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Dia 26 Portugal
vai escolher
os seus representantes
na União Europeia
No dia 26, Portugal vai escolher os seus representantes no Parlamento Europeu.
A presente campanha eleitoral está a desenvolver-se sobre a temática da política
interna deixando no desconhecimento a maioria dos portugueses sobre o que
os eleitos se comprometem defender na União Europeia nos próximos cinco
anos.
Com efeito não faltam novos desafios, incluindo aquele do relacionamento da
Europa com outros povos, o desenvolvimento sustentável e a consolidação
de uma democracia responsável.
Jornal de Sintra, na última edição de 17 de maio publicou um artigo em que deu
a conhecer aos leitores quais as famílias políticas europeias em que os
deputados portugueses se irão integrar.
Nesta edição recorremo-nos de um artigo publicado no jornal de Negócios, a
páginas 5 de 21 de maio em que é dado informação detalhada das famílias
políticas europeias e o que defendem, a saber:
Socialistas e Democratas (S&D); Esquerda Unitária Europeia e Esquerda
Nórdica Verde (GUE/NGL); Verdes Europeus; Aliança dos Liberais e Democratas
(ALDE); Partido Popular Europeu (PPE); Conservadores e Reformistas
Europeus (ECR); Aliança de Salvini.
Em resultado das eleições em toda a Europa poderão nascer novas famílias
políticas ou uma profunda alteração das famílias políticas existentes.
Prevê-se forte abstenção na União Europeia no decurso deste acto eleitoral, o
que não é vantajoso para uma maior implementação dos objectivos da União
Europeia, nos países aderentes.
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Escola Profissional
de Recuperação do Património
de Sintra celebra 30 anos
de existência
A Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra
celebra o seu 30.º Aniversário.
Fundada em 1989, pela Câmara Municipal de Sintra, centra a
sua atividade na formação de técnicos intermédios nas áreas
de conservação e restauro do património, no design de
interiores e exteriores, na fotografia e música, aliando o “saber
– saber” ao “saber – fazer”.
Considerada uma escola de excelência ao nível do ensino
profissional, destina-se a formar técnicos de nível intermédio,
capazes de responder às novas exigências e sensibilizados
para a resolução dos problemas que envolvem os trabalhos
de reabilitação e conservação do Património.
A escola tem na sua oferta formativa vários cursos
profissionais que permitem a obtenção de dupla certificação,
escolar e profissional, correspondendo assim ao nível 4 de
qualificação do quadro europeu de qualificações.
Mais informações em: www.escoladopatrimonio.pt
Morada: Av. Professor Doutor Dom Fernando de Almeida, S.
Miguel de Odrinhas

FabLab de Sintra
promove Workshop
“Criatividade ao Rubro”
A Fablab de Sintra vai dinamizar o Workshop “Criatividade
ao Rubro – dá asas à tua imaginação”, no próximo dia 25 de
maio, das 14h30 às 17h00.
Este workshop, com um total de duas horas e meia, tem como
objetivo ensinar os participantes a construir brinquedos e
jogos em madeira, acrílico e cartão.
A FabLab de Sintra (Fabrication Laboratory) resulta de uma
parceria entre a Câmara Municipal de Sintra e a SEA (Agência
de Empreendedores Sociais) e traduz-se num espaço de
experimentação, prototipagem e materialização de ideias que
visa democratizar o acesso a invenções pessoais através de
tecnologias digitais.
Este projeto foi criado e pensado para a comunidade com
vista a fomentar uma educação técnica informal,
proporcionando o ambiente ideal para a invenção, formações
e workshops bem como para a implementação de projetos de
empreendedorismo social que contribuam para a
sustentabilidade social, económica, cultural e ambiental, em
prol do desenvolvimento local.
A participação no workshop tem um custo de 5• e carece de
inscrição prévia.
Inscrições em www.fablabsintra.pt
Mais informações: 214 373 543 ou geral@fablabsintra.pt

Tecnologia e Imortalidade
em debate na Biblioteca
Municipal de Sintra
O tema, Tecnologia e Imortalidade, vai ser debatido na
Biblioteca Municipal de Sintra, no âmbito dos encontros
mensais “Conversas com Gonçalo M. Tavares” sobre os
grandes temas do século XXI, no dia 25 de maio, às 15h00.
As inscrições são gratuitas, limitadas a 30 participantes e
podem ser efetuadas através do e-mail, dcul@cm-sintra.pt.
Com a primeira obra publicada em 2001, Gonçalo Manuel de
Albuquerque Tavares é um escritor e professor universitário
português, contando com 220 traduções distribuídas por
quarenta e cinco países.
O romance “Jerusalém” foi incluído na edição europeia de
“1001 livros para ler antes de morrer – um guia cronológico
dos mais importantes romances de todos os tempos”.
A 9 de junho de 2012 foi feito Grande-Oficial da Ordem do
Infante D. Henrique.

Abertas as inscrições para o Programa
“Voluntariado Sintra Jovem”
Estão abertas as inscrições
para a edição de 2019 do Programa “Voluntariado Sintra
Jovem”, promovido pela Câmara de Sintra, que oferece
aos jovens munícipes, dos 15
aos 25 anos, a oportunidade
de ocupar os seus tempos livres, realizando atividades
em benefício das suas comunidades.
Animação de praias, apoio às
praias, apoio ao turismo,
apoio às escolas - Okupa
Tempos Livres, vigilância da
Serra de Sintra; escavações
arqueológicas e atividades
municipais pontuais de âmbito cultural, desportivo, juvenil e educativo são as propostas que a Câmara Municipal de Sintra oferece no
âmbito do “Voluntariado
Sintra Jovem”.

As atividades decorrem de 1
de julho a 6 de setembro, em
turnos de quinze dias, (de
segunda a domingo ou de segunda a sexta), dependendo
da atividade. Decorrem na
Praia Grande, Praia das Maçãs, Praia do Magoito, Vila de
Sintra, estações da CP de
Sintra e do Rossio, em Almoçageme, na Serra de Sintra e
em diversos estabelecimentos de ensino do concelho.
Nas atividades de âmbito

cultural, desportivo, juvenil e
educativo os jovens voluntários irão colaborar em vários
eventos e iniciativas promovidas pela autarquia ao longo
do ano.
Os formulários de candidatura de cada uma das atividades
estão disponíveis, através
dos links: Apoio às Escolas Okupa Tempos Livres - http:/
/bit.do./inscricoes-okupaverao-2019
Apoio ao Turismo - http://

bit.do./vsj-2019-inscricoesturismo
Escavações Arqueológicas http://bit.do/inscricoesescavacoes-arqueologicas
Animação de Praias e Apoio
às Praias - http://bit.do/praiainscricoes
Vigilância da Serra de Sintra http://bit.do/vsj-2019inscricoes-vigilancia-serrasintra
Todos os participantes no
“Voluntariado Sintra Jovem”
têm direito a uma bolsa diária
(para transportes e alimentação que será paga após o fim
do turno), seguro de acidentes pessoais e todo o equipamento necessário.
Antes do preenchimento dos
formulários, deverá consultar
as normas de participação no
programa

Liliana Oliveira selecionada para a 2.ª Mostra Nacional
de Jovens Empreendedores
Liliana Oliveira, aluna da
Escola Profissional de Recuperação do Património de
Sintra, EPRPS, foi selecionada
para participar na 2.ª Mostra
Nacional de Jovens Empreendedores, iniciativa promovida pela Fundação Juventude e que se realiza de 3 a 5
de junho, no Centro de Congressos da Alfândega, no
Porto.
Esta distinção para a aluna da
EPRPS, a frequentar o 1.º ano
de Técnico de Design de
Interiores e Exteriores, surge
após participar — orientada
pela Professa Marta Frade —
com o “Projeto Movimencional” no Concurso Jovens

Empreendedores 2019, na
área do Empreendedorismo
Criativo.
O “Projeto Movimencional”
caracteriza-se pela conceção
de uma estrutura/mecanismo
que pretende oferecer melhores condições de acessibilidade ao cidadão com mo-

bilidade reduzida que se
desloca em cadeira de rodas,
disponibilizando uma solução que remove alguns obstáculos à sua efetiva inclusão.
O objetivo é aumentar a
qualidade de vida da pessoa
com mobilidade reduzida,

promovendo assim a sua
autossuficiência. A solução
desta estrutura movível,
permite que pessoas com
dificuldades de mobilidade se
desloquem em todos os espaços, apresentando vantagens para abrir um caminho
de inclusão, nomeadamente
em contexto escolar, proporcionando inovações pedagógicas num ambiente em que
se espera que as crianças
com incapacidades interajam
e participem de forma ativa,
independente, autorreflexiva
e colaborativa.
Esta estrutura movível adapta-se a todo o tipo de cadeira
de rodas e a outras estruturas.

Estão a decorrer as candidaturas para
as Bolsas Sociais – área da Infância – 2019/2020
A Câmara Municipal de
Sintra tem a decorrer as candidaturas para o Programa
de Bolsas Sociais, na área da
infância, para o ano letivo de
2019/2020, até 28 de junho
de 2019.
Prosseguindo a política de
apoio à frequência de creches
pelas crianças provenientes
de agregados familiares em
situação de vulnerabilidade
económico-social, a Câmara
Municipal de Sintra irá atribuir, para o ano letivo de
2019/2020, 365 bolsas sociais
na área da infância.
Ao abrigo do Programa de

Bolsas Sociais na área da
Infância – Creches foram
disponibilizadas 155 vagas
do setor solidário e 210 do
setor privado lucrativo.
Os montantes dos apoios
sociais a atribuir para o pagamento da mensalidade de
creche serão de 50% do valor
da mensalidade para agregados familiares beneficiários
do 1.º escalão do abono de
família, 40% para o 2.º escalão
e 30% para o 3.º escalão.
Podem requerer o apoio para
a bolsa social as famílias que
satisfaçam as seguintes condições:

• Residam há 3 anos no
concelho de Sintra;
• As crianças a apoiar tenham
entre os 3 meses e os 3 anos;
• Estejam incluídos até ao 3.º
escalão do abono de família;
• Apresentem comprovativo
de inscrição nas creches
aderentes ao Programa.
As famílias interessadas, e
que se enquadrem nas
condições de participação
estipuladas nas Normas de
Funcionamento do Programa, que se anexam, poderão
candidatar-se à bolsa social,
fazendo entrega do respetivo formulário, nos espaços

de atendimento do Gabinete
de Apoio ao Munícipe ou
através do e-mail: muni
cipe@cm-sintra.pt .
As candidaturas apresentadas pelas famílias, que venham a ser aprovadas após
análise dos serviços competentes, serão comunicadas às
entidades aderentes, durante
o mês de setembro de 2019.
Para qualquer esclarecimento
adicional, poderão as famílias
interessadas contactar a
equipa de apoio à infância, da
Divisão de Saúde e Ação
Social, através dos telefones
219236008/17/8.
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Famílias europeias: quem são e o que defendem?
O seu voto serve para eleger os eurodeputados portugueses, mas estes depois inserem-se em grupos no Parlamento Europeu.
Saiba onde se integram os partidos nacionais e o que defendem os grupos parlamentares europeus que influenciam o
futuro da União Europeia.
Socialistas e Democratas
(S&D)
É o segundo maior grupo parlamentar
europeu e no qual estão os eurodeputados d Partido Socialista.
O candidato a presidente da Comissão Europeia é Frans Timmermans,
atual vice-presidente da Comissão.
Tem sido elogiado quanto à geringonça portuguesa, sugerindo que
quer tentar replicá-la a nível europeu
para acabar com a hegemonia do
centro-direita representado pelo PPE.
Os Socialistas propõem um novo
contrato social que passa pela luta
contra a desigualdade económica e a
justiça fiscal.
Timmermans avançou com uma
proposta concreta para impor um
mínimo de 18% de taxa de IRC
(imposto sobre as empresas) na UE.

alocadas aos serviços públicos, ao
investimento público, à política ambiental, ao emprego pleno e à formação.

