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Escoteiros e Basílio Horta alcançam acordo
sobre as instalações na cadeia comarcã

A sede do Grupo 93 dos Escoteiros continuará instalada no coração de Sintra

Sociedade

CDU alerta
para questões
na Cavaleira
e Mem Martins
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Educação

Projecto
Erasmus +
de alunos
de Pero Pinheiro
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Mem Martins

Feira do Fumeiro
dia 1, 2, e 3
na Quinta
de Sta. Teresinha
pág. 6

Tem sido árdua e duradoura as negociações entre o Grupo
de Escoteiros 93, sedeados na antiga cadeia comarcã e a
Câmara Municipal de Sintra, mas os resultados foram
bastante positivos para ambas as partes, saindo valorizado
e reconhecido o trabalho em prol de Sintra dos Escoteiros
de Sintra.
No protocolo assinado na passada terça-feira, dia 29 foi
reconhecido pela CMS as obrigações decorrentes do
acordo de cedência da antiga cadeia comarcã, assinado a
10 de agosto de 1984, mas agora passa a ter o enquadramento legal para realizar as obras, responsabilidade que
a autarquia terá até 2034.
Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra,
referiu que “este protocolo vem reforçar a relação com
os escoteiros, fazer obras na sede demonstra a grande
consideração pelos escoteiros, pelo trabalho que fazem
no nosso concelho, é um trabalho reconhecido e temos
um gosto muito grande reforçar esta ligação”.
pág. 3
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CMS vai
desmatar
calçada
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Equipas
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fazem pleno
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Intervenções feitas pelo Vereador da CDU Pedro Ventura realizadas no período
antes da ordem do dia da Reunião de Câmara do passado dia 22 de Janeiro
Sobre a circulação
de trânsito na Escola
Básica da Cavaleira

Apresenta-se um conjunto de
fotos da confusão que é a
largada de crianças na Escola
Básica da Cavaleira. A solução apresentada pelo vereador Pedro Ventura na reunião
de 4 de Dezembro de 2018
poderia resolver este problema. Assim, é necessário
que a Câmara Municipal de
Sintra proceda com a maior
urgência na resolução deste
problema.

Recomendação Circulação Escola Básica da Cavaleira
A Escola Básica do 1.ª Ciclo com Jardim-de-infância da Cavaleira (freguesia de Algueirão – Mem Martins) é um estabelecimento
de ensino que actualmente é utilizado por centenas de crianças da freguesia de Algueirão – Mem Martins.
Recentemente, a escola foi requalificada bem como as instalações dos SMAS de Sintra (reservatórios e instalações acessórias).
A área circundante encontra-se em profunda transformação de reabilitação, tendo recentemente a Câmara Municipal de Sintra
criado um parque de estacionamento para servir o Centro Histórico de Sintra.
Através de uma visita que realizei recentemente, durante o período de entrada de alunos na escola, verifiquei a enorme
dificuldade de circulação existente no exterior da escola quando os pais lá vão deixar os filhos.
Todos eles apontam o mesmo problema: a rua não está organizada para se fazer este processo.
Assim, proponho que se estude o alargamento de rua, através da criação de uma pequena rotunda junto à escola e aos
reservatórios dos SMAS, aproveitando os terrenos limítrofes, fazendo que a descarga de alunos se faça de forma circular.
Com esta proposta, as viaturas apenas teriam que subir a rua, contornavam a rotunda, deixavam os alunos e seguiam.
Actualmente, a manobra é complicada e insegura dado que a rua Cidade de Olhão não tem saída.
Segue-se a proposta exemplificativa.

Figura 1 – proposta de criação de pequena rotunda (assinalada a vermelho) que permite a circulação de
viaturas e evita o conflito actualmente existente. A via deverá ser alargada de forma a permitir esta solução

Intervenção do Vereador Pedro Ventura sobre a Urbanização Mem-Martins Poente
Por diversas vezes estiveram presentes
nesta Câmara Municipal membros da
Comissão de Moradores da Urbanização
de Mem Martins Poente. Desde de 2009
que esta Câmara Municipal é questionada sobre uma série de irregularidades
que afectam a vida diária dos munícipes
que ali compraram as suas casas. Na
passada reunião de Câmara de 17 de Outubro de 2018, voltei a colocar a questão
sobre que medidas a Câmara Municipal
de Sintra pretende realizar para concluir
este processo. De forma resumida
relembro algumas das questões anteriormente colocadas por aquela Comissão:
1. A impossibilidade de circulação dentro dos espaços públicos da Urbanização. (uma vez que continua obstaculizada a circulação junto ao Lote 7)
2. A impossibilidade de utilização da
única rampa de acesso para deficientes;
3. O estacionamento caótico que impede
a correcta e segura circulação automóvel
e pedonal;
4. O abandono em que se encontra o
espaço destinado a campos de ténis;
5. A não concretização das zonas verdes
e equipamentos de apoio à população.
Estas são as fotografias da entrada da
urbanização obtidas recentemente. É
necessário resolver rapidamente este
problema que se arrasta há mais de 20
anos.
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Autarquia avança com obras no edifício, por sua conta,
da antiga cadeia comarcã em Sintra
A Câmara Municipal de
Sintra e os Escoteiros de
Sintra assinaram esta terçafeira um protocolo para que
a autarquia realize as obras
no edifício da antiga cadeia
comarcã em Sintra, sede dos
escoteiros, que não reunia
condições de segurança.
Com este protocolo a autarquia reconhece as obrigações
decorrentes do acordo de
cedência da antiga cadeia
comarcã, assinado a 10 de
agosto de 1984, mas agora
passa a ter o enquadramento
legal para realizar as obras,
responsabilidade que a
autarquia terá até 2034.
Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
referiu que “este protocolo
vem reforçar a relação com os
escoteiros, fazer obras na
vossa sede demonstra a
grande consideração pelos
escoteiros, pelo trabalho que
fazem no nosso concelho, é
um trabalho reconhecido e
temos um gosto muito grande
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reforçar esta ligação”.
“Vamos fazer as obras para a
vossa segurança, os escoteiros merecem uma sede
renovada. Vamos começar as

obras, acompanhadas por
vocês e que espero que
decorram com a máxima
celeridade para que possam
regressar à vossa sede”

terminou o edil.
Recorde-se que uma vistoria,
realizada a 11 de dezembro
último, concluiu não estarem
reunidas condições de

segurança para utilização do
edifício e determinou o
encerramento do local.

caberá à Câmara Municipal de
Sintra responder enquanto
entidade responsável pelo
licenciamento do projeto e
fiscalização da obra.
Contudo, salvo melhor opinião, sem prejuízo da autarquia proceder ao embargo
imediato das obras, de modo

a proteger o interesse não só
dos munícipes, como também
nacional, e, consequentemente, o galardão da
UNESCO.

Fonte: CMS

O que é que correu mal na Gandarinha?
A construção em curso do
Hotel da Gandarinha, no Centro Histórico de Sintra, é uma
catástrofe ambiental e paisagística em crescendo, que,
tragicamente, parafraseia o
luso poeta épico – “se mais
terra houvera, mais betão
levava”.

