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Novo Hospital CUF Sintra abriu as portas no dia 3

foto: CUF

Já abriu as portas ao público parte das instalações do Hospital CUF Sintra, situado em Mem Martins. A inauguração oficial ainda não está calendarizada.
Tudo aponta para que o funcionamento global desta nova unidade hospitalar esteja a funcionar em pleno até finais de 2020, sem prejuízo, de no
entretanto, se iniciar a abertura de novas valências.
Paralelamente continuam a desenvolver-se esforços camarários para a construção do Hospital Público, na Cavaleira, e da criação de novas instações
para os Centros de Saúde de Sintra (Estefânia), Belas, Mem Martins, Agualva e Almargem do Bispo.
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Aprovado o Plano Municipal
da Defesa da Floresta
Contra Incêndios (2019-2028)
Foi aprovado em
reunião pública de
câmara a submissão a deliberação
pela Assembleia
Municipal do Plano Municipal de
Defesa da Floresta
contra Incêndios
(PMDFCI 20192028).
O presidente da
Câmara Municipal
de Sintra, Basílio
Horta, referiu que
“a Proteção Civil é
a primeira tarefa do estado e uma responsabilidade direta das autarquias locais. É
nossa prioridade garantir, defender e preservar a nossa Serra e todo o nosso Património”.
O Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios de Sintra, da responsabilidade da Comissão Municipal de Defesa
da Floresta, tem como objetivo dotar o
concelho de Sintra com um instrumento de
apoio nas questões da Defesa da Floresta
Contra Incêndios, nomeadamente, na gestão
de infraestruturas, definição de zonas críticas,
estabelecimento de prioridades de defesa,
estabelecimento dos mecanismos e procedimentos de coordenação entre os vários
intervenientes na Defesa da Floresta Contra

Parque Municipal Florestal da Carregueira terá uma área total
de 194,92 hectares

Sintra lança concurso público para
Parque Florestal da Carregueira

Incêndios.
Em sintonia com as políticas nacionais e
regionais, este plano municipal efetua uma
análise da situação do concelho para servir
de base ao planeamento de ações que
suportem a política municipal de defesa da
floresta contra incêndios, nomeadamente a
criação das condições propícias para a
redução progressiva dos incêndios florestais,
e a preparação de um plano operacional
contendo as medidas conducentes a
minimizar os riscos que possam perigar a vida
humana, o ambiente e os bens patrimoniais e
particulares.

Fonte: CMS

GNR

Operação Campo Seguro – Fase I
Até ao dia 31 de julho,
a Guarda Nacional
Republicana (GNR),
vai intensificar o
patrulhamento nas
explorações agrícolas,
em todo o território
nacional, com o
objetivo de prevenir a
criminalidade em
geral e os furtos em
particular, dando ainda
especial atenção aos
acidentes com veículos
agrícolas (tratores) e
possíveis situações de
tráfico de seres
humanos.
Durante a operação, a GNR vai promover
ações de informação e sensibilização junto
das comunidades rurais, muito especialmente
dos agricultores, sobre medidas de prevenção
e proteção contra furtos, em particular contra
o furto de cortiça, ou outros produtos
agrícolas, cobre e outros metais não
preciosos.
Os militares, atendendo ao número de acidentes mortais que envolvem veículos agrícolas,
irão sensibilizar os utilizadores de tratores e
máquinas agrícolas, para as regras de segurança inerentes à condução e utilização de
tais veículos, dando primazia ao contacto

A autarquia aprovou em reunião de
câmara, na quintafeira de manhã, dia
30 de Maio, o lançamento da empreitada para a execução da primeira
fase do Parque Municipal Florestal da
Carregueira, no
montante de cerca
de 2 milhões e 100
mil euros.
Esta empreitada tem
o prazo de realização de 18 meses e
contempla mais de 20 hectares junto da
localidade urbana de Belas. O Parque
Municipal Florestal da Carregueira terá uma
área total de 194,92 hectares.
Basílio Horta lembrou que “este é um projeto
do arquiteto Sidónio Pardal, desenvolvido
num conceito sustentável e participado. O
presidente da Câmara Municipal de Sintra
afirmou que o futuro Parque Municipal
Florestal, “pretende salvaguardar e valorizar
as pré-existências da paisagem natural, como
árvores, muros, ruínas ou caminhos”.
O Parque valerá pelo mérito arquitetónico das
suas paisagens e oferece-se à população
como um espaço livre, aberto e inclusivo, de
acesso gratuito.
A sua arquitetura é concebida e desenhada
para que todos possam fruir das suas paisagens encontrando nelas uma expressão de
sossego, de conforto, de segurança e de
privacidade. O valor do Parque emana da
estética das suas paisagens. A conceção

estrutural do Parque tem por objetivo conferirlhe um elevado poder de sobrevivência e de
resistência a uma utilização intensiva.
Este parque marca o início do Eixo Verde Azul,
projeto que liga a Serra da Carregueira em
Belas ao mar, já no concelho de Oeiras, com o
objetivo de proporcionar a deslocação
pedonal e em bicicleta. Este trajeto inicia-se
numa zona de matas do interior do concelho
de Sintra desenvolve-se ao longo do Rio
Jamor até à foz, no concelho de Oeiras. Os
trabalhos incluem a renaturalização, melhoria
da qualidade das massas de água e
requalificação do espaço envolvente ao Rio
Jamor e seus afluentes.
O Eixo Verde e Azul tem prevista a construção
de uma Ponte Verde, junto do Palácio Nacional
de Queluz, no IC19.
No passado dia 25 de abril foi inaugurado o
1º troço, de 4,5 quilómetros, do Eixo Verde e
Azul entre Belas e Queluz.
foto: cms
Fonte: CMS