Verdes Europeus
Não há nanhum partido nacional com
eurodeputados nos Verdes europeus,
mas se for eleito, o PAN – que tem
representação no Parlamento nacional – quer entrar neste grupo. A crise
climática transformou-se num dos
temas centrais destas eleições europeias com as greves de estudantes
espoletadas pela jovem sueca Greta
Thunberg, o que tem vindo a beneficiar os ecologistas.
Defendem que a UE para de subsidiar
os combustíveis fósseis e aposte
totalmente nas renováveis e na
eficiência energética. Querem uma
aposta clara na economia verde que
passe pelo “Green New Deal”, a nova
forma de organização económica.

Esquerda Unitária Europeia
e Esquerda Nórdica Verde
Aliança dos Liberais
(GUE/NGL)
e Democratas (ALDE)
Este é o grupo parlamentar europeu
no qual se insere o BE e a CDU. Esta
família europeia descreve-se como de
esquerda radical, ambientalista e
feminista. É anticapitalista, opõe-se à
hegemonia dos EUA e à militarização,
apoia a proteção do ambiente e dos
direitos humanos. É contra entidades
como a OMC, o FMI e a NATO. Uma
das suas prioridades é a tributação
do capital, cujas receitas seriam

É o grupo parlamentar no qual está
inserido o português Marinho e Pinto.
Caso seja eleita, a iniciativa Liberal,
que já pertence ao partido ALDE,
integrará este grupo no Parlamento
Europeu. O ALDE já tem importância
na política europeia, mas deverá ganhar mais com a entrada dos eurodeputados do Em Marcha, o partido
do presidente francês Emmanuel
Macron. São a favor da cooperação

internacional para combater a crise
climática, defendem a concorrência
justa, o comércio livre e o reforço do
marcado único na sua vertente
digital. Querem uma maior aposta na
educação para a inovação.

Partido Popular Europeu
(PPE)
De centro-direita, é o maior partido
europeu, que tem liderado a UE
durante os últimos anos, e no qual
está o PSD e o CDS. Neste momento,
o PPE preside a Comissão Europeia,
o Parlamento Europeu e o Conselho
Europeu. Manfred Weber, atual
presidente do grupo parlamentar do
PPE, é o candidato a presidente da
CE.
As suas propostas passam pelo
reforço da segurança das fronteiras,
a criação de um FBI europeu para
combater o terrorismo, um plano
europeu contra o cancro, a criação
de casas inteligentes para idosos,
reduzir os regulamentos desatualizados da UE e a criação de um fundo
para a transição digital de apoio aos
trabalhadores.

sumar. Em termos gerais, os conservadores sempre foram favoráveis a
uma União Europeia que faça menos,
mas melhor. Tendem a discordar de
uma maior integração europeia e a
defender a soberania dos Estados –
membros. São favoráveis ao mercado
único, ao reforço da proteção das
fronteiras externas da UE e às políticas
comerciais comuns.

Aliança de Salvini
Matteo Salvini e Marine Le Pen são as
duas figuras centrais do novo movimento lançado pelo vice-primeiroministro italiado, que junta a extremsdireito de Itália, França, Alemanha e
Holanda. São a “novidade” destas
eleições. Apesar de serem forças
eurocéticas não fazem campanha pela
saída do euro ou da União Europeia.
O que mais os une é o combate à
receção de refugiados e imigrantes
económicos, algo que classificam de
“ameaça” à identidade nacional dos
seus países. Mas também têm divergências, nomeadamente em temas
como a relação com a Rússia ou a
China, assim como a abordagem
económica mais pró-mercado ou mais
protecionista.
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Dia Mundial do Ambiente comemorado na Quinta da Ribafria
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do
Ambiente, a Quinta de Ribafria, em Sintra, vai acolher o
evento “SintrAmbiente`19 Feira do Ambiente e Sustentabilidade”, com um conjunto
variado de atividades de
educação e sensibilização
ambiental a decorrer entre 7
e 9 de junho, das 10h00 às
17h00.
O Dia Mundial do Ambiente
é celebrado a 5 de junho, dia
em que se iniciou a 1.ª Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente em
1972, em Estocolmo, na
Suécia, cujo tema central foi
o Ambiente Humano. É um
evento anual que tem como

objetivo assinalar ações positivas de proteção e preservação do ambiente e alertar
as populações e os governos
para a necessidade de salvar
o ambiente.
A preservação do meio ambiente e a promoção da sustentabilidade ambiental é uma
preocupação mundial, pelo

que urge promover junto da
comunidade comportamentos
e atitudes mais sustentáveis
para uma melhoria da qualidade de vida de todos.
O município de Sintra associou-se a estas celebrações
mundiais e convidou diversas
entidades ligadas ao ambiente, escolas e outras para co-

laborarem com atividades
várias direcionadas sobretudo para crianças, designadamente: jogos, atividades
desportivas, adoção de animais, demonstração cinotécnica da GNR, exposições,
palestras, passagem de filmes,
entre outras.
Todas as escolas do concelho foram convidadas a participarem neste evento com
exposições, mostras e filmes
sobre a temática ambiental e
subordinadas ao tema específico do “lixo nos oceanos”.
Este flagelo ambiental vem
assumindo proporções cada
vez maiores já que a maioria
do lixo encontrado nos
oceanos tem origem na terra

e que o lixo existente nos
oceanos é composto por resíduos utilizados nas rotinas
diárias de cada um de nós.
Muitas pessoas desconhecem que o lixo que se degrada
nos oceanos é o causador
dos microplásticos que vão
parar às mesas na hora das
refeições, os quais são provenientes de materiais que
são muitas vezes utilizados
sem lhe ser atribuída a devida
importância (por exemplo:
loiça descartável, palhinhas e
os invólucros, produtos de
higiene, beatas de cigarro
etc.)
Cada promotor contará com
um stand para divulgação das
suas atividades, designada-

mente, para exposição de
trabalhos feitos pelas crianças numa festa que se pretende seja aberta a toda a comunidade.
Nos dias 8 e 9 estará a decorrer no mesmo local a Festa da
Cereja.
Neste evento a Câmara Municipal de Sintra tem como
parceiros os SMAS – Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
e o Movimento Claro de
Sintra.

Fonte: CMS

Paiões vai ter Parque Intergeracional
A zona de Paiões e Vale Mourão, na
Freguesia de Rio de Mouro vai ter
um “Parque Intergeracional”, com
um parque infantil, um circuito
com aparelhos de fitness para
utilizadores em idade adulta e uma
zona de estadia para seniores.
No contrato interadministrativo de
colaboração com a junta de Freguesia de Rio de Mouro, assinado
na sexta-feira, a autarquia investe
100 mil euros para a construção da
obra e 9 mil euros por ano para

garantir o funcionamento, vigilância
e limpeza do parque.
O presidente da Câmara Municipal
de Sintra, Basílio Horta “considera
uma mais-valia fazer este tipo de
investimentos, o município pretende instalar um conjunto de parques
intergeracionais no concelho, indo
ao encontro da satisfação das
populações”.
O futuro parque irá situar-se na rua
Sidónio Muralha, junto à escola
primária, em Paiões.

Trata-se de um novo espaço de lazer
para toda a família - avós, pais e
filhos – que convida à prática da
atividade física, integrando
equipamentos de utilização gratuita,
num investimento que representa
uma aposta no bem-estar da
população.
À junta de Freguesia de Rio de
Mouro cabe a construção, limpeza,
vigilância, e manutenção geral do
parque.
Fonte: CMS
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Centro Social Morelena – Sintra
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário

JOSÉ DE ALMEIDA
RIBEIRO
MECÂNICA GERAL
Banco Diagnóstico para Multimarcas
Travessa da Lapa, Pav. 15 CABRIZ – 2710-118 SINTRA
(Por trás do Curral dos Caprinos)
Telef. 21 924 22 07 • Telem. 96 802 45 76

José Henriques
Gerente

Comércio e Reparações
Serviço de Colisão (com banco de alinhamento) • Diagnóstico
Multimarcas • Pintura (com estufa) • Mecânica / Serviços rápidos
• Lubrificantes • Serviços de Pneus
Rua Pedro Álvares Cabral, 6, Raposeiras
2725-505 ALGUEIRÃO - MEM MARTINS • Telef. 219 279 991
Fax: 219 271 329 • Tlm. 966 788 166 - Email: arr.lda@sapo.pt

SALÃO PORTELA
de: José Vitorino

Cabeleireiro de Homens
Joaquim M.M. Vieira

• Quartos individuais, duplos e de casal, c/ casa de banho
privativa, enfermaria, telefone, ar-condicionado, TV
(opcional)
• Médico, Enfermagem, Fisioterapia
• Animação sócio cultural
• Atividades Ocupacionais
• Ginásio
• Cabeleireiro, Manicure e Pedicure
Zelamos pelo Conforto e bem estar dos nossos Idosos
Prestamos um serviço de qualidade

Travessa Flor da Aldeia, Morelena
2715-039 Pero Pinheiro
Telf. 21 967 79 30 • cscrpi_morelena@hotmail.com

Av. Dr. Álvaro Vasconcelos, n.º 16
2710-420 Portela de Sintra
Tel.218 270 614 • Tm. 969 555 455

Praça D. Afonso V, 3-C – Portela – 2710 SINTRA
Telef. 21 923 31 59

REFEIÇÕES
ECONÓMICAS
E PETISCOS

De: Domingos O. Magalhães

• Electrodomésticos
• Mobiliário
• Decoração

FACILIDADES
DE PAGAMENTO

Rua Carlos Gomes, N.º 20 - A • 2635-186 Casais de Mem Martins
Telef./Fax: 219 213 346

A TASCA DO MANEL
Gerência: Manuel Rodrigues Lopes
Largo Dr. Virgílio Horta, n.º 5 (Junto à Câmara)
2710-630 Sintra • Telef. 219 230 215
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IX Feira Solidária das Instituições
de Massamá e Monte Abraão
No próximo dia 1 de junho,
entre as 10h e as 18h, está
agendada a nona edição da
Feira Solidária das Instituições de Massamá e Monte
Abraão.
Este evento irá decorrer no
Parque Salgueiro Maia, em
Massamá, e terá como padrinho Marco Costa, pasteleiro
que participou no programa
“Secret Story”, reconhecido
pelas suas receitas “com segredo”, tendo uma presença
assídua no programa “A
Tarde é Sua” da TVI.
Com a presença de dezenas
de instituições que irão
apresentar as atividades e
iniciativas promovidas para a
comunidade, os visitantes
vão poder contar com diversas atuações musicais, atividades desportivas, dança,
animações, sabores e paladares, entre outros.
A iniciativa, promovida pela
União das Freguesias de
Massamá e Monte Abraão,
tem como principal objetivo
a divulgação e promoção das
várias iniciativas e ofertas

Centro Carlos Paredes em São Marcos

Comemoração do Dia Mundial
da Criança:
Aldeia Medieval da Criança

culturais, educativas e sociais
existentes na Freguesia.
Esta edição da Feira Solidária
das Instituições vai coincidir
com o Dia Mundial da Criança, pelo que, será também um
dia com diversas atividades
a pensar nos mais novos.
Entrada livre.
PROGRAMA
10h00 – Ensemble de sopros
e percussão da Banda de São
Bento de Massamá – Filarmoniartes
10h30 – Aula aberta de Basic
Gym / ginástica infantil (a
partir dos 3 anos) do Real
Sport Clube
11h00 – Karaté adaptado do
Real Sport Clube e CECD
11h20 – Demonstração de
Ballet Infantil com Ana
Cardoso
11h45 – Atuação musical Raízes A Cantar
14h45 – Demonstração de
Danças Latinas com Ana
Cardoso
15h20 – Aula aberta de
Zumba Kids do Real Sport
Clube

16h30 – Demonstração de
Sevilhanas com Tatiana Germano
17h00 – Demonstração de
Kickboxing e Tumbling do
Clube Shotokai

17h20 – Concerto da Banda
Filarmónica Nossa Sra. da Fé
de Monte Abraão
Outras atividades a decorrer
durante todo o evento

Massamá e Monte Abraão

Praia Sénior 2019 - Manhãs na praia com os seniores
O verão está quase a chegar
e a autarquia de Massamá e
Monte Abraão volta a promover mais uma edição da “Praia
Sénior”, com o objetivo de
proporcionar à população
sénior, idas à praia.
Os inscritos, maiores de 55
anos, terão a possibilidade de

passar as manhãs na praia
durante duas semanas, onde
estão incluídas animações e
atividades desportivas. O
programa decorre entre os
dias 17 de junho e 26 de julho,
dividido por três períodos de
15 dias, numa praia da linha
de Cascais.

