro, Centro Cultural Olga Cadaval. Contacto: Telef. 21 910 71 10.

CINEMA

EXPOSIÇÕES

TEATRO

MÚSICA

Sintra – Instantâneos
apresentam “Passado a
Limpo”
Quando: 5 fevereiro, 22 h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “Conto de Natal”
Teatro infantil pelo bYfurcação
Quando: Até 28 de fevereiro
Onde: Quinta da Regaleira,
sáb. às 16h; dom. às 11h
Reservas: 219 106 650

Monte Abraão – "O Rei vai
nu", espetáculo de teatro infantil
Onde: Espaço Teatroesfera
Quando: Até junho. De terça a
sexta às 10h30 e 15h00 para
escolas; Sábados às 16h00,
domingos às 11h00
Tel: 214 303 404

Sintra – “Maias”,
pela Éter - Produção Teatral
Quando: 26 fevereiro, 22h.

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
4 a 10 Fevereiro

“Os Oito Odiados”, na sala 1,
às 12.20h.
“Os Oito Odiados”, na sala
VIP8, às 17.40h, 21.30h.
“Alvin e os Esquilos: A Grande

Aventura” VP, na sala 2, às
17.15h, 19.20h.
“Alvin e os Esquilos: A Grande
Aventura” VP, na sala 4, às
16.00h, 00.10h.
“Alvin e os Esquilos: A Grande
Aventura” VP, na sala VIP8, às
11.25h, 13.30h, 15.35h.
“Horas Decisivas”, na sala 3,
às 13.40h, 16.10h, 18.50h,
21.45h, 00.25h.
“A Rapariga Dinamarca”, na
sala 1, às 19h.
“A Queda de Wall Street”, na
sala 1, às 21.20h.
“Norm: O Herói do Ártico”
VP, na sala 2, às 11.30h, 13.25h,
15.20h.
“The Revenant - O
Renascido”, na sala 6, às 15.25h,
18.30h, 00.10h.
“The Revenant - O
Renascido”, na sala 2, às 21.40h.
“curta + Snoopy e Charlie
Brown - Peanuts: O Filme”
VP, na sala 3, às 11.35h.
“Hotel Transylvânia 2” VP, na
sala 4, às 11.50h, 14h, 18h.
“A 9.ª Vaga”, na sala 4, às
19.50h.
“Brooklyn”, na sala 4, às 22h.
“Heidi” VP, na sala 5K, às

Sintra – Sebastião Antunes &
Quadrilha – Proibido

Sintra – “Retrospectiva
Fotográfica de Pedro
Anjos Teixeira”
Quando: Até 29 de fevereiro
Onde: Museu Anjos Teixeira
Contacto: 21923 88 27

Sintra – “Memórias de
Cidades”, exposição de pintura
e escultura de Carlos Pé-Leve
Quando:  Até 19 de fev.
Onde: Galeria Municipal - Casa
Mantero

Sintra – “Brumas de Sintra”
Exposição de fotografia de
Cristina Menezes Alves
Quando: Até final fevereiro

11.15, 16.20h.
“O Caso Spotlight”, na sala
5K, às 13.35h, 18.40h, 21.25h,
00.05h.
curta “Sanjay Super Equipa”
+ “A Viagem de Arlo” VP, na
sala 6, às 11.20h.
“curta + Snoopy e Charlie
Brown - Peanuts: O Filme”
VO, na sala 6, às 13.30h.
“Joy”, na sala 6, às 21.35h.
“Guerra das Estrelas: O
Despertar da Força”, na sala 7,
às 13.25h, 18.45h, 21.35h.
“Guerra das Estrelas: O
Despertar da Força”, na sala 7,
às 16h.
“Creed: O Legado de Rocky”,
na sala 7, às 00.20h.

SINTRA – CENTRO
CULTURAL
OLGA CADAVAL
Telef. 21 910 71 10

Cortex - 6.º Festival de Curtas
Metragens de Sintra
Quando: 18, 19, 20 e 21
Fevereiro
Onde: Auditório Acácio
Barreiros

“Sem Titulo” é o trabalho es-
cultórico apresentado por
Cândido no MU.SA - Museu
das Artes de Sintra, no Es-
paço Lab Arte, patente até  24
de fevereiro.
A artista entrega-se a um pro-
jeto formal, teórico e emo-
cional, realizado entre 2010-
2015 em Galamares, Sintra.
Obra repleta de formas imper-
feitas, rasgadas por antago-
nismos esquivos, subtilida-
des femininas repletas de
silêncios, a alquimia secreta
entre o naturalmente caótico
e a ordem formal e universal.
Reserva-se algum mistério a
esta exposição que apenas
poderá ser desvendado inti-
mamente por cada espetador
e pela contemplação livre do
pensamento da artista, que
nos oferece um ambiente de
infinitas possibilidades para
a imaginação.