Quinta Feira
da Ascensão
Na Quinta-feira, dia 30 de Maio, celebrouse a Quinta Feira da Ascensão, uma tradição
sobretudo no Portugal agrícola em que se
colhe espigas e flores para formar um ramo,
tradicionalmente conservado atrás da
porta.
Esta data religiosa celebra a subida de
Jesus Cristo aos céus, 40 dias após a sua
ressurreição e é comemorada em todo o
mundo católico.
pessoal.
No intuito de garantir que as diversas campanhas agrícolas decorram num clima de
segurança, a GNR vai desenvolver ações de
policiamento de proximidade e de fiscalização,
empenhando militares de diferentes valências,
nomeadamente, dos Comandos Territoriais,
do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, da Investigação Criminal e da Unidade
de Ação Fiscal, existindo ainda um reforço do
patrulhamento a cavalo. Para fazer face à
criminalidade transfronteiriça serão efetuadas
ações de fiscalização em coordenação com a
Guardia Civil.

Cada elemento simboliza um desejo
A espiga – que haja pão (isto é, que nunca
falte comida, que haja abundância em cada
lar)
O ramo de folhas de oliveira – que haja
paz (lembra-te que a pomba da paz traz no
bico um ramo de oliveira) e que nunca falte
a luz (divina). (Dantes as pessoas
foto: js
alumiavam-se com lamparinas de azeite, e
o azeite faz-se com as azeitonas, que são o fruto da oliveira.
Flores (malmequeres, papoilas, etc) – que haja alegria (simbolizada pela cor das flores – o
malmequer ainda “traz” ouro e prata, a papoila “traz” amor e vida e o alecrim “traz saúde e
força). O ramo é guardado ao longo de um ano, até ao Dia da Espiga do ano seguinte,
pendurado algures dentro de casa.
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Novo Hospital CUF Sintra abriu as portas no dia 3

JORNAL DE SINTRA

No dia 4 de junho de 2017, no MU.SA - Museu das Artes de Sintra, foi apresentado publicamente o projecto de construção
do novo hospital CUF Sintra em Mem Martins, junto à IC19. Passados dois anos o referido hospital abriu ao público parte
da oferta dos seus cuidados de saúde, dando continuidade aos serviços instalados na Clínica CUF Sintra sedeada também
em Mem Martins. Ao que o Jornal de Sintra apurou ainda não está calendarizada a inauguração da dita unidade hospitalar
que irá ajudar a resolver problemas de saúde existentes no concelho de Sintra e seus limítrofes.
A nova unidade CUF vai criar mais de 500 empregos diretos até ao final de 2020 e representa um investimento de 38
milhões de euros.

O

Hospital CUF Sintra abriu ao público esta segundafeira, dia 3 de Junho, com uma ampla oferta de cuidados de
saúde à população do concelho de Sintra. Com uma área
de 5.000 m2 e dois pisos, o
novo hospital dispõe de consultas de mais de 32 especialidades médicas e cirúrgicas, exames, e ainda
Atendimento Médico Permanente disponível 24 horas por
dia, 365 dias por ano.
O novo hospital, que substitui a Clínica CUF Sintra que
nasceu em 2014, vem reforçar
a complexidade e a diferenciação dos cuidados de saúde
prestados pela rede CUF às
populações do concelho de
Sintra e zonas limítrofes. A nova unidade hospitalar dispõe
de 42 gabinetes de consulta,
15 salas de exames e seis gabinetes de atendimento médico permanente (adulto e
pediátrico).
Assumindo o compromisso
de oferecer um serviço médico de excelência, o Hospital
CUF Sintra está equipado
com um conjunto de novas
tecnologias em Imagem Médica nomeadamente uma

• Unidade de Cuidados Intermédios;
• 3 Salas de Bloco Operatório;
• Atendimento Permanente
(Adulto e Pediátrico);
• Hospital de Dia Oncológico;
• Imagiologia de última geração (RM, TAC, Mamografia,
Raio-X, Ecografia);
• Dispõe de acordos com
diversos seguros e subsistemas de saúde.
• Marcação de consultas online já disponível no site
www.saudecuf.pt, na aplicação My CUF, ou através do
telefone +351 211 144 850
foto: CUF