As inscrições já se encontram disponíveis e podem ser
feitas, de 2ª a 6ª feira, nas instalações da Universidade
Sénior de Massamá e Monte
Abraão na Av. 25 de Abril,
espaço “Casa Animada”, em
Massamá, entre as 9h e as
12h30 e entre as 14h30 às 17h.

O programa “Praia Sénior” é
um projeto de carácter lúdico
dedicada à população sénior,
inserido na resposta social da
autarquia local, que pretende
o combate ao isolamento
através do convívio social e
da interação com os mais
jovens.

A União das Freguesias do Cacém e São Marcos, promove
no próximo dia 1 de junho (sábado), as comemorações do Dia
Mundial da Criança, que decorrem, no Centro Carlos Paredes
em São Marcos, onde vamos recriar um ambiente medieval
em que os visitantes se sintam transportados para essa época.
A Aldeia Medieval da Criança será invadida por muita animação e aventura: Escalada, slide, jogos de feira, insufláveis,
teatro, músicas e danças medievais, passeios de burro, aves
de rapina, mouros e templários, bobos da corte trajados a
rigor como manda a época e muito mais.
Este é um evento para todas as famílias e tem como objetivo
promover a relação entre pais e filhos e recordar os Direitos
Universais da criança e proporcionar-lhes momentos de
alegria, para que se sintam felizes, saudáveis e seguras...
Espera-se que todos os visitantes entrem no espírito do
evento e aproveitem este dia de muita animação onde pais e
filhos se juntem a nós nesta viagem pelo tempo!
Programa:
Local: Centro Carlos Paredes – Lúdico, Cultural e Desportivo
de São Marcos, Das 10h00 às18h00, 01 de junho
10h00 – Abertura da Aldeia Medieval com Cortejo Real “Beijamão Real”
10h30 – Oficina de Dança | Associação Lua Singular
11h00 – Oficina de Esgrima Medieval “Serão Armados
Cavaleiros!” | Guildas Áureas
11h30 – Demonstração experimental da vida de um Legionário
Romano | Guildas Áureas
12h00 - Teatro e Saltimbancos “A Princesa e a Ervilha”
14h30 – Arrufadas e Danças de Roda | Associação Lua
Singular
15h00 – Oficina de Esgrima Medieval “Serão Armados
Cavaleiros!” | Guildas Áureas
15h30 - Falcoaria: Espetáculo de Voo | Ilha Exótica
16h00 – Demonstração experimental da vida de um Legionário
Romano | Guildas Áureas
16h30 – Teatro e Saltimbancos “A Princesa e a Ervilha”
17h30 – Oficina de Costura | Guildas Áureas
18h00 - Encerramento

PUB.

AGRO-OVO. LDA.
PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS

TÁXIS

OVOS DO DIA
Quinta de Almargem - Assafora - 2705-435 São João das Lampas
Telef. 219 610 788 / 9 - 219 612 212 - Fax: 219 610 789
e-mail: agroovolda@gmail.com

Leia,
assine
e
divulgue
o
JORNAL
DE
SINTRA

Rua D. Isabel de Aragão, 11-B – Massamá Norte – 2650-653 BELAS
Telef. 21 430 18 40 - Telem: 96 686 06 57
E-mail: atocadominhoto@sapo.pt

PRAÇA DE TÁXIS DA TERRUGEM E COLARES
TEL. 219 618 506 • TM. 968 060 745

Agência Funerária
CARDOSO & FILHOS, LDA.
SERVIÇO PERMANENTE
FUNERAIS • TRASLADAÇÕES
ARTIGOS RELIGIOSOS

SEDE: Pç. 5 de Outubro, 26 A – 2605-021 BELAS 214 310 105
FILIAL: Av. Miguel Bombarda, 8 – QUELUZ
214 352 563
SERVIÇO NOCTURNO: 214 310 105 - 214 371 138
agf.cardosoefilhoslda@gmail.com

ESPAÇO LUZ – Mat. Elect. e Iluminação, Lda.
Centro Emp. Ral II – Av. D. António Correia de Sá, 82-82 A – Arm.I – Ral
2705-905 Terrugem-Sintra
Tel – 00.351.219605320 • Fax - 00.351.219605329 • www.espacoluz.pt
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Há Histórias no Elétrico
A Casa dos Hipopómatos na Biblioteca municipal de Sintra
promove a atividade para famílias, Há Histórias no Elétrico,
no dia 25 de maio, das 14h00 às 17h00.
O elétrico das histórias está de volta, viajamos a bordo do
elétrico para admirar a nossa bela Sintra, ouvir e contar
histórias. Desta vez, os Hipopómatos ainda propõem um pulo
à Praia das Maçãs, para esticar as pernas. Uma viagem de ida
e volta, com muito para ver e contar.
Custo: 5•. Crianças sentadas ao colo não pagam. Aconselhamos : uso de chapéu, protetor solar, água e “agasalho”
para o regresso. Informações e inscrições: 219236198 /
939122533 ou diretamente na Casa do Chá dos Hipopómatos

MU.SA recebe lançamento
do livro “Mantras”
de Marlene Cavaleira
“Mantras”, é o título do novo livro de Marlene Cavaleira, um
livro com 30 poemas alusivos à Vida e ao Amor, que será
apresentado no dia 25 de maio, às 16h00, no MU.SA – Museu
das Artes de Sintra.
A escritora nasceu em Paris onde viveu até aos 13 anos,
completou os estudos em Portugal, onde se licenciou em
Línguas e Literaturas Modernas. Atualmente é diretora
pedagógica do centro de estudos YES YOU CAN, docente
de português, francês e escrita criativa, para além da atividade
pedagógica, colabora como escritora na revista literária
angolana Letras Douradas.
Marlene Cavaleira participou em concursos literários de
poesia, contos e crónicas onde as suas publicações “O beijo”
e “Desafio”, receberam o 1.º prémio de poesia, e o 2.º lugar foi
atribuído ao conto “Algodão doce”, e aos livros de poemas,
“Vida espera por mim” e “A lua e o mar”.

Chão de Oliva acolhe Propositário Azul
com “O Arranca Corações”, a partir de Boris Vian
Música original e interpretação ao vivo de Nico Tricot – Encenação de Nuno Nunes
Depois de:
Estreia – 14 de fevereiro de
2019, São Luiz Teatro
Municipal, (de 14 a 17 fev)
28 de fevereiro e 1 de março,
Teatro da Terra (Ponte de
Sôr)
21 a 28 de março de 2019 no
CAL – Primeiros Sintomas
(Lisboa)
10 e 11 de maio no FITEI
(Porto)
Propositário Azul apresenta,
na Casa de Teatro de Sintra,
de 23 a 26 de maio, às 21h30
Sinopse
Tiagomorto, psicanalista, é
um homem sem passado que

chega a uma casa onde Clementina, está prestes a dar à
luz. Ajuda-a no parto de trigémeos e, a partir dali, tornase hóspede daquela casa.
Procurará à sua volta pes-

soas para psicanalisar e,
desta forma, preencher o seu
corpo duma matéria de vida
que não tem feita das memórias e do sofrimento dos
outros. A aldeia é o microcos-

mos dum mundo às avessas,
em que os velhos são vendidos na feira no lugar dos
cavalos e as crianças são
açoitadas e exploradas como
escravas; um padre doutrinador excêntrico esforça-se
violentamente por converter
os aldeãos a uma fé desinteressada enquanto um barqueiro recolhe do rio os
corpos que não vão ao fundo
e assim livra da culpa e da
vergonha os actos dos aldeãos. Em casa, as três crianças crescem com a ajuda de
Tiagomorto e sob o olhar da
mãe cada vez mais extremosa
ao ponto de isolar definitivamente os filhos do mundo.

1904 Inauguração do Eléctrico - Teatro e Beberete Queirosiano
Vila Alda - Casa do Eléctrico de Sintra / 8, 9, 15, 16, 22 e 23 Junho/ Sábado 22h | Domingo 17h
Estamos no Verão de 1904. A
viagem inaugural do eléctrico
entre Sintra e a Praia das Maçãs junta dois convidados
ilustres vindos de Lisboa,
Bulhão Pato, escritor romântico, Eça de Queirós, escritor
realista. Recebe-os Alfredo
Keil, músico e compositor
conceituado e proprietário de
uma das primeiras casas da
Praia das Maçãs.
Bulhão Pato fora caricaturado por Eça de Queirós em Os
Maias na personagem “Tomás de Alencar” e vem a
Sintra confrontar Eça. Entre
ambos, surge Alfredo Keil,
músico e compositor de
ópera, tentando apaziguar os
ânimos.
O conflito atinge um ponto de
ruptura com Bulhão Pato a
desafiar Eça para um duelo.
O duelo acaba desajeitadamente com a intervenção de
um casal de saloios sintrenses, com os seus espantos, a
sua vida rural e os seus costumes simples e ingénuos,

DE TEATRO E PATRIMÓNIO EM SINTRA - Teatro e
Instalações Multimédia, a
realizar em diversos monumentos do Património Cultural sintrense, enaltecendo o
seu carácter simultaneamente
histórico e cultural.

surge entre o par de escritores, colocando-se involuntariamente na linha de fogo.
TPS 2019 SINTRA ROMÂNTICA
130 anos da publicação d’
OS MAIAS
“A literatura tem destas
coisas, mil ensaios explicativos não se aproximam da
capacidade descritiva, sensível, imagética, de fixar o retrato romântico de Sintra
como Eça de Queirós o fez em
“Os Maias”: as queijadas, os
hotéis de veraneio, as quintas
e os solares de Verão, o “barquejar” na várzea de Colares,

as burricadas, as tertúlias
artísticas, as “espanholitas”,
um trago de Colares, o desenfado de Lisboa, tudo envolvido, ora suavemente, ora
excessivamente, pela copiosa
vegetação da serra, que provocava o encanto do olhar e
a disposição amorosa do
coração.” Miguel Real
Celebrando a comemoração
dos 130 anos da publicação
d”Os Maias”, a ÉTER – Produções Culturais, leva a cena,
em conjunto com a Câmara
Municipal de Sintra e a
Fundação Cultursintra, o
programa TPS - 2019, CICLO

O TPS 2019 vai apresentar 4
espetáculos entre Junho e Setembro de 2019, em 4 locais
histórico/patrimoniais Sintrenses: Quinta Mont Fleuri,
Casa do Eléctrico de Sintra,
Quinta da Ribafria e Palácio
Nacional de Sintra.
Abordando a obra Os Maias de Eça de Queirós, as
adaptações possuem produção da equipa da Éter – Produção Cultural, contando
com textos de Miguel Real,
encenações de Filomena Oliveira e arte performativa e
multimédia, ligadas a tecnologias contemporâneas, de
David Martins.
Resevas: book@virtualeter.com)
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Renovação do Cartão do Cidadão
disponível nos Gabinetes de Apoio
ao Munícipe da Câmara de Sintra