JORNAL DE SINTRA

Na proporção direta em que a
megalómana aberração se vai
destacando do verde da Serra
os vizinhos dizem adeus à
vista, e todos nós à paisagem
classificada Património da
Humanidade.
No entanto, fora bem acolhido o início dos trabalhos

que punham fim a décadas de
ruína da Quinta da Gandarinha, situada paredes
meias com a vetusta Fonte da
Sabuga e a escassas centenas
de metros do Castelo dos
Mouros.
Mas então o que é que correu
mal? Sem sombra de dúvida,

Sintra Assim Não

SintraPenaferrim Associação Cultural e
Cívica

A obra da Gandarinha é uma ofensa irreparável, um exemplo preocupante!
Mais de 300 cidadãos subscreveram já um abaixoassinado, disponível para
leitura em http://qsintra.com
contra a obra em curso do
Hotel da Gandarinha e silo
automóvel, um atentado à
Paisagem Cultural de Sintra,
em pleno Centro de Histórico.
É uma intervenção inadmissível, que além do seu enorme
impacto paisagístico, representa um sintoma preocupante quanto ao sistema de
gestão do património de
Sintra que a viabilizou e
continua a viabilizar.
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Sintra vai ter deteção precoce
de colunas de fumo no âmbito
da defesa da floresta
A autarquia aprovou em
reunião de câmara realizar um protocolo de
colaboração com a Parques de Sintra - Monte
da Lua para implementação do sistema
integrado de deteção
precoce de colunas de
fumo no âmbito do
sistema de proteção civil e da defesa da floresta contra incêndios.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, considera
“que são relevantes ações com a videovigilância ou outros meios que se
revelem tecnologicamente adequados que possam contribuir para o
sucesso e eficácia da rede de vigilância e deteção de incêndios”.
Tendo em vista a contenção e combate precoce de fogos florestais, é
particularmente eficaz a deteção de colunas de fumo na sua fase inicial e o
acompanhamento da sua evolução, como mecanismo complementar à Rede
Nacional de Postos de Vigia (RNPV).
De entre as capacidades do modo digital a serem exploradas é de referir a
captação de imagens em funções de videovigilância para deteção de
colunas de fumo. Assim, a autarquia a partir da infraestrutura existente, vai
criar um sistema integrado de deteção colunas fogo.
Fonte: CMS

Concertos de Primavera
nas igrejas de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra vai promover os “Concertos de Primavera”,
um ciclo de música barroca nas igrejas do concelho, de 21 de março a 10
de maio.
Os Concertos de Primavera, através de um ciclo de seis concertos, procuram
introduzir uma nova oferta cultural no concelho de Sintra, garantindo uma
programação de grande qualidade, sob a direção artística do Sintra Estúdio
de Ópera e do seu diretor artístico.
De 21 de março a 10 de maio, as igrejas de Colares, Santa Maria (Sintra),
Ulgueira, Terrugem, São Pedro e São Martinho (Sintra) vão ser palco para
os “Concertos de Primavera” abertos a toda a população.

Projeto Erasmus+ de alunos de 9 anos
da EB1/JI de Pêro Pinheiro
No âmbito do Programa Erasmus
KA2, duas professoras e três
alunos de 9 anos, da EB1/JI de Pero
Pinheiro, Agrupamento de Escolas
de Lapiás, participaram entre 13 e
19 de janeiro de 2019 no primeiro
encontro do projeto «STEAM+
WEB 2.0 TOOLS = creative
minds», em Lerici, Itália. Este
projeto é desenvolvido em parceria
com Itália, Turquia e Espanha.
Os alunos mostraram uma pequena
apresentação sobre si e a sua família
recorrendo à ferramenta web Kizoa,
tiveram oportunidade de realizar
diversas atividades tais como robótica e programação informática entre
outros. Na realização dos trabalhos,
os grupos eram formados por alunos de todos os países participantes.
Além dos trabalhos realizados em
diversas escolas, houve também
tempo para visitar e conhecer alguns locais tais como Lerici, San
Terenzo, Tellaro, conhecido como o
golfo do Poeta; Portovenere; Pisa e
a sua famosa torre; Florença onde
puderam ver a linda catedral, a Ponte
Vecchio, uma escultura de Miguel
Ângelo (David) entre tantas maravilhas arquitetónicas.
Os alunos disseminaram e partilharam com os colegas, na escola,
os trabalhos realizados.
Os alunos e as professoras conside-

raram esta experiência enriquecedora que proporcionou momentos

de partilha inovadora em diferentes
áreas.
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Encontro Cristão de Sintra uniu várias confissões religiosas

C

ristãos de várias
igrejas promoveram o 9.º Encontro
Cristão de Sintra no
passado sábado 26
de janeiro no Centro Cultural
Olga Cadaval, em Sintra, numa sala repleta de público de
várias sensibilidades e confissões religiosas e que teve
como tema “A Mão de Deus”.
A iniciativa ainda incluiu 7
workshops para jovens e
adultos, durante a tarde no
Salão Paroquial da Igreja de
S. Miguel, próximo do Olga
Cadaval, orientados por um
animador evangélico e um
católico, que pretenderam
“aprofundar e ajudar a concretizar a promoção da justiça
em várias dimensões humanas”.
De referir que estes encontros
começaram a ser organizados
há 8 anos pelo núcleo de Sintra do Movimento dos Focolares e começaram por
realizar-se no Salão Paroquial
da Igreja do Algueirão e que,
devido á crescente adesão de
pessoas, tiveram que passar
para um espaço maior, neste
caso Salão Paroquial da Igreja
de S. Miguel em Sintra, tendo
reunido no ano anterior mais
de 500 participantes, segundo a organização.
Dos vários temas propostos
neste workshop formativo
muitos abordaram assuntos
da realidade quotidiana, nomeadamente as questões das
redes sociais e a sua valorização como ponte na
construção de relações,
assim como “o perigo”
dessas mesmas redes sociais,
entre outros temas.
O Encontro ” Perto de Ti ”
surgiu no âmbito da Semana
de Oração pela Unidade dos

Cristãos e segundo os organizadores pretendeu ser
uma “proposta fraturante” na
tendência corrente que “privilegia o encontro virtual”.
A plataforma Encontro Cristão nasceu há nove anos
quando, por relações familiares, católicos e evangélicos
“estreitaram relacionamentos
e descobriram reciprocamente a autenticidade do seu
cristianismo”.
Os materiais de apoio à celebração do Oitavário de
Oração 2019 foram preparados por cristãos da Indonésia e publicados em conjunto pelo Conselho Pontifício para a Promoção da
Unidade dos Cristãos (Santa
Sé) e a Comissão Fé e
Constituição, do Conselho
Mundial de Igrejas.
O presidente da Câmara de
Sintra reconhecendo “a importância deste evento para
o concelho” decidiu ceder o
espaço do Centro Cultural
Olga Cadaval para a realização
da iniciativa.
“Nós somos partidários em
Sintra do Desenvolvimento
Inclusivo “ – afirmou Basílio
horta ao iniciar o seu discurso, sustentando a sua declaração em estudos feitos pela
OCDE e Fundação Ford, um
novo modelo de sociedade,
porque segundo Basílio “o
modelo de sociedade que
nós estamos a criar é um modelo injusto porque concentra riqueza e ataca a classe
média, por isso não tem em
conta a pessoa, mas apenas
e só o lucro”. Para o presidente da Câmara de Sintra a
Economia não pode ser só
isso. “Temos que olhar a
economia pela capacidade de
libertar meios financeiros mas

As mensagens e sinais foram uma constante

Várias sensibilidades em palco
também pela capacidade de
criar regalias sociais “numa
perspetiva de incluir todos,
porque – diz – “o crescimento
é um trabalho de todos”.
Para Basílio Horta e aludindo
á Inclusão “não bastam só
palavras, porque estas levas
o vento, tem que haver atos”
e aqui o autarca cita o trabalho realizado pelo presidente da Câmara de Nova
Iorque que libertou recentemente uma verba de mil
milhões de dólares para
apoiar os imigrantes que
entram nos Estados Unidos
sem autorização de residência. A este propósito o autarca
recorda o trabalho feito no
seu município com o Programa de Acolhimento e
Inclusão de Migrantes. De
referir que no concelho de
Sintra existem 75 mil imigrantes oriundos de 38
nacionalidades diferentes.