Ressonância Magnética 1.5
Tesla, uma TAC 128 cortes,
com controlo de dose de radiação, que permite a realização de exames cardíacos,
além das habituais TAC, e um
Mamógrafo de última geração com Tomossíntese, para
uma maior acuidade diagnóstica. O hospital dispõe ainda
de Análises Clínicas, Raio X
e Ecografia.
A partir desta segunda-feira,
dia 3 de junho, entram em
funcionamento as Consultas,
Imagiologia, Patologia Clínica
(Análises clínicas) e outros
exames de especialidades, assim como os tratamentos de

enfermagem e o atendimento
médico permanente. Os restantes serviços, nomeadamente Bloco Operatório,
Exames Especiais, Internamento – com uma capacidade
até 58 camas – Unidade de
Cuidados Intermédios, Hospital de Dia Oncológico, Medicina Dentária e Medicina
Física e Reabilitação abrirão
no início de 2020.
O Hospital CUF Sintra assegura, nesta fase de abertura,
a criação de mais de 300
postos de trabalho qualificados, estando previstos, até ao
final de 2020, um total de mais
de 500 empregos diretos. O

novo Hospital CUF Sintra
representa um investimento
de mais de 38 milhões de euros
e é mais um passo no desenvolvimento e expansão da
rede nacional de hospitais e
clínicas CUF.
Dados Hospital CUF Sintra
• 38 Milhões de Investimento
• 5.000 m2;
• 2 Pisos operacionais, 311
lugares de estacionamento;
• Mais de 500 empregos (até
ao final de 2020);
• 42 Gabinetes de Consulta;
• 15 Salas de Exames;
• 30 Quartos de Internamento
(58 camas);

Localização Hospital CUF
Sintra: Avenida Raul Solnado,
Mem Martins, Sintra
Sobre a CUF
Com mais de 70 anos de experiência na prestação de cuidados de saúde, a rede de
hospitais e clínicas CUF, conta atualmente com 18 unidades de saúde, nomeadamente, oito hospitais, nove clínicas e um instituto
A rede de saúde CUF está
presente em Lisboa, Porto,
Matosinhos, Torres Vedras,
Cascais, Mafra, Sintra, Oeiras, Santarém, Viseu, Almada,
S. João da Madeira, Coimbra

foto: cms

desta qualidade e grandeza”,
referiu o edil, “esta assinatura
vai permitir a recuperação de
um vasto território há muito
tempo abandonado, mas

sobretudo de recuperar o
projeto universitário de
Sintra”.
Ao lado da Universidade
Católica será instalado o

colégio internacional St.
George’s School, provocando “um foco muito grande de
ensino de qualidade e prestigio externo para o nosso
concelho”,
mencionou
Basílio Horta.
Além do ensino, este acordo
prevê também a utilização do
espaço para habitação, que
“servirá o espaço universitário e não só. Com uma oferta
de grande qualidade, eu creio
que aquele espaço de habitação pode ser concertado
com outras entidades e alargar a sua influência para além
do concelho de Sintra”,
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Assinado acordo para a construção do Campus Universitário
e Faculdade de Medicina da Católica em Sintra
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, e a reitora da Universidade Católica, Isabel
Capeloa Gil, assinaram na
sexta-feira, dia 31 de Maio,
um contrato de urbanização
para a instalação do futuro
Campus Universitário e
Faculdade de Medicina.
Com a assinatura deste acordo, Sintra irá ter a primeira
faculdade privada de medicina do país, “um concelho
que pretende estar no top
dos concelhos mais desenvolvidos da europa, necessitava muito de um projeto

DIRECTORA
Idalina Grácio de Andrade (TE-596 A)
jornalsintra.direc@mail.telepac.pt

conclui o autarca.
Para Isabel Capeloa Gil, esta
assinatura responde à vontade e às politicas de coesão
do município de Sintra,
garantindo um polo universitário de excelência.
Este aditamento ao contrato
de urbanização garante a
conclusão das obras de
infraestruturas no âmbito da
operação de loteamento de 13
de outubro de 2003, junto do
Taguspark, na freguesia de
Rio de Mouro.

Fonte: CMS
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Saúde, Beleza e Bem Estar estiveram em destaque
no Parque Felício Loureiro em Queluz

P

elo quinto ano consecutivo a União de
Freguesias de Queluz
- Belas levou a feito
no passado sábado 1
de junho, a iniciativa “Dia da
Saúde, Beleza e Bem-Estar”
que durante cerca de sete horas congregou muitos jovens
e famílias em torno das questões relacionadas com a área
da saúde no Parque Urbano
Felício Loureiro, naquela cidade.
Demonstrações de Tai Chi
Kung, Zumba, Taekwondo,
Yoga em família estiveram em
destaque num recinto com
vegetação frondosa e perante um forte calor e que juntou
jovens e famílias.
Durante o dia houve a possi-

bilidade de efetuar rastreios
gratuitos de saúde e esclarecer algumas questões e dúvidas colocadas pelo público.
Os Bombeiros de Queluz estiveram no local com uma ambulância e uma tenda onde foram realizadas várias demonstrações de algumas das
atividades realizadas diariamente.
Em simultâneo, e para comemorar o Dia Internacional da
Criança, a Freguesia de Queluz - Belas disponibilizou vários insufláveis e pinturas
faciais.
A reportagem do Jornal de
Sintra teve oportunidade de
presenciar uma demonstração
de Taekwondo Adaptado,
pelo mestre Tarik El Jamri e