APA avança com estabilização da arriba norte
das Azenhas do Mar em Sintra

A Câmara Municipal de Sintra
disponibilizou a partir do dia
20 de maio, nos Postos de
Atendimento do Gabinete de
Apoio ao Munícipe (Espaços
do Cidadão e Loja do Cidadão), o serviço de Renovação
do Cartão do Cidadão para maiores de 25 anos e cujos Cartões
de Cidadão tenham validade de 5 anos.
Este serviço tem um custo de 18,00•, ao qual poderá ser
acrescido um valor adicional, em situações de pedidos com
urgência ou de entrega no estrangeiro.
Trata-se de um serviço realizado unicamente com marcação
prévia, cujo agendamento poderá ser efetuado para o Posto
de Atendimento que lhe for mais conveniente, através dos
seguintes contatos: Por email: municipe@cm-sintra.pt
Por telefone: Espaço do Cidadão de Sintra – 21 923 85 00
Espaço do Cidadão de Pêro Pinheiro – 21 923 88 80
Espaço do Cidadão de Rio de Mouro – 21 923 69 30
Espaço do Cidadão de Massamá – 21 923 6935
Espaço do Cidadão do Cacém (Loja do Cidadão) – 219236920
Espaço do Cidadão de Queluz – 21 923 69 40

A

Condicionamento de trânsito em diversos
arruamentos da localidade do Mucifal
A Câmara Municipal de Sintra informa que no âmbito da
empreitada “Rede de Distribuição de Gás Natural de Sintra”,
a Lisboagás vai iniciar, no dia 27 de maio, uma intervenção em
diversos arruamentos da localidade do Mucifal.
Durante a realização da intervenção vão existir
constrangimentos a nível da circulação pedonal e de veículos.
Desta forma, solicita-se a todos os utilizadores que tenham
em atenção a sinalização temporária existente no local.
Estará salvaguardado o acesso a residentes, empresas
localizadas no troço em obra e a veículos prioritários.
Os trabalhos a realizar contemplam a abertura de vala, a
instalação de tubagens e caboduto, o aterro da vala, a
reposição de pavimentos e vão decorrer nos seguintes
arruamentos:
- Rua do Luar de Janeiro; Rua da Capela; Rua da Mofina;
Rua da Esperança; Rua do Pinhal Verde; Travessa da Vinha
Grande; Rua da Escola Velha; Rua do Complexo Desportivo;
Rua Pinhal de Estina; Rua Dr. Sá Carneiro; Rua da Ribeirinha;
Rua da Industria; Rua do Alto do Pedrogal; Estrada do
Mercador; Estrada de Nafarros; Rua da Barrada; Rua do
Rochio. Esta intervenção tem a duração prevista de um ano.

empreitada de estabilização da arriba
norte da praia das
Azenhas do Mar,
no concelho de
Sintra, foi adjudicada no dia
20, num investimento de cerca de dois milhões de euros,
anunciou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
“A intervenção visa a estabilização da arriba, através de
um conjunto de técnicas de
engenharia, que permita
consolidar os blocos em risco
de cair para a praia e dar segurança às construções que
existem no topo da arriba”,
explicou à Lusa o vice-presidente da APA, Pimenta Machado.
Segundo o dirigente do organismo do Ministério do
Ambiente, a empreitada requereu “um trabalho preparatório com os proprietários
das casas” e será executada
no âmbito da colaboração
estabelecida com a câmara e
a junta de freguesia.
O auto de consignação da
empreitada, assinado nas
instalações da Junta de Freguesia de Colares, prevê que
os trabalhos, a iniciar a partir
de hoje, sejam executados
num prazo de cerca de 11
meses, até abril de 2020.
A obra visa a adoção de “um
conjunto de soluções e técnicas de proteção e tratamento
da arriba norte, com vista a
minimizar o risco decorrente
da respetiva geodinâmica”,
salientou a APA.
De acordo com a mesma

Intervenção na arriba Norte concluída em 11 meses. Em 2014,
o Governo gastou 270 mil euros em obras na arriba Sul
entidade, a intervenção visa
promover “as condições de
segurança exigíveis à permanência e circulação de pessoas e bens nas áreas de risco,
nomeadamente no núcleo
urbano das Azenhas, no topo
da arriba, na piscina oceânica
da praia das Azenhas do Mar
e zona envolvente”.
O vice-presidente da APA
sublinhou que as técnicas
utilizadas na intervenção
levam “em conta a necessidade de articular a consolidação dos blocos instáveis
e o sítio em que estão inseridos”, numa zona de elevada
sensibilidade paisagística.
“A intervenção em causa é
justificada como uma ação de
prioridade máxima no âmbito
das intervenções da orla
costeira pela sua inserção
numa área exposta ao risco de
ocupação associada à insta-

bilidade da arriba e ao uso e
ocupação do local”, frisou o
organismo.
A consolidação da arriba
norte das Azenhas do Mar é,
assim, considerada “relevante para a prossecução das
políticas consagradas na
Estratégia Nacional para a
Gestão Integrada da Zona
Costeira e para a necessidade
de adaptação do território às
alterações climáticas”.
A empreitada, contratada pela
APA à Mota-Engil, por cerca
de dois milhões de euros,
conta com 85% de financiamento comunitário do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos (POSEUR).
A autarquia de Sintra está a
concluir a requalificação do
miradouro sul das Azenhas
do Mar, com limitação do
acesso automóvel e criação

FOTO: Getty Images

de um espaço de estacionamento nas proximidades.
Uma rampa de acesso ao
miradouro permitirá a ligação
à estrada, do lado virado para
a arriba norte, enquanto na
parte sul será instalado um
quiosque e criada uma área
de estadia.
A instabilidade da arriba
levou, em 2014, a trabalhos de
consolidação e demolição do
‘snack-bar’ abandonado no
miradouro, pela APA, com
construção de um muro de
proteção na “boca do Ancão”, para travar a erosão
junto à estrada na proximidade da escola primária
das Azenhas do Mar.

Fonte: Lusa /
Diário de Notícias

É preciso continuar a estabilizar as arribas de praias de Sintra
O Partido Social Democrata,
Conselhia de Sintra, em
comunicado demonstra a sua
preocupação com a situação
das arribas nas praias da
Adraga, São Julião e Magoito, a que acrescentamos a
Praia da Aguda e da Vigia.
Classificadas, para a época
balnear de 2019, como “Praias
de Uso Limitado”, as praias
da Adraga, S. Julião e Magoito estão sob o risco de queda
de rochas ou mesmo blocos
das arribas, pondo em perigo
pessoas e bens.
As praias ficam assim vedadas a um uso pleno, seguro e
inibem a sua fruição. Os
problemas não são de hoje.
Porém, entende o PSD que
compete a quem governa
resolver os problemas e não
adiar mais as soluções.
Em junho de 2017 foi criada,

Praia da Aguda
por este Governo, a Equipa
Multidisciplinar de Monitorização Costeira e Risco,
cujas competências incluem
a coordenação, desenvolvimento e operacionalização da
partilha de dados com as Autarquias e respetivos Serviços
Municipais da Proteção Civil,
com vista à mitigação dos
riscos costeiros.

Praia da Vigia
Mais do que palavras, Sintra
– 2º maior município do País
e 4º ou 5º contribuinte líquido
para o PIB nacional – exige
ação por parte dos poderes
executivos Nacionais e Locais!
Importa assim saber em
concreto:
- A articulação e partilha de
dados entre o Estado Central

e a Câmara Municipal de
Sintra foi realizada?
- Quais os relatórios de monotorização efetuados desde
2017 e que medidas preconizavam?
- Qual a composição e membros da equipa multidisciplinar criada?
- Em face da classificação
como praias de uso limitado

que medidas foram desenvolvidas para que a entidade
responsável pudesse atuar
no sentido de não limitar o uso
das praias da Adraga, S. Julião
e Magoito?
- Quem falhou?
A cada época balnear assistimos a um “passa culpas” e
continuamos sem soluções
estáveis e dignas.

Sintra é um destino turístico
cada vez mais procurado,
onde as entidades executivas
teimam em não resolver os
problemas que persistem ano
após ano e com isso limitam
o desenvolvimento económico do Concelho. A um
presidente da segunda maior
Câmara do Pais exige-se que
crie as condições para resolver estes e outros problemas. Não basta que depois
de se verificarem os factos se
solidarize com as populações
afetadas.
Os riscos costeiros de Sintra
têm de ser resolvidos. Mafra
fê-lo há quase 10 anos! A Autarquia assumiu a prioridade
e conseguiu ter soluções. Por
isso, perguntamos: porque é
que em Sintra ainda não?
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As lavadeiras saloias junto da roupa lavada

foto: jca

Os Amoladores em plena atividade

Feira de maio recriou tradição saloia em Agualva

N

uma organização
da Junta de Freguesia de Agualva
Mira Sintra, em
colaboração com a
Câmara Municipal de Sintra
decorreu no passado fim-desemana no Largo da República, em Agualva, a FEIRA
DE MAIO.
Este certame é umas das mais
antigas feiras tradicionais da
região saloia, tendo a mesma
resultado de uma petição feita
a D. João V pela Irmandade
de Nossa Senhora da Consolação de Agualva.
Noutros tempos, a Feira de
Maio era ponto de encontro
entre mercadores de lã e seda,
ourives, padeiros, latoeiros e
mercadores de gado.
Adaptada à realidade atual, a
Câmara dos Ofícios foi a responsável por trazer durante
três dias algumas recriações
que os visitantes apreciaram
e onde as famílias de gerações mais novas tiveram
oportunidade de ficar a
conhecer as tradições desta
zona do concelho de Sintra.
Animação de rua, pão com
chouriço, doçaria, artesanato
e ofícios tradicionais, espaço
para os mais novos e muita
música, que incluiu a presença de ranchos folclóricos,
deram ainda mais vida aquela
zona central de Agualva.

Tradição religiosa
regressou
à Feira de Maio
De referir ainda o regresso
este ano, às ruas da localidade, da imagem de Nossa
Senhora da Consolação de
Agualva que, em Procissão

Imagem da Senhora da Consolação de Agualva em procissão
realizada na tarde do passado
domingo, levou muitos fiéis
a testemunhar a sua fé num
cortejo que percorreu as principais artérias da localidade.
Este, aliás, era o ponto alto
do programa da Feira de Maio
do último dia de um certame
que este ano registou uma
forte afluência de público
local, mas também proveniente de outras freguesias
vizinhas e mesmo dos concelhos limítrofes.
Ouvido pelo Jornal de Sintra,
o presidente da Freguesia de
Agualva e Mira Sintra, Carlos
Casimiro destacou o facto da
tradição religiosa ter regressado a este evento, pois “ faz
parte da essência da Feira de
Agualva e que tinha sido perdida ao longo dos anos”. O
autarca recordou ainda que a
feira nasceu como uma iniciativa de apoio para se conseguirem verbas para recuperação da Capela de Nossa Senhora da Consolação, situada

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

próximo do Largo da República, salientando a “excelente colaboração” obtida em
conjunto com a Paróquia de
Agualva e Mira Sintra.
Num contexto de enquadramento eminentemente
urbano, como é o caso da
Agualva, foi possível, graças
à excelente recriação dos
figurantes da Câmara dos Ofícios, ver durante a realização
desta feira de maio, a demonstração de várias profissões e
atividades que hoje vão
rareando, nomeadamente os
amoladores, as lavadeiras de
roupa, as carroças transportando os fardos de palha e até
mesmo o jogo do pião que fez
as delícias dos mais pequenos no século passado.
O som ambiente da feira, com
a audição de música popular
portuguesa, foi interrompido
por alguns minutos para dar
lugar à passagem da Procissão com a imagem de
Nossa Senhora da Conso-

lação, na rua junto ao recinto
da feira e que percorreu alguma ruas de Agualva, cortejo
que teve a presença do autarca responsável pela freguesia.
No recinto da feira de maio, a
presença ainda de vários
expositores, artesãos, stands
de produtos alimentares e
doçaria regional e uma banca
da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de Agualva – Cacém, que
desta forma deu a conhecer à
população em geral algum do
trabalho que efetua diariamente em prol da comunidade, mas também a exposição de algumas peças de
trabalho, nomeadamente,
mangueiras de combate a
incêndios, agulhetas, alguns
capacetes antigos e modernos e material pertencente á
Fanfarra composta por adultos e crianças, “e que nos dá
muito orgulho ”, conforme fez
questão de sublinhar, Carla
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Anual - 15,10