“A melhor maneira
de fazer política social
é criar emprego”
– Basílio Horta
Ainda como fator importante
no desenvolvimento inclusivo é a criação de emprego,
porque só assim “é dada dignidade às pessoas e às famílias”, diz Basílio, que recorda que a taxa de desemprego no concelho que dirige
se situa nos 4,1% .
No seu discurso Basílio fez
questão de sublinhar que um
dos fatores de exclusão das
pessoas é a pobreza “que tem
que ser combatida” e a importância do papel das instituições particulares de solidariedade social também
mereceu referência do edil,
elogiando o “trabalho notável” feito por Eduardo Quinta
Nova, vereador autárquico

para as questões sociais, em
zonas de fragilidade nomeadamente o Pendão (freguesia
de Queluz-Belas) e Tapada
das Mercês (freguesia de
Algueirão Mem Martins) em
colaboração com a Fundação
Aga Khan entre outras.
Perante uma plateia bem diversificada em termos sociais
e religiosos, e numa alusão
aos acontecimentos recentes
de violência urbana, o
presidente da autarquia alerta
que “não podemos ter aqui
no concelho de Sintra situações que nós estamos a ver,
não é possível. Nós temos
que olhar para as pessoas na
dimensão humana que elas
têm, independentemente da
cor ou raça que tenham ou a
religião que professam”.
A terminar a sua intervenção,
o presidente da Câmara
Municipal de Sintra mostrou
a sua satisfação e honra em

Público da plateia e palco com espírito comum

receber mais uma vez este
encontro que “respeita a
diversidade respeitando as
pessoas”.
Neste Encontro participaram
representantes de várias
Igrejas cristãs, nomeadamente António Calaim o Presidente da Aliança Evangélica, D. Jorge Pina Cabral,
Bispo da Igreja Lusitana, um
representante da Igreja Presbiterana e ainda D. Joaquim
Mendes, por parte da Igreja
Católica.
De referir que, além desta iniciativa ecuménica, católicos
e evangélicos também dão as
mãos em vários projectos
solidários na região de Sintra,
prestando apoio social aos
Sem-abrigo e ainda, em colaboração com a Plataforma de
Apoio aos Refugiados
(PAR), ajuda a duas famílias
de refugiados.
José Carlos Azevedo
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Feira do Fumeiro
vai decorrer
em Mem Martins

A Junta de Freguesia de Algueirão Mem Martins vai mais
uma vez organizar a FEIRA DO FUMEIRO no próximo fim de
semana dias 1, 2 e 3 de fevereiro no espaço da Quinta de
Santa Teresinha, próximo do restaurante a Tendinha em Mem
Martins.
Gastronomia, fumeiro variado e animação estão preparados
para quem visitar aquele recinto natural na vila de Mem
Martins , com entrada livre, numa produção da empresa Trás
Eventos.
José Carlos Azevedo

Rogério Charraz regressa
ao Centro Cultural
Olga Cadaval
com a digressão KM 4.0
no dia 15 de Fevereiro

A digressão KM 4.0 prossegue o seu caminho, mostrando
nas principais salas do País o mais recente disco de Rogério
Charraz.
Dia 15 de Fevereiro o Cantautor Sintrense regressa ao palco
do Centro Cultural Olga Cadaval, agora em versão 4.0,
acompanhado pelos Irrevogáveis músicos/cúmplices e com
a participação especial da Orquestra do Conservatório de
Música de Sintra.
Para além da Orquestra, que com os arranjos escritos pelo
Irrevogável Paulo Loureiro tornará o espectáculo ainda mais
único, Rogério Charraz promete ainda estrear uma nova
canção, com letra do jornalista João Gobern, e a presença de
alguns convidados surpresa, que só serão revelados em
palco...
Rogério Charraz | Voz e guitarra
Carlos Lopes | Acordeão e voz
Jaume Pradas | Bateria e voz
Luís Pinto | Baixo e voz
Paulo Loureiro | Pianos, clarinete e voz
Convidados Orquestra Conservatório de Música de Sintra

IV Feira do Fumeiro anima a Terrugem

N

uma organização
da Freguesias local decorreu durante o passado
fim de semana a IV
Feira do Fumeiro da Terrugem, no recinto João Sousa
Leitão por onde passaram
centenas de pessoas para
provar e comprar produtos de
qualidade alimentar e que, em
muitos casos, são provenientes diretamente do produtor.
Mel, toda a variedade de enchidos, queijos, espaço de
degustação, doçaria e outras
bancas de artigos diversos
estiveram á disposição do
visitante que passou por
aquele espaço, onde a entrada foi gratuita e onde não
faltou a animação musical. O
músico Luís Jardim e seus
amigos na sexta feira, dia de
abertura foi a primeira presença.
No sábado foi a vez de subir
a palco durante a tarde a
música do Grupo Origens do
Minho , formado no final de
2018 e que fez a sua terceira

Presidente de Junta Freguesia posa com o Grupo Origens do Minho
atuação em público, levando
os trajes e música minhota
aos presentes no pavilhão.
Aliás a boa disposição marcou o resto da tarde com a
atuação da Farra Fanfarra,
uma banda fundada em 2006
“são especialistas em euforia
colectiva e transmissão de
ritmos contagiantes” e que
tem a particularidade de atua-

rem em andamento e cada
elemento transportar o seu
instrumento enquanto tocam.
Na verdade, desde o exterior
do recinto e mesmo durante a
permanência na feira animaram de forma muito profissional a plateia que assistiu
com agrado, o mesmo acontecendo a Guilherme Ponce
Leão, presidente da União de

Grupo Folclórico Origens do Minho

O Fumeiro rei da feira

Panorâmica geral da feira

Zona da restauração

Biblioteca Municipal de Sintra

Freguesias S. João das
Lampas e Terrugem e á noite
foi a vez de Herman José fazer
a festa em palco.
A Feira do Fumeiro na Terrugem teve o seu último dia
no domingo 27 de janeiro,
com o destaque para uma
tarde de folclore .

Casa dos Hipopomátos dinamiza atividades
para toda a família este fim de semana
A Casa dos Hipopómatos vai receber três atividades destinadas a toda a família, nos dias 1 e 2 de fevereiro.
Para celebrar o Dia Mundial da Leitura em Voz Alta, no dia 1
de feveiro, pelas 18h00, será dinamizada uma sessão partilhada
entre a Casa de Chá, a Sala do Contos e os jardins.
No dia 2 de feveiro, pelas 15h00, chega a exposição de
ilustrações de Catarina Sobral “Num milionésimo de segundo”,
patente até dia 2 de março.
“Beijos Improváveis” é o workshop de jogo e desenho com
Renata Bueno, a realizar-se no mesmo dia, pelas 16h00.