que levou aquele espaço um
grupo oito utentes do Centro
de Educação do Cidadão com
Deficiência (CECD), no Pendão e Mira Sintra e que mostraram a sua dedicação, esforço e alguma técnica nesta
modalidade.
Em conversa com o nosso
jornal, o Selecionador Nacional de Juniores e Séniores de
Taekwondo, referiu a vertente
inclusiva que a modalidade
proporciona, recordando que
foi há seis anos atrás que começou a ser praticado naquela instituição (CECD) e que a
tornou pioneira desse projeto
de Taekwondo Adaptado em
Portugal e na Europa, com
bastantes dificuldades à época porque “foi difícil integrar

as escolas porque não estavam recetivos à ideia, mas
mais tarde tudo se modificou
quando começamos a ter
convites das Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia,
Federações e até as próprias
escolas”.
Aquele responsável realçou
as potencialidades de alguns
deles para o taekwondo, como é o caso da Daniela que
nos referiu “sentir-se bem e
orgulhosa” com a prática desta modalidade que a faz sentir
“mais livre e importante”, não
esquecendo de elogiar o
treinador “ o Tarik é fixe, simpático e bom trabalhador”.
O Mestre de Taekwondo assinala o “orgulho que sente
com estes miúdos”, tendo já

levado o projeto de Taekwondo Adaptado a Espanha e
que levou o país vizinho a
iniciar esta prática por lá e
onde vão regressar no final
deste mês, mas com alguma
tristeza por não poder levar
todas as crianças, por falta de
apoios, embora destaque o
apoio que a Junta de Freguesia de Queluz-Belas tem
dado.
A reportagem do Jornal de
Sintra ouviu também Paula
Alves, presidente da União
de Freguesias de QueluzBelas que realçou as condições naturais do Parque Urbano Felício Loureiro para
vários tipos de ações e “este
ano, tal como no ano passado, aliámos esta iniciativa ao

Dia da Criança”, destacando
o facto de trazer para o exterior
muitas das instituições que
fazem as suas práticas de
forma gratuita.
A autarca referiu ainda o alargamento das comemorações
do Dia da Criança, naquele
domingo, a outras localidades
da freguesia, nomeadamente
no Jardim da Samaritana,e no
Casal da Barota e a próxima
iniciativa onde a Junta de Freguesia de Queluz-Belas se
fará representar, será a Feira
do Livro e Tasquinhas, organizada pela Câmara de Sintra
e que decorrerá como habitualmente no final deste mês
no Parque Felício Loureiro,
naquela cidade.
José Carlos Azevedo

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 bem-estar, designadamente rastreios (rastreios cardiovasculares; auditivos;
arritmias, avaliação da acuidade visual, cancro da mama, treino de
competências para o auto-cuidado na área da diabetes, aconselhamento
nutricional, rastreio função cognitiva na vertente demências, rastreio
osteoporose; saúde oral; entre outros), palestras, “Conversas 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.

Yoga no jardim da Biblioteca
Municipal de Sintra
O jardim da Biblioteca Municipal de Sintra é o ambiente escolhido para
mais uma aula de yoga, um convite para vir relaxar, este sábado dia 8
de junho, às 16h00, a participação é gratuita.
O Yoga é uma modalidade oriunda da India, a sua prática regular promove o
relaxamento, regula o sono de forma natural, permitindo atingir o bem-estar
físico, emocional e mental.
Esta iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Sintra em parceria
com a Associação de Yoga – Ashrama Sintra / Chakra.
Informações e inscrições: 21 923 6171 / 90
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Marionetas e máscaras de alguns países
desfilam nas ruas
de Agualva e Mira-Sintra
A Mostra Internacional de
Marionetas, Máscaras e
Objectos de Sintra terá a sua
2.ª edição entre 5 e 14 de
julho de 2019.
Depois da 1.ª edição da
MIMMOS, em 2017, em que
os Valdevinos Teatro de Marionetas comemoraram 20
anos e 2 anos de atividade da
Casa da Marioneta, em Sintra,
a MIMMOS regressa para
uma 2.ª edição com uma
programação ainda mais
diversificada, muita animação
de rua, projetos com a comunidade, workshops, exposições e cinema ao ar livre.
Este festival tem como principal objetivo dignificar a arte
da marioneta, da máscara e da
manipulação de objetos, através da partilha do trabalho de
vários artistas e coletivos
nacionais e internacionais.
Este ano, o festival inclui na
sua programação companhias de Portugal, Espanha,
França, Grécia, Bulgária, ReiPUB. JORNAL DE SINTRA, 7-6-2019

no Unido, República da Coreia e Brasil.
Para além dos espetáculos a
serem apresentados ao ar livre
e com entrada gratuita, a
MIMMOS inclui no seu programa muita animação de rua,
uma formação de máscara
dirigida por Felipe Cabezas
(Espanha), uma exposição de
marionetas de Jorge Cerqueira, uma conferência com
vários académicos convidados e uma noite dedicada ao
cinema com vários filmes de