Cheque

Anual . Estrangeiro 20,00

No Jornal
de Sintra - Loja

Borges, elemento da Direção
daquela corporação.
A abertura dos Bombeiros de
Agualva Cacém à população
foi um dos aspetos vincados
por Luís Miguel Baptista,
presidente da Direção, e que
“ decorre de um projeto que
está em curso, assumido pela
atual Direção e que visa a
abertura cada vez mais da
Associação á população”,
destacando o papel da Junta
de Freguesia de Agualva
Mira Sintra que possibilitou
que isso acontecesse, conforme afirmou ao Jornal de
Sintra.
Segundo aquele responsável
a ideia de trazer alguns equipamentos para a exposição,
teve como objetivo “estabelecer a diferenciação entre
aquilo que era o passado e a
atualidade”, postura que,
afirma, querem manter nos
Bombeiros.
Com cerca de 90 bombeiros
no ativo, Luís Baptista refere
“a necessidade de renovar
cada vez mais o corpo de
bombeiros para dar continuidade à componente voluntária” não esquecendo que
“os corpos de bombeiros são

também escolas de civismo e
escolas de virtudes e esse é
também o nosso objetivo e a
nossa postura”.
De referir entretanto que
desde o passado mês de abril
decorre sempre aos feriados
e fins-de-semana, a feira da
sardinha, no quartel dos
Bombeiros de Agualva Cacém, que termina domingo dia
2 de junho e pretende angariar
fundos para a compra de
equipamento para servir uma
nova viatura que está a ser
carroçada, um veículo urbano
de Combate a Incêndio. Neste
âmbito o presidente da Direção daquele Corpo de Bombeiros, destacou a ajuda recebida da Câmara Municipal
de Sintra, Fundação CulturSintra e Sintra Parques
Monte da Lua.
Num fim-de-semana de tempo
seco, esta foi mais uma oportunidade da população e visitantes tomarem conhecimento, ao ar livre, de uma
realidade cultural que marcou
época e que, pela sua dimensão e importância chegou aos
dias de hoje.
José Carlos Azevedo

Elementos da Direção dos Bombeiros de Agualva
Cacém presentes na feira

Multibanco – Seleccionar – Transferências
Transferências bancárias

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)
Importância a transferir:
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Cerimónia decorreu frente ao Palácio Nacional de Sintra

Basílio Horta e comitiva assistiram ao desfile apeado e motorizado

fotos: jca

Liga dos Bombeiros Portugueses distingue Basílio Horta

D

ecorreram na manhã do passado domingo 19 de maio,
as cerimónias alusivas ao Dia Munic ipal do Bombeiro, organizadas pela autarquia e
Bombeiros Voluntários de
Sintra.
Frente ao Palácio Nacional de
Sintra, os bombeiros das nove
corporações do concelho estiveram perfilados, na presença de autoridades civis e militares, eclesiásticas, autarcas
e população.
Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
chegou ao Largo do Terreiro
Rainha D Amélia e foi recebido, entre outros, pelo vice
presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, Rui Rama da Silva, também Domingos Quintas, vereador da Proteção Civil de Sintra.
Depois de passar revista aos
Soldados da Paz, as cerimónias prosseguiram com o discurso de Rui Rama da Silva
que teve o seu ponto alto, na
atribuição da Medalha Fénix
de Honra, da Liga dos Bombeiros Portugueses, a segunda mais alta distinção honorífica atribuída por aquela
entidade, ao presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
Basílio Horta.
De referir que a decisão de
atribuir a condecoração surge
na sequência de uma proposta do secretariado dos
Bombeiros do Concelho de
Sintra, à Liga dos Bombeiros
Portugueses, conforme referiu inicialmente o vice presidente Rui Rama da Silva.

“Câmara de Sintra tem
sido exemplar” – afirma
vice presidente da Liga
de Bombeiros
“ As autarquias têm ao longo
dos anos vindo a desenvolver um apoio cada vez mais
significativo às associações
de bombeiros nos respetivos
concelhos “começou por referir no seu discurso, o vice
presidente da Liga de Bombeiros, que destacou “a
Câmara de Sintra que tem
sido exemplar nesse processo”. As referências elogiosas
à autarquia Sintrense continuaram no discurso de Rama
da Silva, ao afirmar que “muitas vezes temos dado o exem-

Basílio Horta cumprimenta o vice presidente
da Liga de Bombeiros Portugueses

Bombeiros e viaturas frente ao Palácio Nacional de Sintra
plo da autarquia de Sintra e
do seu presidente, no sentido
de ter estruturado e estabelecido uma parceria profícua
com as respetivas Associações Humanitárias de Bombeiros do Concelho”.
Aquele responsável referiu
ainda que “independentemente dos valores de ordem
financeira, para nós, Liga dos
Bombeiros Portugueses, é
fundamental considerar, acima de tudo, a vontade, o desejo e a expressão direta desses apoios, e a Câmara de Sintra tem sido sensível aos argumentos e às necessidades
das Associações”, disse Rama da Silva, realçando o município de Sintra e todos os
agentes envolvidos nesta
causa humanitária, como “um
exemplo extraordinário ao
país”.
As primeiras palavras da intervenção de Basílio Horta
foram de agradecimento ao
referir que “é com grata emoção que recebo esta condecoração em nome da Câmara
de Sintra” , reforçando ainda
que “para um político com
muitos anos ao serviço do Estado, há momentos inesquecíveis e este é um desses momentos”, disse o autarca dirigindo-se ao vice presidente
da Liga dos Bombeiros Portugueses.

“Câmara de Sintra sem
os seus corpos
de Bombeiros, era
um corpo em alma”
– disse Basílio Horta
Basílio referiu ainda que este

é o “momento que simbolicamente representa a cooperação, a colaboração e o respeito que existe entre a Câmara Municipal de Sintra e os
seus Corpos de Bombeiros”,
acrescentando que “ as duas
instituições são uma e a mesma entidade, que embora
juridicamente e institucionalmente separadas, consideramos que a Câmara de Sintra,
sem os seus Corpos de Bombeiros, era um corpo sem alma,
que não podia exercitar talvez
a mais importante das nossas
competências, que é a proteção das pessoas e bens”
O presidente da Câmara de
Sintra disse estar convicto de
que “ao lado da Educação e
da Saúde, a primeira prioridade do Estado, Central ou
Local, é a proteção da sua
gente” e por isso, reafirma, “a
Câmara de Sintra honra-se
com os Corpos de Bombeiros
que tem, na sua área de jurisdição e essa solidariedade
manifesta-se, não apenas em
relação aos munícipes mas
entre os diversos Corpos de
Bombeiros”.
O autarca Sintrense disse
ainda que “nós temos que
agradecer a cada uma das
bombeiras e a cada um dos
bombeiros, presidentes da
Direção e Comandantes o
trabalho, esforço, a dedicação e o risco que correm para
nos defender”.
A solidariedade que se vive
entre as corporações de bombeiros do concelho foi destacada por Basílio Horta ao
recordar o recente incêndio na
serra de Sintra, zona de Colares: “numa hora esse incên-

dio no coração da serra de
Sintra foi extinto porque
nessa altura imediatamente
todos os Corpos de Bombeiros estiveram naquele local e
foram capazes de se unirem e
terem uma estratégia comum”
O tom do seu discurso subiu
ao afirmar que “o Estado Central não pode nem deve demitir-se das suas funções”,
aproveitando de seguida
para pedir que “nas suas decisões, não enfraqueça o nosso esforço de proteger a nossa Serra, que além de ser
nossa é Património da Humanidade”.
De uma forma mais incisiva e
contundente o autarca afirmou que “não podemos
admitir que haja decisões
suscetíveis de diminuírem o
esforço ou a capacidade de
intervenção que temos de ter
na nossa Serra de Sintra e em
todo o concelho”.
Seguiu-se o desfile apeado e
motorizado perante as autoridades, na Volta do Duche,
com a pequena tribuna junto
a entrada do Parque da
Liberdade.
Várias viaturas das corporações de bombeiros estiveram durante o dia estacionadas frente ao Palácio Nacional
de Sintra.
São 9 as corporações de
bombeiros do concelho de
Sintra: Agualva-Cacém, Algueirão-Mem Martins, Almoçageme, Belas, Colares, Montelavar, Queluz, São Pedro de
Sintra e Sintra.

José Carlos Azevedo

Avelino Couto, José Marques, Basílio Horta e Rui Rama
da Silva

Basílio Horta discursando

Ricardo Silvestre (Comandante Bombeiros
de Sintra) apresenta corporações a Basílio Horta

Bombeiros Voluntários de Sintra organizaram
as celebrações
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GNR

Sintra – Desmantelada
rede criminosa suspeita
de 58 furtos em residência
O Comando Territorial de Lisboa, através do Destacamento
Territorial de Sintra, dia 21 de maio, deteve oito homens e
cinco mulheres, com idades compreendidas entre os 25 e os
56 anos, pertencentes a uma rede criminosa organizada, que
se dedicava a burlas e a furtos qualificados, especialmente
em interior de residência, estando indiciados em 58 furtos,
praticados na área da grande Lisboa.
O modus operandi dos indivíduos consistia em abordar
residências, preferencialmente moradias, subtraindo todo o
material que nelas estivesse contido, com vista à sua venda e
consequente ganho económico, com incidência no furto de
ouro, dinheiro e eletrodomésticos. Em alguns dos furtos, os
suspeitos abordavam residências com idosos e, no sentido
de se introduzirem nas casas, faziam-se passar por
funcionários de entidades, alegando faturas por pagar e
contagem de contadores, acabando por levar objetos,
nomeadamente ouro.
A operação foi o culminar de uma investigação que teve a
duração de cerca de oito meses e que visava a prática do
crime de associação criminosa, furto qualificado e burla, a
qual esteve sob a direção da 4.ª Secção do Ministério Público
do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do
Tribunal da Comarca Oeste – Sintra, tendo sido realizadas
42 buscas, em Lisboa, Sintra, Torres Vedras, Odivelas,
Caneças, Loures e Vialonga, das quais 24 domiciliárias, 11 a
veículos, 6 em estabelecimentos comerciais e uma no
Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, levando à
apreensão e recuperação do seguinte:
• 11 veículos ligeiros, alguns de gama alta;
• 198 artigos em ouro, designadamente brincos, fios,
pulseiras, anéis e medalhas (cerca de 4 quilos, com um valor
estimado de 130 mil euros);
• Diversos eletrodomésticos, designadamente aspiradores,
ferros de engomar, forno elétrico, placa vitrocerâmica, máquina
de café, entre outros; • 10 televisões LCD; • 25 telemóveis; •
28 relógios de pulso; • Diverso material informático: 10 tablets,
dois computadores, três colunas de som e um monitor; • Oito
dispositivos de videojogos; • Cinco Hoverboards; • Duas
malas de senhora, no valor de 500 euros; • Uma coleção de
moedas; • 48 doses de haxixe; • Oito doses de cocaína;
• Mais de 5 mil euros em numerário.
Os detidos têm antecedentes criminais relacionados com a
prática do mesmo tipo de crime, e serão presentes hoje, dia 22
de maio, ao Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste – Sintra.
Esta operação envolveu militares de diversas valências da
GNR e contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública,
num total de 333 elementos.