José Carlos Azevedo
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Sintra promove plantação de árvores
na Bacia de Retenção do Algueirão
A Câmara Municipal de Sintra
está a promover um conjunto
de iniciativas destinadas à comunidade em geral que visam
sensibilizar a população para
a importância da preservação
dos espaços verdes em meios
urbanos.
Inseridas no Plano Arborização do Concelho de Sintra,
estas iniciativas decorrem nos
meses de janeiro, fevereiro e
março e têm como objetivo
promover a valorização do espaço público com a plantação
de árvores.
Neste âmbito, no passado dia
26 de janeiro o Agrupamento
de Escuteiros 1134 e suas famílias estiveram presentes na

Bacia de Retenção do Algueirão e participaram na

requalificação deste espaço
com a plantação de 130

árvores e arbustos.
Fonte: CMS

Desmatação permite vislumbrar
Calçada Romana de Catribana
A Câmara Municipal de
Sintra está a realizar trabalhos de conservação e restauro da calçada romana de
Catribana, na União das
Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem.
Os trabalhos de desmatação
em curso já permitem vislumbrar a calçada que se encontrava coberta pela vegetação.
A calçada e ponte romanas e
as azenhas de Catribana
estão classificadas como
Imóveis de Interesse Público.
Valor do investimento: €
77.826,76€ + IVA
Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sintra vai investir cerca de 323 mil
euros para a reabilitação de pavimentos e sistemas de
drenagem na freguesia de Rio de Mouro.
Foi aprovado em reunião de camara realizada na terça-feira,
dia 22, a abertura do procedimento de concurso público para
empreitada que tem por objetivo a execução de trabalhos de
beneficiação e conservação, da rede viária, espaços exteriores
e sistema de drenagem em Rio de Mouro.
Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra
sublinhou que esta empreitada resulta da continuação do
que tem estado a ser feito em todo o concelho, de acordo com
as com as necessidades de cada freguesia, salientando que
“o resultado destas empreitadas não se traduz apenas na
melhoria das condições de circulação, mas também na
qualidade de vida dos munícipes”.
Este investimento insere-se no âmbito do Plano de Requalificação das Redes Viárias (PRRV) realizado pela autarquia,
no qual está previsto a execução de trabalhos de
pavimentação e beneficiação e conservação dos arruamentos, substituição de lancis e reposição de sinalização horizontal, entre outros trabalhos nos espaços exteriores e
sistema de drenagem.
Fonte: CMS
PUB.

Marco Correia
Gerente
marco.correia@alobec.pt

Especializamo-nos em:
Car Care • Hidráulica • Pneumática • Lubrificantes • Rolamentos
• Vedantes • Mangueiras Industriais • Transmissão • Ferramenta
Manual e Eléctrica • Produtos Químicos • Artigos de Borracha
• Filtros • Máquinas para Indústria • Diversos

Parque Empresarial do Ral – Rua António Correia de Sá – Armazém 3
2709-502 Terrugem Sintra
Telef. 219 619 602 - Fax: 219 613 620 - Telem. 939 596 907

JORNAL DE SINTRA

Inscrições abertas para o Curso
de Nadador-Salvador Profissional
A Associação de Praias do
Concelho de Sintra - CPS e a
Escola de Formação de Nadador Salvador Profissional
de Sintra, vão promover o
curso de Nadador-Salvador
Profissional, de 25 de fevereiro a 30 de março, nos
Bombeiros Voluntários de
Colares e na Praia Grande.
Limitado a 30 vagas, o curso
decorrerá com uma carga
horária de 150 horas de
formação, em regime póslaboral e aos sábados.
Os candidatos devem cumprir
os seguintes requisitos:
· Ser maior de idade à data das
provas de admissão;
· Domínio da língua portuguesa e conhecimentos da
língua inglesa;
Devem apresentar os se-

Autarquia investe na
requalificação das vias
rodoviárias e sistemas
de drenagem de Rio de Mouro

guintes documentos:
· Atestado médico comprovativo de boa condição física
e psíquica para a atividade de
nadador-salvador;
· Certificado de habilitações
académicas, comprovando a

escolaridade mínima obrigatória;
· Currículo Vitae;
· 2 fotografias atualizadas
(tipo passe).
Provas do exame de admissão:

· Nadar 100 metros livres,
exceto decúbito dorsal, no
tempo máximo de 1 minuto e
50 segundos;
· Natação subaquática
(apneia) durante o tempo
mínimo de 20 segundos;
· Nadar 25 metros em decúbito
dorsal (costas), só com batimento de pernas no tempo
máximo de 1 minuto e 50
segundos;
· Apanhar dois objetos a uma
profundidade mínima de 2
metros;
· Percorrer uma distância de
2400 metros (pista de
atletismo) no tempo máximo
de 14 minutos.
Candidaturas e informações:
efnspsintra@gmail.com | 219
290 069 ou 911 007 712
Fonte: CMS

O SEMANÁRIO DO CONCELHO
Há 85 anos a Informar e a P
articipar
Participar

ASSINE | DIVULGUE
FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA
DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES

Anual - 15,10

Cheque

Anual . Estrangeiro 20,00

No Jornal
de Sintra - Loja

Multibanco – Seleccionar – Transferências
Transferências bancárias

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

,
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Campeonato de Portugal – Série C e D – 19.ª Jornada

Sintrenses vitoriosos
António José

F

oi um fim-de-semana perfeito
para as três formações sintrenses, na prova, ambas
venceram os seus opositores, pela margem tangencial.
O Real Sport Clube, em casa recebeu
o Redondense, que ainda não conhece esta época o sabor doce da
vitória, desta feita, perdeu por 1-0.
O defesa central Sandro Silva, apontou o “tento” solitário dos comandados de António Pereira.
Em Sintra, o Sintrense, depois de estar em desvantagem até aos 90´,
numa pressão atacante no período
de descontos, deu a “cambalhota”
e arrecadou os três pontos.
Por último, o 1.º Dezembro, na outra
margem, bateu o Amora FC, por 2-3.
Na próxima ronda o 1.º Dezembro
recebe o Real SC, enquanto o Sintrense, viaja até Castelo Branco para
defrontar o vice - líder, BC Branco

Sintrense, Sad – Reviravolta
nos descontos
Foi uma vitória arrancada a “ferros”
e justa diante de um adversário bem
organizado, no sector defensivo.
Jogo equilibrado e resultado incerto
até final. O Peniche, entrou praticamente a vencer. No 1,´ livre directo,
cobrado por João Silva, Rodolfo,
deixa escapar a bola para o fundo
das redes. Os donos da casa aos
poucos procuraram criar situações
de perigo junto da baliza defendida
pelo antigo atleta do Boavista,
Mamadou Ba. Porém aos 23´ Tiago
Zorro foi obrigado a mexer na equi-

pa, por lesão de Herlander, que teve
de receber assistência hospitalar.
Quinze minutos depois, foi a vez de
Mathew Boniface.
Um revés, inesperado, para quem
está a perder e, quer dar a volta ao
rumo dos acontecimentos. Na etapa
complementar, o Sintrense, entrou
melhor, Michel, cruza para a área,
Mamadou, com a palma da mão desvia para canto.
O empate surgiu aos 55´por Serginho. Mas, aos 73´João Silva, aproveitou a saída precipitada do guardião da casa, para dilatar o marcador.
Até ao final o sintrense pressionou
fortemente o último reduto forasteiro, na tentativa de restabelecer a
igualdade. Os minutos passavam,
até que nos descontos Hugo Meira,
ao cortar o lance introduz o esférico
na própria baliza. Na jogada seguinte
a loucura dos jogadores e adeptos,
surge o “tento” do triunfo que teve
a assinatura de Parreira.
Parque de jogos da Portela, em
Sintra
Árbitro: João Bernardo, auxiliado
por David carreira e Luís Pinhal
(Setúbal)
Sintrense, Sad: Rodolfo (cap.); Michel (Adrian, 76´), Kiki, Sérginho e
Assis; Diogo Pires, Osório, Herlander (Parreira, 23´) e Leonel;
Mathew Boniface (Didi,38´) e Bob.
Treinador: Tiago Zorro.
GD Peniche: Mamadou Ba; Paulo
Brites, Gilson, João Lobo (Hugo
Meira, 71´) e Luís Gonçalves; Bissula (Tiago Ferreira, 63´), Diego Zílio, Iafai e André Cosme (cap.). João
Silva e WillYam (Amar, 63´).