Exposição
de escultura
no MU.SA

Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Caverna Digital”
Quando: 28 fevereiro, 17 horas
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Onde: Claustros dos Paços do
Concelho

Sintra – “O Sabbat de
Xendra”, exposição de escul-
tura, de Mariana Gillot
Quando:  Até 15 de março
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Terras Longínquas,
Lugares Proibidos”
Exposição de pintura de Juan
Manuel Fuentes del Ama
Quando: Até 24 de fev.
Onde: MU.SA

Mira Sintra – “Confrontos”,
exposição de pintura de Nuno
Confraria
Quando: Até 7 de fevereiro
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais
Contacto: 219236151

Adivinhar
Quando: 12 fevereiro, 22h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Graal - “Entre o Bem
e o Mal”
Quando: 13 fevereiro, 21h30.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – Ópera Spectacular &
Napolitanas
Quando: 20 fevereiro, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

21:30, Sabado 30 janeiro de
2016, no auditório do Centro
Cultural Olga Cadaval, em
Sintra, apagaram-se as luzes
e logo entraram os músicos.
Os primeiros sons contagia-
ram de imediato a centenas
de espectadores presentes.
Os sons e ritmos das sonori-
dades da Guinê - Bissau, co-
meçou de imediato a fervilhar
e a mexer com o público.
Momentos depois entra a
cantora e compositora, Ka-
rina Gomes, que com a sua
voz e alegria nas suas expres-
sões corporais, coloriu o
auditório. Cantado sempre em
crioulo da Guiné-Bissau,
apresentou o seu primeiro
disco a solo, Mingdjer, mu-
lher em português, onde
conta com 5 composições
próprias, pretendendo fazer
uma espécie de genealogia da
música guineense, onde re-
lembra os clássicos da “mú-
sica moderna guineense” (de
compositores como José
Carlos Schwarz e Armando

Cultura / Olga Cadaval

“Mindjer” por Karyna Gomes
Paulo Escoto

foto: marisol gonzalez

sas que a inspiram, se fun-
dem e representam a mu-
sicalidade da própria Karyna.
A cantora, em todo o espe-
ctáculo, lança um grito aos
direitos da mulher na Guiné-
Bissau, em especial. 30 de
janeiro é lá o dia da Mulher,
em homenagem à guerrilheira
Guineense, que lutou pela
independência da Guiné-
Bissau, juntando-se e coman-
dando grupos armados,
contras as tropas portugue-
sas. De nome Titina Silá,
muitas vezes levou a sua filha
bébé às costas, nestas lutas
armadas. Morreu a 30 de Ja-
neiro de 1973, ainda na clan-
destinidade e virou uma
verdadeira Heroína, para o
povo Guineense e Africano e
muito em especial, um sím-
bolo para os direitos da igual-
dade das mulheres.
Karina numa simpática con-
versa no final do espectáculo,
referiu que na sua adoles-
cência foi muito influenciada
pela música Guineense, mú-
sica urbana local e pelos rit-
mos de todo o mundo. Refere

que foi nos convívios de
quintal na casa dos Tios,
estes já músicos, que desper-
tou para a música. A partir de
aqui inicia um percurso pela
África, América do Sul e Eu-
ropa, onde desenvolve as ca-
pacidades musicais, forma-se
em comunicação social no
Brasil, através de uma bolsa
académica e integra várias
bandas musicais (incluindo
um coral de Gospel).
Nunca esquecendo as suas
origens, neste concerto can-
tado em Crioulo, Karina
apresentou 2 jovens músicos
guineenses e um instrumento
tradicional “Kabaz”, curiosa-
mente criado por uma mulher
da Guiné-Bissau. Ao finalizar,
Karina, disse-nos que espera
lançar o seu próximo trabalho
discográfico até o final deste
ano e que adorava voltar a
cantar em Sintra, local que ela
chama “Cidade de Bonecas”.

Salvaterra), passando pela
música tradicional guineense
(Mandjuandadi) e pelo que

carinhosamente intitula de
“minha música da Guiné”,
que são sonoridades diver-
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Festejos de Carnaval em Sintra

Freguesias de Agualva e Mira Sintra
• Dia 5 pelas 10h00, desfile com cerca de 400 crianças, na
Avenida dos Bons Amigos, promovido pela EB Agualva nº
3 em parceria com a Junta de Freguesia de Agualva e Mira
Sintra, o Centro Social e Paroquial de Mira Sintra, o Jardim
de Infância Popular e o Colinho das Tias.