animação.
Os Valdevinos Associação
Cultural, enquanto associação sediada num local de
“periferia” ou “dormitório”,
como hoje se intitulam os
centros urbanos nas fronteiras com as grandes cidades,
entende ser cada vez mais necessária uma crescente
descentralização da atividade
cultural.
“Pretendemos que a programação cultural não seja exclusiva dos grandes centros,

seja de Sintra ou de Lisboa,
ou outros pólos urbanos, mas
que passe a estar acessível a
todas as pessoas, sobretudo
onde existe maior densidade
populacional”, defende Fernando Cunha, diretor artístico
da MIMMOS.
A MIMMOS é uma celebração da arte da marioneta mas,
também, dos espaços públicos que ganham nova vida
por estes dias de julho. “Deixamos, desde já, o convite a
que nos visitem na Casa da
Marioneta e se mantenham
atentos ao website e redes
sociais da MIMMOS”, sugere Ana Pinto, produtora dos
Valdevinos teatro de marionetas e responsável do festival.
Este festival é financiado pela
Câmara Municipal de Sintra e
União de Freguesias de
Agualva e Mira Sintra.
Programação em: mimmos.pt

Arquivo Municipal
comemora
o Dia Internacional
dos Arquivos

No dia 9 de junho comemora-se o Dia Internacional dos
Arquivos, para assinalar a efeméride, o Arquivo Municipal
de Sintra vai organizar duas visitas guiadas às suas
instalações no dia 11 de junho, às 10h00 e às 14h30 (cada
visita tem a duração prevista de 1 hora).
Esta iniciativa tem como objetivo dar a conhecer os serviços
e divulgar o trabalho desenvolvido pelo arquivo municipal,
nomeadamente no que diz respeito ao tratamento arquivístico
da informação nas suas diversas dimensões.
Pretende-se sensibilizar o público para a importância dos
arquivos na sociedade e divulgar o património arquivístico
do município.
A participação no evento é gratuita mediante inscrição prévia
presencial, através do número 219 238 533 ou do e-mail
dcul.arquivo@cm-sintra.pt . O número máximo de
participantes por cada visita é de 20 pessoas.
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Massamá e Monte Abraão

Arraial e Marchas Populares
na sua Freguesia!
Música, Tasquinhas e Animação

SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL
PRESIDÊNCIA

EDITAL N.º 176/2019
BASÍLIO HORTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
TORNA PÚBLICO QUE, em reunião de Câmara de 30 de outubro de 2018 foi deliberado,
de acordo com o projecto aprovado referente à “Remodelação das Condutas Adutoras
e Distribuidoras ao Reservatório da Eugaria” que faz parte do plano de actividades dos
SMAS de Sintra, será necessário dar conhecimento que se irá proceder à remodelação
das referidas condutas, nos prédios rústicos particulares, em que os últimos proprietários
conhecidos, quer pela Repartição de Finanças, quer pelas Conservatórias do Registo
Predial do Concelho de Sintra, são os abaixo indicados.
Mais se informa que, de acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 11.º do Código
das Expropriações, vai ser pedida DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA
CONSTITUIÇÃO DE UMA SERVIDÃO DE AQUEDUTO PÚBLICO SUBTERRÂNEO
da parcela infra mencionada, ficando notificados os respectivos proprietários,

As Marchas Populares já são
uma tradição na sua Freguesia e, juntamente com o
arraial popular, vão animar
os Santos Populares.
Nos dias 21, 22 e 23 de junho,
a autarquia promove e convida a população a participar,
em três dias de festa, onde as
cores vivas, a animação musical e a boa disposição vão
estar sempre presentes nestas festividades típicas que
marcam o mês de junho.
Durante os dias de festejos
haverá um autêntico arraial
popular no Parque Salgueiro
Maia, em Massamá, com
muitas tasquinhas e animação
musical, no qual poderá
saborear as iguarias da época
e dançar.

No sábado, dia 22 de junho, a
Rua Casal do Olival, em Massamá (junto ao Mercado de
Massamá) vai encher-se de
luz, cor e alegria para assistir
ao desfile de marchas
populares onde vão marcar
presença as marchas da
ARPIM (Associação de

Reformados, Pensionistas e
Idosos de Massamá), do
MTBA (Magoito, Tojeira,
Bolembre e Arneiro dos
Marinheiros), e ainda, a
participação especial da
marcha lisboeta do Castelo.
O acesso ao arraial e às
marchas é de entrada livre.

arrendatários ou a qualquer título possuidores dos terrenos, para no prazo de trinta
dias, dizerem o que se lhes oferecer sobre a proposta apresentada, podendo a sua
contraproposta ter como referência o valor que foi determinado em avaliação efetuada
por perito da sua escolha, cujo processo e plantas de localização se encontram para
consulta nos SMAS de Sintra, na Avenida Movimento das Forças Armadas, n.º 16, na
Portela de Sintra.
Artigo n.º 48.º e 108.º, Secção J – Freguesia de Colares – Proprietários: Boavista, S.A.
Cumpra-se como nele se contém.
Para conhecimento público e para constar, se lavrou o presente Edital, que nos termos
da lei, vai ser afixado nos lugares públicos do costume.
Sintra, Paços do Município, 17 de Abril de 2019.