foto: antónio josé

Reviravolta nos descontos dá vitória à equipa de Sintra
Treinador: José Rachão.
Ao intervalo: 0-1. Marcadores: João
Silva (1´e 73´), Sérginho (55´), Hugo
Meira (90+2´, p. b.) e Parreira (90´+
3´).
Resultados – Série”C”: Caldas SC,
2 ARC Oleiros, 2; UD Vilafranquense, 1 BC Branco, 1; Torreense, 0 AD
Nogueirense, 2; UD Leiria, 3 Mação,
0; Sintrense, 3 GD Peniche, 2; CF
Santa Iria, 1 GS Loures, 2; Sertanense, 0 CD Fátima, 0; Anadia, 0 Oliveira Hospital, 0; FC Alverca, 3
Alcains, 1.
Classificação: 1º UD Leiria, 39; 2º
BC Branco, 38; 3º Sintrenses, Sad,
36; 4º UD Vilafranquense, 36; 5º
Anadia, 35; 6º AD Nogueirense, 32;
7º Oliveira Hospital, 30; 8º Torreense, 29; 9º CD Fátima, 28; 10º ARC
Oleiros, 27; 11º Caldas SC, 23; 12º
GS Loures, 23; 13º Sertanense, 21;

14º CF Santa Iria, 16; 15º FC Alverca,
16; 16º GD Peniche, 14; 17º Alcains,
10; 18º Ma ção, 9.
Próxima jornada (03.02): GD Peniche - UD Vilafranquense; ARC Oleiros - Torreense; AD Nogueirense Caldas SC; Mação - Anadia; GS
Loures - UD Leiria; CD Fátima - FC
Alverca; Alcains - CF Santa Iria e
Oliveira Hospital.
Resultados – Série D”: SC Angrense, 0 SG Sacavenense, 1; SC
Praiense, 3 Sp. Ideal, 1; Oriental Lisboa, 0 VG Vidigueira, 0; CD Pinhalnovense, 0 Armacenenses, 0; Olímpico Montijo, 1 Ferreiras, 1; Moura,
0 Casa Pia, 1; Amora FC, 2,1.º Dezembro 3; Louletano, 2 SC Olhanense, 2; Real SC 1 Redondense, 0.
Classificação: 1º SC Praiense, 45;
2º Casa Pia, 42; 3º REAL SC, 37; 4º
Oriental Lisboa, 35; 5º Amora FC,

32; 6º SC Olhanense, 31; 7º Olímpico
Montijo, 30; 8º 1.º Dezembro, 30; 9º
CD Pinhalnovense, 27; 10º Armacenenses, 27; 11º SP. Ideal, 26; 12º
SG Sacavenense, 24; 13º Louletano,
22; 14º SC Angrense, 17; 15º Moura,
16; 16º Ferreiras, 14; 17º VG Vidigueira, 13; 18º Redondense, 1.
Próxima jornada: Ferreiras - SC
Praiense; SG Sacavenense - Oriental
Lisboa; SP. Ideal - Olímpico Montijo;
VG Vidigueira - SC Angrense; Armacenenses - Louletano; Casa Pia REAL SC; Redondense - Moura e
SC Olhanense-Amora FC.

Real SC recebe
mais um reforço de inverno
O avançado Rui Batalha, ex- Torreense, assinou até ao final da época.

Futsal – Taça de Portugal; 4.ª Eliminatória

M.T.B.A. vence São Mateus (5-4) e segue em frente
Realizados no sábado, dia 26,
os jogos referentes à 4.ª Eliminatória da Taça de Portugal
em Futsal, confirmaram o
favoritismo dos clubes da 1.ª
Divisão, entre eles, o Benfica,
Sporting, Leões de Porto Salvo, “Os Belenenses” Sporting de Braga, e Fundão, potenciais adversários do Grupo União MTBA na próxima
ronda da prova. O emblema
das 4 Aldeias recebeu a turma

minhota da Associação Desportiva e Cultural de São Mateus Futsal e venceu por 5-4,
num jogo que teve um claro
domínio dos sintrenses apesar de ficarem em desvantagem aos 6 minutos num
golo de João Fernandes para
os de Vila Nova de Famalicão.
Aos 10’, César Fernandes,
igualou, para em quatro minutos (12, e 16) Rafa Azenha
virar o marcador (3-1) para o

MTBA, resultado verificado
ao intervalo.

Final do jogo com
pressão alta
da equipa minhota
No reatamento, César Fernandes bisou, e passa o marcador
para 4-1, e nos dois minutos
seguintes, foi um misto de
emoções, com resultado a

chegar ao 5-3. A dois minutos
do final, e apesar da expulsão
de Pedro Ferreira (33’), turma
de São Mateus chega ao 5-4,
por Paulo Andrade que assinou um “hat-trick” na partida.
Uma vitória difícil valorizada
pela formação adversária que
milita na mesma divisão do
MTBA, e pelas incidências
do jogo que teve inúmeras
paragens. O tempo total foi

de 1h e 8 minutos para os 40
de tempo útil, o que demonstra a intensidade colocada em
campo pelos intervenientes.
Com arbitragem de André
Meneses/Humberto Mendonça (Leiria), o MTBA alinhou com: Tiago; Quintino,
César Fernandes, Emanuel
Silva, e João Gomes (equipa
inicial); Fábio Fernandes,
Diogo Alves, Rafael Azenha,
Ruben Freiras, Rui Quintas,

João Luís, e Gonçalo.
Treinador: Carlos Melo
Quanto ao campeonato, está
de regresso amanhã, dia 02
(sábado), com o MTBA (6.º/
22 pontos) a jogar em Óbidos,
frente ao União de Amigos
Olho Marinho, 3.º, com 29.

veira, 34, 3.º Lourinhanense,
32, 4.º Sintra Football, 28, 5.º
Ponterrolense, 27, 6.º Futebol
Benfica, 27, 7.º Atlético do Tojal, 24, 8.º Vila Franca do Rosário, 22, 9.º Coutada, 22, 10.º
Damaiense, 22, 11.º Alta de

Lisboa, 20, 12.º União de
Tires, 20, 13.º Ericeirense, 17,
14.º Os Bucelenenses, 15, 15.º
Linda-a-Velha, 11, 16.º Recreativo Águias da Musgueira, 11.
VS

Ventura Saraiva

Campeonato Pro Nacional da AFL – 17.ª Jornada

Pêro Pinheiro vence Damaiense (3-1) e segura liderança
No campo Pardal Monteiro,
o Atlético Clube de Pêro Pinheiro defrontou no domingo, dia 27, o Sport Damaiense
e confirmou o seu favoritismo
ao bater a turma amadorense
por 3-1, segurando a lide-

rança do Campeonato Distrital Pro Nacional da Associação de Futebol de Lisboa,
numa luta directa com o Atlético Clube da Malveira que
venceu tangencialmente o
Club Sintra Football por uma

bola-a-zero.
O campeonato vai sofrer uma
paragem, e regressa no dia 10,
com os dois representantes
concelhios a jogar fora de
portas: o Sintra Football, na
Coutada, e o Pêro Pinheiro,

em Bucelas. Também o 2.º
classificado-Malveira-, joga
fora e desloca-se a Vila Franca
do Rosário.
A classificação está assim
ordenada: 1.º Pêro Pinheiro,
36 pontos; 2.º Atlético da Mal-
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Campeonato Distrital da Divisão de Honra da AFL – Série 1 e 2