FabLab de Sintra realiza
workshop de costura
A FabLab de Sintra vai realizar um workshop de costura no
próximo sábado, dia 1 de junho, desdobrado em duas sessões,
uma vai decorrer da parte da manhã, entre as 10h00 e as 13h00,
e a outra terá lugar na parte da tarde, entre as 15h00 e as
18h00.
Na primeira sessão, com um total de 3h00, serão transmitidos
ensinamentos sobre a iniciação da costura criativa; na
segunda sessão, com uma duração de 3h00, será criado o
Projeto Necessaire Morango que visa a criação de uma bolsa
em forma de morango.
A FabLab de Sintra (Fabrication Laboratory) resulta de uma
parceria entre a Câmara Municipal de Sintra e a SEA (Agência
de Empreendedores Sociais) e traduz-se num espaço de
experimentação e materialização de ideias que visa democratizar o acesso a invenções pessoais através de tecnologias.
Este projeto foi criado e pensado para a comunidade com
vista a fomentar uma educação técnica informal, proporcionando o ambiente ideal para a invenção e criatividade,
formações e workshops bem como para a implementação
de projetos de empreendedorismo social que contribuam para
a sustentabilidade social, económica, cultural e ambiental, em
prol do desenvolvimento local.
A participação no workshop tem um custo de 20• por sessão
e carece de inscrição prévia. Inscrições em fablabsintra.pt

Autarquia investe dois milhões de euros
em escolas de Rio de Mouro

A

autarquia de Sintra
vai intervir em escolas da freguesia
de Rio de Mouro,
um investimento
de cerca de 2 milhões 80 mil
euros até 2021, melhorando
assim a qualidade dos estabelecimentos de ensino de
milhares de crianças.
O plano de intervenção para
as 14 escolas EB1 e três EB23
da freguesia passa pela conservação e reabilitação dos
edifícios para inverter a trajetória de décadas sem conservação de forma a garantir
boas condições de funcionamento, devolver aos edifícios as suas características
originais, garantido a estanquidade e as condições de
conforto dos mesmos e a
remoção de coberturas em
fibrocimento.
“O caminho é colocar Sintra
no lugar que merece, estamos
a intervencionar diversas
escolas e não vamos ficar por
aqui. As escolas deviam ser
um motivo de orgulho para
todos, de dar dignidade a
quem aprende e a quem
ensina”.
“O investimento nas escolas
é dos mais importantes que a
câmara tem vindo a fazer. Não
podíamos conviver sabendo
que havia escolas onde chovia lá dentro, é um grande
investimento, mas que tinha
de ser feito, referiu o presidente da Câmara Municipal
de Sintra, Basílio Horta,
durante a Presidência Aberta
à freguesia de Rio de Mouro.
A requalificação energética
de edifícios é outra das prioridades para garantir mais
conforto e reduzir a fatura
energética. Com o objetivo de
contribuir para a melhoria do
conforto térmico dos edifícios escolares, estão previstas as seguintes medidas:
isolamento exterior, substituição de caixilharias, colocação de painéis fotovoltaicos e painéis solares térmicos e aquecimento a biomassa.
No que diz respeito à requalificação de cozinhas, interessa garantir a segurança
alimentar através da remode-

foto: cms

lação e ampliação das cozinhas e substituição de equipamentos obsoletos.
Os logradouros inadequados
a atividades desportivas e
lúdicas, a inexistência de
equipamentos lúdicos e
mobiliário urbano, a ausência
de zonas de sombra, o mau
estado geral dos pavimentos
e equipamentos existentes e

problemas de drenagem,
fazem da requalificação de
logradouros, uma das prioridades de modo a criar melhores condições de utilização
dos recreios.
Recorde-se que o Plano de
Investimentos nas Escolas de
Sintra foi apresentado em
março de 2018 e prevê a
intervenção em 98 escolas,

abrangendo mais de 30 mil
alunos, num investimento
total de cerca de 24 milhões
de euros, dos quais 3,250
milhões de fundos comunitários.
De referir que algumas das
intervenções em algumas
escolas já foram concluídas,
conforme os quadros em
baixo.

2018/2019
Intervenção

Escola

Valor •

situação

Conservação
e beneficiação

RIO DE MOURO 1
ALBARRAQUE
RINCHOA 1
SERRA DAS MINAS 1
SERRA DAS MINAS 2
CABRA FIGA
FITARES
RIO DE MOURO 2
JI P. AGOSTINHO MOTA

93.000
53.000
125.000
52.000
141.000
49.000
74.000
55.000
5.000

Concluída
A iniciar brevemente
A iniciar brevemente
Em contratação
A iniciar brevemente
A iniciar brevemente
Em contratação
Em contratação
Em contratação

Requalificação
energética

RINCHOA 2
FRANCOS

225.000
176.000

Em execução
Concluída

Requalificação
de
cozinhas

RINCHOA 2
RINCHOA 1
SERRA DAS MINAS 2

55.000
56.000
59.000

Concluída
Concluída
Concluída

Requalificação
de
logradouros

RINCHOA 2
SERRA DAS MINAS 1
SERRA DAS MINAS 2
RIO DE MOURO 1
FRANCOS

164.000
67.000
98.000
49.000
14.000

Em execução
Concluída
Em contratação
Em contratação
Em contratação

Ampliação de escola

RINCHOA 2

361.000

Concluída

1.971.000

Escolas EB 23

Intervenção

Conservação
e beneficiação

Escola

Valor •

situação

Alfredo da Silva

77.000 •

Em contratação

Padre Alberto Neto

33.000 •

Em contratação

110.000 •

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934 nos acontecimentos que fazem história
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Taça Nacional de Promoção Futebol Feminino – 2.ª Eliminatóriia

Sintrense ganha em Seia (0-1) e segue para a meia-final
Ventura Saraiva

Um golo solitário de Mariana Fontes, aos oito minutos do segundo tempo,
garantiu ao Sport União Sintrense a passagem à meia-final da Taça Nacional
de Promoção do Futebol Feminino, deixando pelo caminho, o Seia FC.,
vingando a eliminação da Taça de Portugal há duas épocas atrás. Na 2.ª
Eliminatória, realizada no domingo, dia 19, Damaiense, e Valadares GaiaB, garantiram a continuidade na prova, com o Sintrense a defrontar a
formação “B” das recentes finalistas vencidas da Taça de Portugal, amanhã
(sábado), dia 25, no Complexo Desportivo Valadares.

N

a região serrana, o
Sintrense dispôs
de uma soberana
ocasião para iniciar o jogo frente
ao Seia FC, em vantagem, mas
acabaria por desperdiçar um
penalti no primeiro minuto de
jogo, adiando assim a possibilidade de passar para a frente do marcador, perante um
adversário difícil e com naturais aspirações de chegar à
final da Taça Nacional. Na
memória, estaria o jogo de

2017 para a Taça de Portugal
e que as anfitriãs ganharam
por 3-0, afastando prematuramente as sintrenses da segunda prova mais importante
do calendário federativo.
Até ao intervalo, o marcador
manteve-se sem golos, e só
no reatamento, seriam as
redes do Seia a balançar. Aos
53 minutos, Mariana Fontes
daria vantagem à turma de
Sintra, e que se manteria até
final do jogo.
A próxima eliminatória é

jogada a duas mãos, com o
Sintrense a jogar amanhã, dia
25, no Complexo Desportivo
de Valadares, recebendo as
portistas no dia 2 de Junho
(domingo), na Portela de
Sintra pelas 14h00.
O outro jogo da meia-final, é
disputado entre o Damaiense
e o “repescado” Gil Vicente.
O primeiro jogo é na Damaia,
e o segundo em Barcelos, no
mesmo quadro da eliminatória.
Com arbitragem de Ana Tei-

Mariana Fontes um golo que valeu a passagem às meias-finais da taça
xeira, auxiliada por Liliana
Duarte, e Mílton Vogado, o
Sport União Sintrense apresentou no Estádio Municipal
de Seia, a seguinte equipa:
Débora Sousa; Ana Nel, Marta Bernardo, Marta Domingos, e Patrícia Caeiro (Bárbara

Ricardo, 60’); Solange Cardoso (Sofia Soares, 64’), Petra
Pacheco, Sara Martins, e Rita
Carneiro, Mariana Fontes, e
Madalena Silva.
Não utilizadas: Inês Pegas
(gr).
Resultados da 2.ª Eliminatória

fotos: venturasaraiva

Damaiense, 2-Atlético CP, 1
Gil Vicente, 2-Valadares Gaia
B, 3 *
Seia, 0- Sintrense, 1
*repescado por sorteio: Gil
Vicente

Campeonato Distrital da Divisão de Honra de Juniores A da AFL

E de repente aparece o Damaiense para baralhar as contas
Quando tudo parecia resolvido para o Oriental com a
vitória em São Pedro de
Sintra, frente ao 1.º Dezembro
na jornada do dia 11, eis que
na ronda do passado sábado
(dia 18), o Damaiense contraria o favoritismo do Oriental e vence em Marvila (0-1),
deixando tudo em suspense

para a jornada de amanhã, dia
25, embora a vantagem de
mantenha para os rapazes de
Marvila que somam mais dois
pontos que o 1.º Dezembro, e
três, que o Sporting Clube de
Lourel que em caso de igualdade com os seus rivais
desempata no confronto
entre ambos.

Com todos os jogos a começarem pelas 16h00, muitas
serão as comunicações a
partir dos campos da União
de Tires (Oriental), 1.º Dezembro (Atlético), e Futebol
Benfica (Lourel).
Matematicamente todos
estão obrigados a vencer, já
que em caso de empate do

Oriental, e vitória do 1.º Dezembro, a vantagem é do
emblema de São Pedro de
Sintra que no confronto
directo tem a vitória de 0-2,
em Marvila. O Sporting de
Lourel só chegaria ao título
com a derrota dos dois
restantes candidatos, o que
se afigura muito remota dado

e o CF Santa Iria.
Na Série 2, sobem Casa Pia
AC, Algés, e EF Belém
Estádio Restelo, e descem
Colégio Marista, e Unidos.
Para discutir o título de
campeão, com o Sintrense,
vai o Sporting “C” (sub 14)

PUB.

EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA.
PEDREIRA PRÓPRIA – EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES
Estremoz (Rosa Portugal)
Monte Del Rei – Bencatel – Vila Viçosa

ARMAZÉM: Av. Marquês Pombal, n.º 247 – Falimas
Telef. 219 279 797 – Fax: 219 279 705 • MORELENA – 2715 PERO PINHEIRO - PORTUGAL
efa.lda@mail.telepac.pt • www.efa-marmoresrosa.com

Ventura Saraiva
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GRUPO UNIÃO RECREATIVO
E DESPORTIVO
MTBA
SEDE: - BOLEMBRE – 2710 SINTRA
(Contrib. N.º 501 127 976)

Sintrense campeão de Série, garante subida à “Honra”
Águias da Musgueira, e
apesar do empate (1-1), garantiu o 1.º lugar que já estava
matematicamente assegurado. AD Carregado, e Águias
da Musgueira também sobem
à Divisão de Honra. Descem,
o Sporting Clube Vila Verde,

desde que Pêro Pinheiro
(CAC), e Torreense B (Colégio Marista), vençam os
seus jogos.

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA

Campeonato Distrital de Iniciados da 1.ª Divisão-Série 1
Uma promoção que vinha
sendo anunciada, dada a
vantagem do emblema de
Sintra sobre a concorrência.
Na última ronda, realizada no
sábado, 19, o Sintrense recebeu no campo da Carreirinha,
em Lameiras, o Recreativo

o favoritismo do 1.º Dezembro sobre o Atlético Clube de
Portugal, já que os alcantarenses estão na zona de despromoção, podendo mesmo
descer em caso de derrota,

que ficou em 1.º lugar, mas
não pode subir pelos
regulamentos da FPF.

VS

(DECRETO-LEI N.º 460/77, DE NOVEMBRO DE 1977)

CONVOCATÓRIA
Nos termos do Capítulo 9.º dos Estatutos do Grupo União Recreativo e Desportivo
MTBA, convoco a Assembleia Geral Ordinária do Grupo, em sessão a realizar pelas
20.30h do dia 7 de Junho de 2019 (ou uma hora depois com qualquer número de
associados), no Pavilhão do MTBA sito em Bolembre-Sintra, com a seguinte Ordem
de Trabalhos:
1 – Apresentação, discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção e Parecer
do Conselho Fiscal relativo ao exercício de 2018;
2 – Apresentação, discussão e votação do Plano de Actividades da Direcção para
o Exercício de 2019;
3 – Apresentação de Candidaturas e eleição dos Novos Corpos Gerentes de Junho
2019 até final de Maio de 2020;
4 – Outros assuntos de interesse para o MTBA.
Bolembre, 17 de Maio de 2019.
O Presidente da Assembleia Geral,
(a) José Miguel Vaz Portelinha
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Campeonato Distrital da Divisão de Honra da AFL- Série 1

Negrais campeão de Série. Lourel garante lugar no pódio
Ventura Saraiva

Terminou no domingo, dia 19, a fase regular do Campeonato Distrital da
1.ª Divisão de Honra da AFL, com a Sociedade Recreativa e Desportiva de
Negrais a garantir o título de campeão da Série 1, e o Sporting Clube de
Lourel o terceiro lugar, um prémio de consolação amargo, já que os leões
partiram para o campeonato com ambições de regressar ao Pro Nacional.
Na derradeira jornada, bateram “Os Montelavarenses” por 4-1, num dérbi
concelhio emotivo até final, assim como em Negrais, com a equipa da casa
a bater o Jerumelo por 2-1, e a fazer a festa da subida de divisão.