Freguesia de Algueirão - Mem Martins
• Festa de Carnaval no Progresso Clube, sábado, 6às 15:30.
Zumba party e eleição da melhor máscara (prémio para os 3
primeiros lugares). Entrada - 3 máscaras (obrigatório vir
mascarado).
• Carnaval nos Recreios Desportivos do Algueirão com baile
e desfile. Sábado, dia 6, baile às 22h; domingo, dia 7, desfile
de máscaras de crianças às 15h30; segunda, dia 8, desfile
misses RDA às 22h;  terça dia, 09, baile às 17h30. Todos os
bailes são realizados pelo grupo musical INSÓLITO.

Freguesias de Almargem do Bispo, Montelavar e Pero
Pinheiro
• Nos  dias 7 e 9, em Pêro Pinheiro e Montelavar, o tradicional
desfile de Carnaval com início às 15h00 no parque do edifício
Multiusos de Pêro Pinheiro, a animação que percorrerá as
avenidas principais das duas povoações.

Freguesias de Cacém e São Marcos
• Carnaval Infantil no dia 5 de fevereiro o já tradicional corso

Os festejos de Carnaval atravessam todo o concelho de Sintra com duas grandes manifestações já com tradição nacional – O Carnaval de Pero Pinheiro e
Montelavar e o das quatro aldeias MTBA (Magoito, Tojeira, Bolembre e Arneiro dos Marinheiros). Por outro lado os Agrupamentos de Escolas concelhias, entre
outras,  Agualva, Cacém, São Marcos, Manique de Cima, Casal de Cambra promovem o desfile carnavalesco das crianças pelas artérias das povoações. Releva-se
ainda o tradicional “Enterro do Bacalhau”, uma iniciativa do Clube da Praia das Maçãs que se realiza no dia 10, Quarta-Feira de Cinzas a partir das 13h30 que
percorre as provoações de Praia das Maçãs, Praia Grande, Almoçageme, Penedo,  Colares, Mucifal, Janas e Azenhas do Mar.

de Carnaval Infantil das escolas com cerca de 1000
participantes.
São Marcos – Corso 1 – São Marcos: 9h30 – Partida Escola
EB1/JI de São Marcos nº 1 – 10h00 - Escola EB1/JI de São
Marcos nº 2 – 10h15 - Escola Rainha D. Leonor de Lencastre
EB1.
Corso 2 - Local: Casal do Cotão: 11h30 – Escola EB1/JI Casal
do Cotão. Agrupamento de Escolas D. João II - Escola EB1/JI
de São Marcos n.º 1; Escola EB1/JI de São Marcos n.º 2;
Escola Rainha D. Leonor de Lencastre EB1; Escola EB1/JI
Casal do Cotão
Cacém: 10h00 - Partida EB1 n.º 1 do Cacém – 9h45 Jardim-de-
infância Cacém n.º 1 - 10:00 - EB1 Ribeiro de Carvalho e EB1/
JI de Vale Mourão, Agrupamento de Escolas D. Maria II - EB1
n.º 1 do Cacém; Jardim-de-infância Cacém n.º 1; EB1 Ribeiro
de Carvalho EB1; EB1/JI de Vale Mourã.

Freguesia de Casal de Cambra
• Desfile dia 5 dos alunos do Agrupamento de Escolas
Agostinnho da Silva com desfile pelas artérias entre as 9h30
e as 12h.
• Salão da Junta de Freguesia – Baile de máscaras, dia 5, a
partir das 21h.

Freguesia de Colares
• Dia 10, “Enterro do Bacalhau” pelas13h30,  passando pelas
povoações da freguesia. Praia das Maçãs, Praia Gande,

foto js - arquivo

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

Almoçageme, Penedo, Colares, Mucifal, Janas e Azenhas
do Mar.
• Almoço de Carnaval, dia 7, às 13 h para angariação de
fundos. Associação de Bombeiros Voluntários de Colares.
Contacto: 219288502.

Freguesias de Massamá e Monte Abraão
• Concurso de Máscaras dia 7, das 15 às 19h com animação
do grupo musical Águia D’Ouro na ARPIM - Associação
de Reformados, Pensionistas e Idosos de Massamá

Freguesias de São João das Lampas e Terrugem
• MTBA – O Grupo União Recreativo e Desportivo MTBA
vai organizar o tradicional carnaval, entre 6 e 9 de fevereiro,
na sede da coletividade e pelas ruas das aldeias envolvidas
na organização – Magoito, Tojeira, Bolembre e Arneiro dos
Marinheiros.

Freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São
Martinho e São Pedro de Penaferrim)
• Manique de Cima/Abrunheira – Dia 5, entre as 10 e as 12h.
desfile de crianças do Agrupameto de Escolas Alfredo da
Silva.
• São Pedro de Sintra – Os Aliados – Baile da Rainha, dia 5
pelas 21h30.
• Cabriz – Baile Carnavalesco, dia  6, às 21.30h. abrilhantado
pelo “Pop 2”.
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