Negrais vence dérbi com Montelavar e Lourel a subir na tabela
Ventura Saraiva

Ao derrotar no domingo (27 janeiro), o Clube Futebol “Os
Montelavarenses” por 2-0, a equipa de Negrais beneficiou
do empate caseiro (2-2) da Associação Murteirense, com a
União Desportiva Ponte Frielas, e reforçou a sua posição na
tabela classificativa. Também, o Sporting de Lourel que
venceu em casa (1-0), o Sobreirense, somou a segunda
vitória consecutiva depois de um ciclo de quatro empates.
Subiu para o 5.º lugar, embora distante da turma de Negrais
(9 pontos), e do líder, Vialonga (15).
Na Série 2, o Mem Martins Sport Clube não foi além de um
empate (0-0), com a Associação Desportiva de Oeiras,
gorando a possibilidade de reduzir a desvantagem para os
oeirenses que estão no 2.º lugar, agora com mais 5 pontos
que a formação de Fernando Rodrigues.

C

om uma segunda volta
ainda por realizar, e 39
pontos em disputa, nada
está decidido, quer aos
lugares da frente, quer aos
da despromoção. É verdade que
nesta fase da prova, Grupo Desportivo de Vialonga (Série 1, e Atlético
Clube de Portugal (Série 2), ganham
vantagem sobre a concorrência
pelo percurso até agora feito, ambos com apenas uma derrota. Com
dois lugares vagos na promoção,

muitos são os candidatos, e tudo
pode acontecer até ao final do campeonato. Negrais, Murteirense,
Arneiros, Sporting de Lourel, e Bobadelense (Série 1), e Oeiras, Mem
Martins SC, Palmense, e Estoril
Praia-B (Série 2), são os que reúnem
melhores atributos para conseguir
um dos lugares em aberto. Cada
jornada será um teste à capacidade
colectiva de cada um, alimentada
pela contagem decrescente de cada
fim-de-semana competitivo.

foto: ventura saraiva

Um golo apontado da marca de penalti por Lorena (no centro) garantiu a vitória dos leões

“Os Montelavarenses”
recebe Pinheiro
de Loures no dia 10
Com a interrupção do campeonato
para a realização dos jogos da “Taça
AFL”, a competição regressa no dia
10. Na Série 1, os adeptos concelhios só têm uma opção caseira para
ver um jogo. É no campo do Vimal,
com “Os Montelavarenses” a
receber o lanterna-vermelha, Spor-

Juniores A – 1.ª Divisão da AFL – Série 2

Mem Martins e Cacém-B na linha da frente
Na 15.ª Jornada do Campeonato
Distrital da 1.ª Divisão da AFL- Série
2, Mem Martins Sport Clube e
Atlético do Cacém-B, não desarmam, e seguem confortavelmente
instalados nos lugares de promoção, embora a turma do Cacém possa
não ver realizado esse objectivo que
os “AA” não conseguirem a promoção aos nacionais.

Na ronda do passado sábado, dia
26 de janeiro, o Mem Martins SC
recebeu na Quinta do Recanto, o
Clube Unidos de Lisboa e ganhou
por 3-1, com o jogo entre o CacémB, e a União de Santa Maria a ser
adiado.
Amanhã, sábado, dia 2, há dérbi na
Quinta do Recanto (15h00), com o
Mem Martins Sport Clube, a receber

os “bês” do Atlético Clube do
Cacém. É o virar do calendário para
a 2.ª Volta, e a expectativa de ver
como estas duas equipas se voltam
a “encaixar”, já que na ronda de
abertura, o Cacém impôs uma derrota ao Mem Martins (3-2), sendo a
única consentida até ao momento
pela turma dos “abelhinhas”.
VS

ting de Pinheiro de Loures, equipa
que tem vindo a fazer uma boa
recuperação e não perde há três
jornadas (VVE). Em sentido inverso
está o emblema de Montelavar que
não vence há 4 jornadas (EEDD), e
uma vitória poderá relançar a equipa
orientada por João Carlos na luta
pelos lugares cimeiros.
Quanto ao Sporting de Lourel desloca-se ao campo da União Desportiva Ponte Frielas, e a SRD Negrais
ao Ribatejo para medir forças com a

AD Carregado.
Na Série 2, um dos jogos de relevo
da jornada, realiza-se no campo
Joaquim Vieira, no Cacém, com o
Atlético local, a receber o Palmense
(2.º). Em Agualva, o Ginásio 1.º de
Maio, joga com o Cultural da
Pontinha, e fora de portas joga o
Mem Martins SC, numa deslocação
ao campo da União de Algés.

Taça Associação de Futebol de Lisboa – 3.ª Eliminatória

Pero Pinheiro-Oeiras no domingo

Joga-se no próximo domingo, dia 3, a 3.ª Eliminatória da “Taça AFL”, já
com as equipas do Campeonato Pro Nacional. No campo Pardal Monteiro,
o Clube Atlético de Pêro Pinheiro recebe a Associação Desportiva de
Oeiras, e o Club Sintra Football joga no terreno da União Desportiva de
Tires. Todavia, o jogo de maior interesse realiza-se na Lourinhã, com os
verde-e-brancos locais a receber o Grupo Desportivo de Vialonga, duas
equipas que seguem no topo da Divisão de Honra. Já em Negrais, a equipa
da casa recebe o Atlético de Porto Salvo.
Todos os jogos começam pelas 14h30, com apenas três excepções (15h00),
entre elas “Os Belenenses”-CAC”, no Restelo.
VS

PUB.

SEDE: Rua da Oliveira, 1 – Aldeia Galega
2705-416 S. João das Lampas - SINTRA
Telef. 21 961 85 94 - Fax 21 961 85 80
Telem 96 40 59 106 / 96 58 04 826

A FUNERÁRIA

Fábrica: Rua Fonte da Pedrinha, n.º 62 – AZ
Quinta das Portelas
Terrugem 2705-863 Sintra • Telef. 21 961 51 03
Telem. 965 560 49
7 • 96
45 7
66
497
9611 1145
766
www.irmaosmadureira.pt • rmaospmadureira@gmail.com

Quintino e Morais

FILIAL 1: Rua Moínho de Fanares, 10
2725-394 Mem Martins - SINTRA
Telef. 21 921 43 40 - Fax: 21 926 01 34
FILIAL 2: Rua Visconde d’Asseca, n.º 25
MUCIFAL
Telef. 21 928 23 95/6 - Fax: 21 928 23 97

ATENDIMENTO PERMANENTE:

21 961 85 94
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DESPORTO

estagiários de fotografia

Alunos da Matias Aires presentes na 29.ª Corrida do Fim da Europa
Realizou-se no passado domingo mais uma Corrida do Fim
da Europa, uma iniciativa da Câmara Municipal de Sintra,
que uniu a vila de Sintra ao Cabo da Roca, numa distância
de 17 km e que teve à partida 2566 atletas, a maior
participação de sempre.
O primeiro a atravessar a meta foi, em masculinos, João
Fernandes, da Casa do Benfica de Faro, com o tempo de
59’ e 5”, seguido de Edgar Jacinto, da Auto Jacinto, e Tiago
Lousa, da CrossFit Alphaden, que fechou o pódio. Em
femininos venceu Sara Marinho, individual, com o tempo
de 1h 11’ 04”, logo seguida de Patrícia Rivotti, do Sport
União Colarense e Filipa Sá, também individual.
Os recordes da prova mantiveram-se na posse de Luís
Jesus (Conforlimpa) e Josefa Bongué (NucleOeiras), ambos
conseguidos em 2008, respetivamente com os tempos de
51’ 21” e 1h 04’ 45”.
Para o ano atinge-se o número mágico de 30 edições. É
altura de começar já a treinar!