JORNAL DE SINTRA
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

Anual . Estrangeiro 20,00

Cheque

No Jornal
de Sintra - Loja

Multibanco – Seleccionar – Transferências – Transferências bancárias

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

,

Festa da Cereja na Quinta da Ribafria
A Casa do Concelho de Resende, com o apoio da
Câmara Municipal de Sintra, vai realizar mais uma
edição da Festa da Cereja, nos dias 8 e 9 de junho,
entre as 9h00 e as 20h00, na Quinta da Ribafria.
Durante dois dias, os visitantes poderão provar e
comprar cerejas e disfrutar de um programa de ação
cultural e recreativa.
Programa da Festa da Cereja:
Sábado, 8 de junho
09h00 – Abertura dos Postos de Venda: Cerejas, produtos regionais, petiscos e jogos
tradicionais
15h00 – Cantares Serões Saloios dos Recreios Desportivos de Algueirão
16h00 – Conjunto Musical Hélder Santos
Domingo, 9 de junho
09h00 – Abertura dos Postos de Venda: cerejas, produtos regionais, petiscos e jogos
tradicionais
12h30 – Almoço
15h00 – Rancho Folclórico “Recreios da Venda seca”
16h00 – Animação Musical com Top 2 Musical
20h00 – Encerramento da Festa
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Motards Foge Com Elas

Moto Clube de Massamá presente na feira

Marco Costa, padrinho da edição deste ano

foto: jca

IX Feira Solidária das instituições de Massamá e Monte Abraão
decorreu no Parque Salgueiro Maia

A

União de Freguesias de
Massamá Monte Abraão
realizou durante o passado dia 1 de junho, sábado, a 9.ª edição da Feira
Solidária das Instituições, que decorreu no Parque Salgueiro Maia,
em Massamá.
Centenas de pessoas passaram por
aquele espaço que acolheu grande
parte das instituições que desenvolvem a sua atividade ao longo do
ano e que encontram, com esta iniciativa, uma oportunidade de mostrar à população.
Os Bombeiros de Queluz e a PSP
estiveram também presentes nesta
ação que incluiu outras forças vivas
da freguesia, nomeadamente os
Agrupamentos de Escolas e respetivas Associações de Pais, instituições religiosas, clubes desportivos,
agremiações musicais, associações
de reformados, pensionistas e idosos, a própria Junta de Freguesia
local.
Anualmente a organização convida
uma figura pública para apadrinhar
a iniciativa, e este ano recaiu em
Marco Costa, um jovem que participou num reality show televisivo
há alguns anos e que depois se viria
a tornar num exímio pasteleiro, e que
hoje, com um negócio familiar, percorre o país dando a conhecer as
suas já famosas tortas.
Em declarações ao Jornal de Sintra,
João Vinhas, secretário da União de
Freguesias de Massamá – Monte

Agrupamento de Escolas Miguel Torga com Oferta Educativa
Abraão justificou a realização desta
iniciativa com o facto de “haver uma
riqueza de associações nesta freguesia e a necessidade de mostrar à
comunidade a grandeza delas mesmas e o que cada uma faz e por outro
lado captar algumas pessoas que se
queiram inscrever nos vários clubes”.
O autarca destacou ainda o facto
da edição deste ano da Feira coincidir com a celebração do Dia Mundial da Criança e que aquela União
de Freguesias descentralizou durante o dia, com atividades em vários
locais do seu território e também a
presença anual de um padrinho
“não para dar credibilidade a esta
feira, porque já a tem há muito
tempo, mas sim para dar um colorido
diferente”.

A reportagem do Jornal de Sintra
ouviu precisamente Marco Costa,

o padrinho da edição deste ano que
se mostrou satisfeito porque “é
sempre bom e de alguma maneira
com a nossa imagem ajudar a que
possamos atrair mais pessoas para
este tipo de eventos de cariz solidário onde todas as instituições
desta freguesia vêm mostrar o seu
trabalho e ao mesmo tempo angariar
fundos para as mesmas”. O pasteleiro destacou ainda a forte componente familiar que norteia o seu
negócio: “é bom com o meu trabalho
poder a família perto de mim e ajudar
também a minha família” – referiu o
jovem ao nosso jornal, enquanto,
numa grande azáfama, mãe e avó
vendiam as tão conhecidas tortas
numa banca ali ao lado num “negócio que quer manter a qualidade e

tradição, pois ainda é a minha avó
que raspa as laranjas e ainda é a
minha mãe que enrola as tortas”.
Marco realçou ainda a importância
destas iniciativas porque são muito
boas pelo convívio mas também “
para conhecer várias realidades
dentro da freguesia que por vezes
desconhecemos e ajudar quem mais
precisa”.
A Feira Solidária das Instituições da
Freguesia de Massamá – Monte
Abraão, teve início de manhã com a
atuação da Banda Filarmónica de S.
Bento de Massamá – Filarmoniartes
e terminou com um a atuação da
Banda Filarmónica de N.ª Sr.ª da Fé
do Monte Abraão.
José Carlos Azevedo