O

fecho do campeonato era de decisões, não só relativamente ao primeiro lugar, como no
fundo da tabela, com Sobreirense, Carregado, e Frielas a lutar pela vaga da
manutenção, dado que o
Sporting Clube de Pinheiro de
Loures já estava condenado
à descida. A fava acabaria por
calhar à Associação desportiva do Carregado que no
dérbi ribatejano, com a Associação Murteirense, não foi
além de um empate a quatro
bolas. O SC Frielas goleou o
SC Pinheiro de Loures por 50 e garantiu desde logo a
manutenção, independentemente dos restantes resultados. O Sobreirense com a

derrota em São João da Talha
(3-1), ficou com a possibilidade de jogar o play-off,
dependendo dos clubes despromovidos do Campeonato
de Portugal.

Dérbi em Lourel
só decidido
nos 15 minutos finais
Tranquilo na tabela classificativa, mercê de uma temporada muito regular e até
acima das expectativas, o
Clube de Futebol “Os Montelavarenses” apresentou-se
no Complexo Desportivo
Sargento Arménio em Lourel,
sem complexos e cheio de
personalidade. Já o conjunto

leonino queria vencer para
manter o terceiro lugar, reunindo-se todas as condições
para um jogo emotivo, como
viria a acontecer. Com uma
igualdade ao intervalo, e
apesar da forte pressão do
Sporting de Lourel, a verdade
é que o resultado mantinhase inalterável, muito pela
enorme exibição do guardaredes forasteiro, Duarte
Cayatte, curiosamente transferido da equipa dos leões
(Juniores A) para o emblema
de Montelavar. Aos 85
minutos, o Sporting de Lourel
chegou finalmente ao golo (21), e chegaria ao 4-1, com dois
golos de grande execução
técnica.
“Os Montelavarenses” terminam o campeonato no 9.º

Dérbi concelhio entre os leões de Lourel e Os Montelavarenses
encerra temporada 2018-19
lugar, com um total de 11
vitórias, e 3 empates, com o
factor casa a ser determinante,
embora como visitado tenha
conseguido três vitórias (Carregado, Pinheiro de Loures, e
Frielas), e um empate em casa
de um dos candidatos (Murteirense).
Quanto ao título de campeão,
a equipa de Negrais encontra
o vencedor da Série 2, o
Atlético Clube de Portugal,
clube com pergaminhos no
futebol nacional, e a renascer

das cinzas depois do período
conturbado da estrutura
profissional da SAD que
levou à extinção da equipa de
seniores.
Nas despromoções, registese a descida do Ginásio Clube
1.º de Maio de Agualva para
a 1.ª Divisão, juntamente com
o Cultural da Pontinha.

Classificação final

fotos: venturasaraiva

Vialonga, 73, 3.º Sporting de
Lourel, 65, 4.º Murteirense, 62,
5.º Bobadelense, 51 (…), 9.º
“Os Montelavarenses”, 36,
16.º Pinheiro de Loures, 17.
Série 2
1.º Atlético Clube de Portugal,
78 pontos; 2.º Palmense, 67,
3.º Estoril Praia B, 66, 4.º
Oeiras, 64, 5.º Mem Martins
SC, 57 (…), 7.º AC Cacém, 46,
15.º Agualva 20, 16.º CAC, 17.

Série 1
1.º Negrais, 74 pontos; 2.º

Campeonato Pro Nacional da Associação de Futebol de Lisboa

Campeonato Nacional de Basquetebol da 1ª Divisão de Seniores Masculinos

Club Sintra Football é o campeão

Clube Atlético de Queluz
disputa título de campeão

Terminou no dia 19 (domingo), o Campeonato Distrital
Pro Nacional da Associação
de Futebol de Lisboa (AFL),
com o Club Sintra Football a
sagrar-se campeão, numa
ponta final ganha ao Clube
Atlético de Pêro Pinheiro no
confronto directo, já que as
duas equipas terminaram com

o mesmo número de pontos
na classificação (60).
Na última jornada, a formação
comandada por Rui Santos
jogava na Ericeira e tinha a
seu favor dois pontos de
vantagem sobre a da capital
do mármore que recebia no
campo Pardal Monteiro, a
União Alta de Lisboa. Em Pêro

Pinheiro, a vantagem ficou
em 3-1, para a equipa da casa,
enquanto na Ericeira, o resultado final foi de um empate
(1-1), e que serviu para o
Sintra Football festejar o título
e a consequente promoção ao
Campeonato de Portugal na
próxima época.

A equipa do Clube Atlético
de Queluz está na final do
Campeonato Nacional de
Basquetebol da 1ª divisão
depois de vencer no 2.º jogo
da meia-final a equipa do
Atlético Clube de Portugal, no
Pavilhão da Tapadinha, cujo
resultado final foi Atlético CP

80 – CA Queluz/Consilcar 90.
A final do Campeonato
Nacional de Basquetebol da
1ª divisão de Seniores
Masculinos, começa amanhã,
dia 25, pelas 21h00, no
Pavilhão Henrique Miranda,
em Queluz, frente à equipa do
Ginásio Paté Maná à melhor

de 3 jogos. O segundo
disputa-se em Olhão no dia 1
de Junho, às 17 horas. Caso
seja necessário realizar o
terceiro jogo, volta a ser no
Pavilhão Henrique Miranda,
em Queluz, no dia 2 de Junho,
às 18h30m.

PUB.

RESTAURANTE - CERVEJARIA
O Fim das Barreiras Arquitectónicas
SEDE LISBOA: Rua Cidade da Covilhã, n.º 16-A
Casal do Cotão - 2735-204 Cacém
Telef. 21 4261236 - Fax: 21 0371117
PORTO: Telef: 22 9812448 - Fax: 22 9812449
Especialidades em: Mariscos Nacionais • Peixes Variados
• Bife na Pedra • Cataplana de Mariscos * Lagosta à Búzio
VIVEIROS PRÓPRIOS – Aberto todo o ano
Av. Eugéne Levy, 56 - 2705-304 Praia das Maçãs
Colares - Sintra • Telef./Fax: 21 929 21 72

email: geral@autoelevacao.pt

www.autoelevacao.pt

Sede: Av. General Barnabé António Ferreira, N.º 113

Comercialização e Assistência Técnica e Equipamentos de Elevação
Mesas de Tesoura, Monta Pratos, Elevadores Unifamiliares,
Equipamentos para Deficientes, Plataforma Sobe Escadas,
Plataformas para Cadeira de Rodas,
Portas com Fechamentos Automáticos e/ou Manuais

2715-315 Almargem do Bispo • Contacto: 21 927 08 62

Fábrica: Rua do Alecrim, n.º 20 – NEGRAIS
e-mail: geral@leitoesdenegrais.pt •
www.leitoesdenegrais.pt
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6.º Grande Prémio Queluz Belas - Prémio Manuel Faria
(Troféu Sintra a Correr)

Sandra Protásio e Leonardo Coelho
(JOMA) vencem prova rainha
Ventura Saraiva

R

ealizou-se no domingo, dia 19, a
sexta edição do
Prémio Manuel Faria, promovido pela
União de Freguesias de Queluz-Belas, e que foi ganho pelos atletas da Juventude Operária de Monte Abraão
(JOMA), Leonardo Coelho, e
Sandra Protásio, os mais
rápidos na prova rainha de
9.000 metros.
Com a frondosa praça 5 de
Outubro, local verdejante de
Belas, a servir de palco à zona
de partida, chegada, e entrega
de prémios, a edição deste
ano juntou pouco mais de
três centenas de participantes
em todos os escalões (Benjamins a Veteranos de ambos

os sexos). A escassez de atletas deve-se sobretudo pela
coincidência de provas com
os concelhos vizinhos (Loures, Oeiras, e Cascais), mais
atractivos nos prémios e nas
distinções aos vencedores.
Muitos dos escalões não
chegaram a pontuar no “top
10”, nomeadamente nos mais
jovens, o que revela uma ausência de trabalho dos clubes
na área da formação. A excepção foi mesmo nos Benjamins Femininos (12 atletas),
com a vitória de Ana Bernardo (CCD Sintrense) que
segue isolada na pontuação
do “Troféu Sintra a Correr
2019”.
Classificações:
Seniores masculinos
1.º Leonardo Coelho, JOMA

2.º Daniel Almeida, CCD
Sintrense
3.º Marco Pinto, FFPMU
4.º João Caetano, Individual
5.º Rafael Gonçalves, FFPMU
6.º Tiago Lopes, UDC Mira
Sintra
7.º Miguel Tomé, Mercedes
Benz
8.º Luís Cardoso, FFPMU
9.º Luís Barracho, CCD Sintrense
10.º Elisandro Alves, USC
Mira Sintra
Seniores femininos
1.ª Sandra Protásio, JOMA
2.ª Cátia Galhardo, Caracóis
do Asfalto
3.ª Joana Vinagre, CCD Sintrense
4.ª Ana Machado, CCD Sintrense
5.ª Daniela Vinagre, JOMA

Leonardo Coelho (JOMA) o mais rápido a chegar à meta em Belas
6.ª Daniela Simões, Manique
de Cima
7.ª Inês Diogo, Individual
8.ª Liliana Pereira, SC Reboleira e Damaia
9.ª Soraia Mestre, Condores

Motociclismo – Troféu “Oliveira Cup 2019”. Mini GP

Geral-Equipas
1.ª CBAMM, 550 pontos
2.ª CCd Sintrense, 407

André Madureira (HC
Sintra Cycling Team)
a dar show

Dinis Borges em destaque na prova do Bombarral
no Campeonato Espanhol de velocidade
(um dos mais competitivos do mundo)
no circuito da Catalunha em Barcelona

3.ª JOMA, 267
4.ª Correr Queluz, 204
5.ª GRD Manique Cima, 168

Campeonato Regional de Rampa da ACL
em Almourquim

Dinis Borge vence no Bombarral
Depois da vitória na ronda inaugural do
Troféu “Oliveira Cup” 2019, organizado
pelo piloto português de Moto GP
Miguel Oliveira, e realizada em Palmela,
no passado dia 12 de Maio, o jovem
piloto de 14 anos Dinis Borges, da Praia
das Maçãs, e representante do Moto
Clube de Sintra, venceu pela segunda
vez esta época, numa prova que
decorreu no Kartódromo do Bombarral.
Depois de obter a Pole Position nos
treinos cronometrados o que lhe
garantiu a primeira posição na grelha de
partida, Dinis Borges foi o grande
vencedor numa prova muito disputada,
que contou com a presença do seu
grande ídolo e mentor Miguel Oliveira,
o primeiro português a conseguir chegar
ao Moto GP, a correr pela equipa Red
Bull KTM Tech 3.
Este fimde-semana (dias 25 e 26), Dinis
Borges vai realizar a sua segunda corrida

10.ª Patrícia Salvado, Individual

na categoria de Pré Moto 3, integrado
na equipa do Miguel Oliveira Fan Club.