Estagiários do Curso Profissional de Fotografia
da Escola Secundária Matias Aires

ROTEIRO
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Sintra – “Rogério Charraz 4.0”, 15 fevereiro, 21:30, Auditório Jorge Sampaio, Centro Cultural Olga Cadaval
Juliet”
Quando: 16 fevereiro, 21h.
Onde: Auditório Municipal
António Silva - 91 461 69 49

TEATRO
Sintra – “Não Kahlo”
Quando: 2 fevereiro, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Teatro para Bebés”
Quando: 3 fevereiro, 11h.
Onde: Palco Auditório Acácio Barreiros, Centro Cult. Olga Cadaval
Sintra – “O Deus da Carnificina”
Quando: 8 fevereiro, 21.30h.
Onde: Centro Cult. Olga Cadaval
Sintra – “Um passo atrás”
Quando: 9 fevereiro, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Maias”
Quando: 22 fevereiro, 21.30h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultual Olga Cadaval
Cacém

–

“Romeo

Loves

Cacém – “O Medo de Existir”
Quando: 23 fevereiro, 21h.
Onde: Auditório Municipal
António Silva - 91 461 69 49

EXPOSIÇÕES

de Sintra. 965233692
Sintra – “Vida e obra de Artur
Anjos Teixeira”
Quando: até 5 maio
Onde: Museu Anjos Teixeira
Sintra – “#UNGAPIT Project”,
exposição de fotografia de José
Palma
Quando: até 23 de fevereiro
Onde: Galeria Municipal – Casa
Mantero
Tel: 21 923 61 90 -21 923 61 70

Sintra – “Still & Frames”
Exposição colectiva de artes
visuais
Quando: até 17 fevereiro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra. 965233692

Mira Sintra – Retratos e
Caricaturas: Traços da Alma”
Quando: até 17 fevereiro
Onde: Casa Lívio de Morais

Sintra – “A Coleção J. Eduardo
Lima Cascada”
Quando: até 17 fevereiro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra. 965233692

MÚSICA

Sintra – Exposição de fotografia de Alexandra Patuleia
Quando: até 17 fevereiro
Onde: MU.SA - Museu das Artes

Sintra – Fado e Ópera numa
Fantasia Lírica
Quando: 1 de fevereiro, 21.30h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Rogério Charraz

4.0”
Quando: 15 fevereiro, 21:30
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Monday”
Quando: 16 fevereiro, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Concertos para
Bebés”
Quando: 17 fevereiro de 2019,
10H00 e 11H30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra
–
Luiz
Caracol
“Só.Tão”
Quando: 23 fevereiro, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Concertos de Primavera”, ciclo de música barroca nas
igrejas do concelho
Quando: 21 março a 10 maio
Onde: igrejas de Colares (21
março), Santa Maria (Sintra - 29
março), Ulgueira (5 abril), Terrugem (12 abril), São Pedro (3 maio)
e São Martinho (Sintra- 10 Maio).

Galeria de Arte do Casino Estoril inaugurou

“Poesia Silenciosa – 6 Pintores I 6 Escultores”
No dia 26 de Janeiro, a Galeria de Arte do Casino Estoril inaugurou a programação do corrente ano com a
colectiva de Pintura e Escultura “Poesia Silenciosa –
6 Pintores I 6 Escultores”. A
entrada é livre.
Estarão em evidência obras
dos seguintes artistas: Augusto Patrão, Branislav Mihajlovic, Irene Gomes, Kaiko,
Paulo Pina e Rui Carruço, em
Pintura, e Carlos Ramos, Filipe
Curado, Gustavo Fernandes,
Jorge Pé-Curto, Marius Moraru e Rogério Timóteo, em
Escultura.
“Há uma exigência importante
na organização deste tipo de
exposições, que esta Galeria
sempre procura observar: a
qualidade dos participantes e
dos seus trabalhos”, sublinha Nuno Lima de Carvalho,
Director da Galeria de Arte.
A exposição colectiva “Poesia Silenciosa – 6 Pintores I 6

Branislav Mihajlovic
Escultores” ficará patente ao
público, todos os dias, das 15
às 24 horas, até 25 de Fevereiro. A entrada é livre.

Rogério Timóteo
O acesso à Galeria de Arte do
Casino Estoril é livre, sendo
que a partir das 22 horas, é
exclusivamente para maiores

de 14 anos, e para maiores de
10 anos quando acompanhados pelos pais.

Leia, assine e divulgue
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CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
31 Janeiro a 6 Fevereiro
“O Regresso de Mary Poppins” VP, na sala 1, às 11.10h.
“O Regresso de Mary Poppins” VP, na sala 5K, às 16.00h.
“Glass”, na sala 1, às 13.50h,
00.15h.
“Família Instantanea”, na sala
1, às 16.20h, 19.00h, 21.35h.
“Astérix e o Segredo da Poção
Mágica” VP, na sala 2, às 11.30h,
15.30h, 17.30h, 19.25h.
“A Educadora de Infância”, na
sala 2, às 13.30h.
“Assim Nasce uma Estrela”, na
sala 2, às 16h, 21.20h, 00.05h.
“Homem Aranha: No Universo
Aranha” VP, na sala 3, às 11.15h.
“Novos Amigos Improváveis”,
na sala 3, às 13.40h, 16.10h,
18.50h, 21.30h, 00.10h.
“Green Book - Um Guia para
a Vida”, na sala 4, às 13.10h,

15.50h, 18.30h, 21.25h, 00.05h.
“Ralph Vs Internet” VP, na sala
5K, às 11.15h.
“Maria, Rainha dos Escoceses”, na sala 5K, às 13.35h,
18.40h.
“Bohemian Rhapsody”, na sala
5K, às 16h, 21.10h, 00h.
curta “Minimos em Fuga” +
“Grinch” VP, na sala 6, às
11.10h.
“À Porta da Eternidade”, na
sala 6, às 13.10h, 15.20h, 17.30h,
19.40h, 21.50h, 00.15h.
“Snow: A Pedra dos Desejos”,
VP, na sala 7, às 11.20h, 13.20h,
15.20h.
“Serenidade”, na sala 7, às
17.20h, 21.55h.
“Uma Luta Desigual”, na sala
7, às 19.30h.
“Aquaman”, na sala 7, às 00.10h.
“Correio de Droga”, na sala
VIP8, às 13.15h 15.40h, 19.10h,
21.40h, 00.20h.