O público encheu o recinto da feira

Massamá e Monte Abraão

Campos de Férias 2019 – Férias divertidas para crianças e jovens
Com o verão e as desejosas férias
quase a chegar, as crianças e jovens
de Massamá e Monte Abraão vão poder contar, novamente, com umas
férias pedagógicas e divertidas,
através dos Campos de Férias
promovidos pela autarquia local.
A edição de 2019 traz novidades,
nomeadamente, com novas opções
disponíveis referentes às idades e
aos locais dos Campos de Férias.
Neste sentido, os pais vão ter como
opção inscrever os seus filhos em:
– Campos de Férias - Juvenil, direcionados para crianças dos 6 aos
11 anos;

– Campos de Férias - Teen,
direcionados para crianças dos 12
aos 16 anos.
Estas duas vertentes vão decorrer
entre 1 de julho e 9 de agosto, sendo
as inscrições realizadas por
quinzena.
– Campos de Férias - Fechado,
direcionados para crianças dos 10
aos 16 anos.
Esta vertente, a decorrer entre os
dias 1 e 7 de julho, decorrerá
integralmente fora da Freguesia,
mais propriamente, no “SiriusPark Eco Camping” em Pegões Velhos.
Esta iniciativa pretende oferecer às

crianças e jovens da Freguesia, um
espaço aberto à descoberta
individual e conquista da natureza,
aliando
divertimento
e
aprendizagem, com base em
diversas áreas de expressão e
desenvolvimento infantil.
As inscrições para todos os Campos
de Férias poderão ser efetuadas, de
2ª a 6ª feira, nas instalações da
Universidade Sénior de Massamá e
Monte Abraão na Av. 25 de Abril,
espaço “Casa Animada” (junto ao
Parque Salgueiro Maia), entre as 9h
e as 12h30 e entre as 14h e as 17h.
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A Comunidade Católica da Paróquia
saiu à rua numa manifestação de fé

As Bandas Filarmónicas de Monte Abraão
e de Massamá no interior da Igreja

Elementos do Grupo Foge Com Elas transportam
S.Rafael o padroeiro dos Motards

Cardeal Patriarca de Lisboa presidiu às cerimónias dos 25 anos
de cerimónia de dedicação da Igreja de Monte Abraão
ezenas de fiéis encheram a igreja de
Nossa Senhora da
Fé, em Monte Abraão na tarde do passado domingo 2 de junho,
para assistir às celebrações
da Padroeira daquela Paróquia e que este ano assinala
a passagem dos 25 Anos da
Dedicação da Igreja.
A Eucaristia foi presidida pelo
Cardeal Patriarca de Lisboa,
D. António Ribeiro que depois integrou a Procissão.
Presentes também o Pároco
local, Abel Mateus Ferreira,
os diáconos Manuel Mendes
de Sousa Adaixo e Amândio
do Carmo Vicente Alexandre,

D

Cardeal Patriarca de Lisboa e padre Abel Ferreira
descerram placa evocativa sob o olhar de João Vinhas
entre outros colaboradores
daquela Comunidade Católica.

PUB.

Centro Social Morelena – Sintra
Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário

• 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

O poder político local esteve
representado por João Vinhas, secretário daquela autarquia, na ausência do presidente Pedro Brás, que foi pai,
Nuno Goulão Santos e Hélder
Couto, para além do presidente da Assembleia de
Freguesia.
No final da Procissão, que
percorreu as principais ruas
de Monte Abraão, foi descerrada uma placa no átrio da
Igreja e que foi oferecida pela
União de Freguesias de Sintra
para assinalar a efeméride.
A Paróquia de Monte Abraão
está a celebrar os 25 anos da
dedicação da igreja paroquial.
O programa religioso das
festividades teve início a 31
de maio, com a oração do Terço ‘Akathistos’.
Sábado 1 de junho, ao fim da
tarde houve Eucaristia e à
noite a procissão de velas.
Os festejos dos 25 anos da
igreja de Monte Abraão terminaram a 4 de junho, terçafeira, , com a Missa presidida
por D. Daniel Henrique, Bispo Auxiliar de Lisboa, seguida
de jantar partilhado.
Entretanto com a chegada do
mês de Junho, aquela comunidade festeja os Santos
Populares com muita animação e música onde não vão
faltar as sardinhas assadas.
José Carlos Azevedo

D.Manuel Clemente presidiu à Eucaristia

Cardeal Patriarca de Lisboa presidiu às cerimónias religiosas

Autarcas da Freguesia participaram na Procissão
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Espectáculo de abertura
do Festival Imaginário em Sintra
aplaudido de forma unânime
pelo público e profissionais da arte

C

entenas de pessoas assistiram na
noite da passada
sexta-feira, 31 de
maio, ao espetáculo de abertura ao grande público do Festival Imaginário,
uma iniciativa da Byfurcação
Teatro em parceria com a Câmara Municipal de Sintra , e
Fundação CulturSintra, e que
até domingo 2 de junho decorreu na Quinta da Ribafria,
junto à estrada da Várzea de

A seguir ao cortejo que terminou com uma encenação
frente ao Palácio Nacional de
Sintra, já outra multidão
aguardava o início do espetáculo das referidas marionetas,
mas agora ainda com mais luz
e acompanhado de videomaping e música, num cenário
natural onde era possível visualizar as muralhas do Castelo dos Mouros, em plena
Serra de Sintra, completamente iluminadas, com o

Nacional de Sintra, com as
luzes deste monumento e
também do Castelo dos Mouros e que no fim, com a ajuda
de todos e do público e das
outras marionetas luminosas,
a história acabou em bem”.
Cintrão elogiou o trabalho da
Companhia S.A. Marionetas,
de Alcobaça, como “provavelmente uma das mais
importantes Companhias de
marionetas do país e que tivemos o prazer de convidar”.