Realizou-se no sábado, dia 18, em Almourquim, sob a égide
da Associação de Ciclismo de Lisboa, o Campeonato Regional
de Rampa 2019, evento que contou com o apoio da União de
Freguesias de São João das Lampas-Terrugem. Os ciclistas
das equipas do concelho de Sintra arrebataram a maioria dos
títulos, com destaque para André Madureira, da novel equipa
do Hockey Club de Sintra Cycling Team a dar show nas
categorias onde participou. Venceu a classificação geral
“Rampa-Estrada”, à frente de Miguel Arsénio (Individual), e
Rafael Santos (ACD Milharado (Mafra). Nos parciais, dominou
o escalão B masculinos, e foi 2.º classificado na geral “Rampa
BTT”.
No sector feminino, as irmãs, Beatriz, Margarida, e Andreia
Lopes, da equipa AEBTT Rio/Mr Print, ocuparam por esta
ordem os lugares do pódio.
VS

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

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

foto: sandra saraiva

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

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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Viagem pelo Mediterrâneo encerra ciclo “Reencontros”
no Palácio de Sintra
O último concerto de “Reencontros” é dedicado às
músicas e danças tradicionais do sul de Itália, enquanto
exemplos da fusão das inúmeras civilizações que ali
confluíram ao longo de
milénios. A protagonizá-lo
estará Marco Beasley, tenor
especialista nestes repertórios, e a bailarina Lieselotte
Volckaert. Conclui-se assim
a quinta edição do ciclo “Reencontros” no mais antigo
paço real do país.
“Reencontros – Memórias
Musicais no Palácio de
Sintra” despede-se no dia 25
de maio, às 21h30, com um

concerto que nos leva até às
costas do sul de Itália e à rica
e variada cultura musical dessa região, resultado dos muitos povos que ali se foram

fixando e miscigenando ao
longo dos tempos. Somos
assim transportados aos
territórios do antigo reino de
Nápoles no século XVI e

Filipe de Fiúza apresenta a sua obra
ÁRUM - Versus Diabolus no MU.SA
O MU.SA - Museu das Artes
de Sintra, recebe Filipe de
Fiúza para a apresentação ao
público da sua obra poética
ÁRUM - Versus Diabolus,
no dia 24 de maio, às 18h00.
O Poeta português, iniciou a
PUB. JORNAL DE SINTRA, 24-5-2019

sua atividade literária com
quinze anos, a escrever
poemas de amor. Até hoje
publicou quatro livro, três de
poesia e um com poesia e
aforismos.
Com estudos de engenharia

civil e energias renováveis o
escritor afirma que a sua
religião é a poesia, porque
Deus é imaginação.

iremos testemunhar como,
longe de ficarem confinadas
na província, estas músicas,
danças e cantares chegaram
à capital do reino – Nápoles
– e inclusive alcançaram os
meios mais cultos da aristocracia e da corte. Gerou-se assim um movimento de mútua
influência entre repertórios
tradicionais e músicas cultas,
que mais contribuiu para a
“marca” única da identidade
musical da Itália meridional.
O programa “De Apúlia a
Nápoles – temas tradicionais
do séc. XVI” é protagonizado
pelo tenor italiano Marco
Beasley, a dirigir um ensemble

de cordas dedilhadas (alaúde, arquialaúde, guitarra
barroca e colascione) e tambores. Para além de canções
tradicionais da Apúlia e da
região de Nápoles, neste concerto haverá ainda espaço
para temas originais dos músicos que compõem o agrupamento.
Neste espetáculo, seguimos
ainda os movimentos coreografados de Lieselotte Volckaert, uma mulher da Europa
do Norte (é belga) que, dançando, nos narra a paixão do
Sul. A dançarina irá cruzar movimentos contemporâneos
com outros ancestrais e típi-

cos do sul de Itália.
O ciclo “Reencontros – Memórias Musicais no Palácio
de Sintra” é uma iniciativa
conjunta da Parques de Sintra
e do Centro de Estudos
Musicais Setecentistas em
Portugal (CEMSP), tendo por
diretor artístico o maestro
Massimo Mazzeo. Os “Reencontros” dão continuidade à
5.ª Temporada de Música
Erudita da Parques de Sintra,
que iniciou em março com os
“Serões Musicais no Palácio
da Pena”, e termina com o
ciclo “Noites de Queluz –
Tempestade e Galanterie”, em
outubro e novembro.

Coração de Mãe na Biblioteca Ruy Belo
Coração de Mãe é um Ateliê
e Conto, com entrada livre,
que se realiza no dia 25 maio
às 16h00, na Biblioteca Ruy
Belo, em Queluz.
Este conto e ateliê fala sobre
as reações da mãe de acordo
com os estados emocionais
dela em cada circunstância e
quais os atos e descobertas

do filho em relação a estas
mudanças. Afinal o coração
de mãe não é só um músculo
que bate sem parar…É um
lugar mágico onde acontecem
as mais extraordinárias
coisas.
Esta atividade organizada
pela Câmara Municipal de
Sintra destina-se a famílias

com crianças maiores de 4
anos.
Biblioteca Ruy Belo – Pólo
de Queluz - Rua Bica da
Costa, N.º 3-9 - Estrada
Nacional 117/2
Pendão – Queluz - Tel: 21 434
03 10
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Sintra – “Pedro Abrunhosa”, dia 30 maio, 21.30h. Centro Cultural Olga Cadaval
Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

TEATRO
Sintra – Diogo Batáguas “Quero Lá Saber”
Quando: 31 maio, 21:30h
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – Teatro para Bebés
Quando: 9 junho, 11h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – “5 Contos de Fadas”
Quando: 15 junho, 16h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – “Improvisadamente”
Quando: 21 junho, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

EXPOSIÇÕES
Sintra – “O Espaço ilimitado
da pintura”, obras da coleção
de Nadir Afonso
Quando: até 5 de janeiro de 2020
Onde: O MU.SA – Museu das
Artes de Sintra
Sintra – “Como eu te vejo....
Sintra”, exposição de fotografia
de Luís Rodrigues
Quando: até 29 junho
Onde: Paços do Concelho
Sintra – “Quando o Azul
Aquece”, Exposição e Instalação
de Lucrécia Alves
Quando: até 27 de julho
Onde: Galeria Municipal da Casa
Mantero

tural / Sede do GAVE
Quando: até 26 de maio

Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Mira Sintra – Exposição de
traalhos de pintura, artes
decorativas e bordados dos
artistas residentes na União das
freguesias de Agualva e Mira
Sintra
Quando: Até 23 de Junho
Onde: Casa Lívio de Morais

Sintra – “FLAK”
Quando: 13 julho, 21h30.
Onde: Auditório Acácio Barreiros, centro Cultural Olga
Cadaval

MÚSICA
Sintra – “Pedro Abrunhosa”
Quando: 30 maio, 21.30h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Rui de Luna”
Quando: 7 junho, 1.30h, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Yara Gutkin”
Quando: 14 de Julho, 17:30h
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – Rui Massena
Quando: 27 julho, 21.30h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
23 a 29 Maio

Sintra – “A solução… É tu
morreres”
Quando: 19 julho, 21:30
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – “João e o Pé de
Feijão”
Quando: 28 julho, 11h.
Onde: Auditório Acácio

Chão de Meninos/Sintra – Exposição de Saulo Silveira –
Pintando o silêncio/pintando o
som
Quando: até 2 junho
Onde: LM – Galeria de Arte
Conemporânea

Sintra – “Concertos para
Bebés”
Quando: 16 junho 2019, 10h e
11.30h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Queluz – Exposição da artesã
Vera Silva, no Espaço de Exposição “César Cruz” (Espaço Cul-

Sintra – “Concerto pelo
Vermont Youth Orchestra”
Onde: 3 julho, 21h.
Onde: Auditório Acácio

“Parque das Maravilhas” VP,
na sala 1, às 11.15h.
“John Wick 3: Implacável”, na
sala 7, às 15.40h.
“John Wick 3: Implacável”, na
sala 1, às 21.40h, 00.20h.
“Aladino e o Tapete Mágico”
VP, na sala 4, às 17.40h.
“Aladino e o Tapete Mágico”
VP, na sala 2, às 11.20h.

“Aladdin” VP, na sala VIP 8, às
11.30h; 15.10h, 17.55h.
“Aladdin” VP, na sala 2, às
13.20h, 16h, 18.40h, 21.20h,
00h.
“Aladdin” VO, na sala VIP 8,
às 21.30h, 00.10h.
“Aladdin” VO, na sala 1, às
13.10h, 15.50h, 19h.
“Aladdin” VO, na sala 3, às
11.15h.
“Hotel Mumbai”, na sala 3, às
13.55h, 16.20h, 19.10h, 21.50h,
00.25h.
“Mr. Link” VP, na sala 5-K, às
11.15h, 15.30h.
“Juntos para Sempre 2”, na
sala 5K, às 13.20h, 15.30h,
00.25h.
“Uma Traição Necessária”, na
sala 6, às 13.30h, 15.30h, 19.45h,
21.45h, 23.55h.
“Uma Traição Necessária”, na
sala 5K, às 17.40h.
“Um Ato de Fé”, na sala 5-K, às
19.50h, 22.10h.
“Pokemon: Detetive Pikachu”
VP, na sala 6, às 17.30h.
“Pokemon: Detetive Pikachu”
VP, na sala 4, às 11.15h, 13.30h,
15.35h.
“Pokemon: Detetive Pikachu”
VP, na sala 6, às 11.15h.
“Pokemon: Detetive Pikachu”
VO, na sala 4, às 00.30h.
“Pokemon: Detetive Pikachu”
VO, na sala 7, às 18.30h.
“Vingadores Endgame”, na
sala 7, às 11.25h, 21.25h.

DANÇA
Sintra – “Sintra Flamenco”
Quando: 25 Maio, 21.30h
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – Ai! A Dança - “Dança,
meu amor!”
Quando: 6 julho, 15H00, 18H00
e 21H30
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

OUTROS
Sintra – Ofensiva Amada
Quando: 11 julho, 21.30h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Leia, assine
e divulgue
o Jornal
de Sintra

Sintra acolhe Terceira Feira da Saúde
e Bem-Estar
A III Feira da Saúde e Bem
Estar vai decorrer em Sintra
nos dias 15 e 16 de junho, entre as 10h00 e as 19h00, para
divulgação de respostas no
plano da saúde e bem-estar
promovidas por entidades
que laboram nesta área e que
estão ao alcance da comunidade local.
A realização desta feira tem
como objetivo facultar às populações o acesso gratuito a
rastreios e dar-lhes a conhecer a importância da vigilância
do estado de saúde de cada
um de nós. Pretende também
divulgar as diversas respostas de promoção e tratamento
na área saúde, públicas e
privadas, bem como contribuir para o aumento da literacia das pessoas em matéria
de comportamentos e atitudes promotoras de bem-estar
físico, emocional e social
como, por exemplo, a prática
de atividades físicas e
lúdicas.
Este evento vai decorrer em
Sintra – na Estefânia, Largo
Afonso de Albuquerque,

Avenida Heliodoro Salgado e na
Biblioteca Municipal/Casa Mantero – e conta com
o envolvimento da
comunidade local
e com diversos
parceiros da área
da saúde e da promoção do bem-estar, entre os
quais o setor público da saúde (Agrupamento de Centros
de Saúde e Hospital Amadora
Sintra), associações locais e
nacionais, clínicas, ginásios
e farmácias.
A feira tem para oferecer uma
diversidade de iniciativas e
serviços de saúde e bemestar, designadamente rastreios (rastreios cardiovasculares; auditivos; arritmias,
avaliação da acuidade visual,
cancro da mama, treino de
competências para o autocuidado na área da diabetes,
aconselhamento nutricional,
rastreio função cognitiva na
vertente demências, rastreio
osteoporose; saúde oral; entre outros), palestras, “Con-

versas com Saúde”, “showcookings”, massagens, acupuntura e atividades físicas.
Haverá ainda a possibilidade
de participação no “Dia
Aberto”, no qual os visitantes da Feira da Saúde, nos
dias e horário do evento,
poderão visitar as clínicas de
saúde existentes na zona da
Estefânia e Portela de Sintra
e usufruírem de uma avaliação gratuita do seu estado
de saúde.
Trata-se de uma iniciativa
organizada pela Câmara
Municipal de Sintra, Núcleo
Rotário de Desenvolvimento
Comunitário de Sintra e pela
Junta da União das Freguesias de Sintra.

Leia, assine
e divulgue
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