Exposição de caricaturas
históricas
em Mem Martins
Foi recentemente inaugurada na Biblioteca da
Escola Secundária de
Mem Martins (escola
sede do respetivo agrupamento) uma exposição de caricaturas de
O Século Cómico referentes ao ano de 1919.
O objetivo é apresentar
à comunidade escolar a
realidade nacional de há
um século atrás, através
das imagens daquele
periódico. Recorde-se
que O Século Cómico
foi uma separata semanal do famoso jornal O
Século, através do qual os eventos e personalidades nacionais
eram retratados com fina ironia e traço crítico.
Nestas caricaturas está patente o Portugal do pós-Primeira
Guerra Mundial: a inflação, a instabilidade político-social, as
revoltas monárquicas, as novas modas e os velhos hábitos,
as lutas sociais e as discussões ideológicas, a pobreza, a
ostentação e… a esperança.
É assim um Portugal de sempre que esta exposição nos mostra,
num esforço conjunto dos docentes de Artes e de História
deste estabelecimento, a que não podia faltar a cooperação
habitual do pessoal da Biblioteca Escolar. É também de referir
que a exposição foi montada pelos alunos do 10º ano do
Curso Profissional de Artes Gráficas, que tiverem assim
oportunidade de praticar in loco os conteúdos programáticos
que diariamente lhes são lecionados.
Contando ainda com o patrocínio do Museu do Pão, sem o
qual seria bem mais difícil realizar este evento, a presente
exposição não só está aberta para toda a comunidade até fim
de fevereiro, como poderá no futuro ser solicitada à Biblioteca
da escola para futuros empréstimos. A não perder.
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9 e 10 de fevereiro

“Exposição de Camélias e Orquídeas” regressa
ao Terreiro do Palácio Nacional de Sintra
O terreiro do Palácio Nacional de Sintra acolhe, no fim
de semana de 9 e 10 de
fevereiro, a “Exposição de
Camélias e Orquídeas”,
organizada pela Parques de
Sintra, em colaboração com
a Associação Portuguesa de
Camélias (APC) e o Clube
dos Orquidófilos de Portugal
(COP). Antecipando a
chegada da primavera, esta
colorida mostra anual, de
entrada gratuita, visa
promover o valor botânico
associado às camélias e orquídeas em Sintra e conta com
um vasto programa de atividades, como visitas guiadas,
workshops, espetáculos e demonstrações.
Como já vem sendo tradição, uma vez que esta é a nona edição
da exposição de camélias e a quinta da exposição de orquídeas,
será possível observar os melhores exemplares destas plantas
trazidos por cada um dos participantes. No dia 9, serão eleitas
a melhor espécie de camélia e de orquídea em exposição; a
melhor cultivar portuguesa de camélia em exposição; o melhor
híbrido de orquídea em exposição; entre outras distinções.
Este ano, o evento é dedicado ao Japão, país com fortes ligações culturais a Portugal, desde há vários séculos, que se
refletem, nomeadamente, no gosto pelas várias espécies de
camélias e orquídeas oriundas do continente asiático que
são cultivadas nas quintas, jardins e casas portuguesas desde
o séc. XIX. Para os Samurais, certos tipos de camélias e de
orquídeas revestiam-se de grande simbolismo. Refiram-se, a
título de exemplo, as “camélias higo”, originárias de Kumamoto. Como prova da devoção ao seu mestre, mas também de
fidelidade e de respeito pelos seus antepassados, os Samurais
tinham a prática de plantar e cuidar da camélia favorita do
parente falecido.
É esta cultura milenar que se celebra nesta edição, onde será
possível participar em workshops de bonsai, assistir a demonstrações de técnicas de origami e apreciar a singularidade
do teatro de sombras e das artes marciais japonesas. Também
as visitas guiadas que integram o programa permitem, por um
lado, entender a relação Portugal-Ásia ao longo dos séculos,
através de um percurso no Palácio Nacional de Sintra, e, por
outro lado, apreciar a beleza poética das camélias em flor no
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Parque da Pena. Todas as atividades são de entrada livre,
mas, em alguns casos, implicam uma inscrição prévia.

O cultivo de camélias e orquídeas em Sintra
A primeira camélia introduzida na Europa deverá ter chegado
a Portugal no século XV. Já no séc. XIX, explorou-se o seu
potencial de cultivo no exterior, com propósitos ornamentais,
e assistiu-se ao desenvolvimento de novas cultivares por
colecionadores botânicos privados e viveiristas portugueses.
Em Sintra, as camélias assumiram-se, então, como o ex-libris
do inverno. D. Fernando II introduziu no Parque da Pena uma
coleção fornecida pelos mais prestigiados viveiristas europeus, com destaque para a coleção de cultivares portuguesas
produzidas pelo viveirista Marques Loureiro, do Porto.
Em 2014, o estudo e a identificação dos 2258 exemplares de
espécies e cultivares existentes no local culminou na
classificação do Parque da Pena como Jardim de Camélias de
Excelência, pela Associação Internacional de Camélias. O valor
botânico e a diversidade da coleção da Vila Sassetti também
merecem referência.
No que diz respeito às delicadas orquídeas, é de salientar
que, desde muito cedo, despertaram a atenção de colecionadores botânicos, bem como da casa real portuguesa e
dos proprietários das quintas de Sintra. Sublinhe-se que
importantes viveiristas da Serra de Sintra dedicaram uma
importante parte da sua atividade à produção de flor de corte
com os conhecidos “sapatinhos” (Paphiopedilum), naturais
do continente asiático.

PROGRAMA:
Sábado, 9 de fevereiro
10h00 – 18h00 - Exposição e venda de camélias e orquídeas
| Terreiro – tenda (entrada livre)
11h00 / 15h30 - Demonstrações de propagação, envasamento
e manutenção de orquídeas | Terreiro - tenda (gratuito,
limitado à capacidade do espaço)
11h15 / 15h45 - Workshop de bonsai (duração 1h00) | Área
de estar (gratuito, mediante inscrição prévia. Máx. 10
pessoas por grupo)
12h00 / 16h00 - Demonstrações de técnicas de propagação
e poda de camélias | Terreiro - tenda (gratuito, limitado à
capacidade do espaço)
13h00 / 16h30 - Demonstrações de técnicas de origami |
Terreiro - tenda (gratuito, limitado à capacidade do espaço)
14h30 - Abertura oficial da exposição e entrega de prémios |
Terreiro – tenda (entrada livre)
• Melhor espécie de camélia em exposição
• Melhor cultivar portuguesa de camélia em exposição
• Melhor espécie de orquídea em exposição
• Melhor híbrido de orquídea em exposição
• Melhor expositor de venda de camélias e orquídeas
• Melhor mesa em exposição
14h30 – Visita guiada “Camélias de Excelência” no Parque da
Pena | Ponto de encontro: Entrada Portão dos Lagos do
Parque da Pena (gratuito, mediante inscrição prévia. Máx.
20 pessoas)
15h00 – Exibição de artes marciais japonesas | Terreiro do
Palácio Nacional de Sintra (entrada livre)
Domingo, 10 de fevereiro
10h00 – 18h00 - Exposição e venda de camélias e orquídeas
| Terreiro – tenda (entrada livre)
11h00 - Visita guiada ao Palácio Nacional de Sintra: Relação
Portugal-Ásia | Ponto de encontro: Entrada do Palácio
Nacional de Sintra (gratuito, mediante inscrição prévia.
Máx. 20 pessoas)
11h00 / 15h30 - Demonstrações de propagação, envasamento
e manutenção de orquídeas | Terreiro - tenda (gratuito,
limitado à capacidade do espaço)
12h00 / 16h00 - Demonstrações de técnicas de propagação
e poda de camélias | Terreiro - tenda (gratuito, limitado à
capacidade do espaço)
13h00 / 16h30 - Demonstrações de técnicas de origami |
Terreiro - tenda (gratuito, limitado à capacidade do espaço)
15h00 - Teatro de sombras “O Rapazinho do Carvão” (p/
maiores de 6 anos, duração 30 min.) | Área de estar (gratuito,
limitado à capacidade do espaço)