Marionetas iluminadas simbolizam figuras mitológicas
Sintra.
Numa noite quente, foram
muitas as pessoas que aguardavam na Volta do Duche, em
toda a sua extensão, pela
passagem do cortejo de marionetas gigantes iluminadas
e manipuladas por voluntários da organização, para contar “Lumén - Uma história de
Amor”, pela Companhia S.A.
Marionetas, de Alcobaça, o
que viria a acontecer alguns
minutos depois das 22 horas,
ao som dos Farra Fanfarra.
As marionetas iluminadas tinham alguns 3 metros e outras de 5 metros de altura e
envolveu a participação de
cerca de 60 pessoas para a
concretização desta iniciativa
inédita na Vila Património
Mundial e que motivou a presença de turistas quer nacionais ou os estrangeiros
que se encontravam de visita
a Sintra.

apoio da Parques Sintra
Monte da Lua.
A história de amor foi contada
no Terreiro Rainha D. Amélia
e projetada nas paredes
frontais do Palácio Nacional
de Sintra.
No final a emoção e alegria
fundiram-se com o público,
figurantes, voluntários do
festival Imaginário e organização a abraçarem-se com a
satisfação pelo sucesso alcançado nesta iniciativa.
Paulo Cintrão, da Byfurcação
Teatro, era um homem cansado, mas feliz no final do espetáculo, resumiu a história
de amor retratada nessa noite
como “a descoberta entre
dois seres que não sabiam
que existiam um para o outro
e que de repente, através do
seu toque, da magia e da luz
conseguem apaixonar-se um
pelo outro e fazerem uma bela
dança aqui frente ao Palácio

fotos: jca

Marionetas Gigantes iluminadas, pela 1ª vez em Sintra
imaginação.
As portas da Quinta da Riba-

aquele espaço camarário.
Os dias de sábado e domingo

concelho de Sintra e um dos
maiores eventos do género

Equipa da Byfurcação Teatro e da Companhia Marionetas de Alcobaça
De referir que este foi o primeiro festival de Artes para
famílias realizado em Sintra
que envolveu os participantes, crianças e adultos, “na
descoberta de um imaginário
comum através das artes e da
natureza”.
Através da música, do teatro,
da literatura, da dança e de
várias actividades culturais
participativas, o festival convidou à partilha de experiências com os outros e com o
espaço em redor. Integrado
numa quinta histórica na zona
de Sintra - Quinta da Ribafria
- de grande beleza natural, o
festival – segundo a organização – pretendeu ainda sensibilizar para a importância da
preservação da natureza, e
convidar as famílias a redescobrir o espaço verde, através
de actividades, performances
e exposições inusitadas que
despertam a curiosidade e a

fria abriram na sexta-feira de
manhã, para um dia dedicado
ás crianças, que, através das
várias escolas, visitaram o
festival e também os séniores
de várias instituições do
concelho que rumaram até

foram preenchidos na Quinta
da Ribafria com várias atividades relacionadas com
teatro, música, dança e várias
oficinas, fazendo deste um
festival de artes, família e
natureza, único realizado no

no país que foi fruto do
envolvimento de vários
parceiros e que a organização
espera ter continuidade.

José Carlos Azevedo

Várias atividades envolveram as famílias na Quinta da Ribafria
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Investimento de 353 mil euros

Câmara de Sintra
requalifica espaço público
na Serra das Minas
Teve início esta segunda-feira o programa de requalificação
do espaço público do Bairro João XXIII na Serra das Minas,
freguesia de Rio de Mouro.
As obras tiveram início com a requalificação de edifícios
municipais, a construção de um parque intergeracional, zonas
de lazer e de convívio e espaços de jogo e recreio interligados
por espaços verdes.
Este é um investimento de 353 mil euros, e que estará finalizado
no início de setembro.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra lembrou que
estes investimentos inserem-se na estratégia que a autarquia
tem seguido nos últimos anos de requalificação do espaço
público. “Temos investido e apostado na melhoria das nossas
aldeias, vilas, localidades e cidades”, sublinhou Basílio Horta.
A requalificação abrange mais de 6 mil metros quadrados do
Bairro João XXIII na Serra das Minas. Serão ainda reabilitados
na totalidade 6 edifícios municipais, com intervenções
exteriores e interiores com um prazo de execução de 365 dias.
Durante a cerimónia que marcou o início das obras, o autarca
lembrou os investimentos concretizados e programados nas
duas escolas da Serra das Minas, que atingem o valor de
cerca meio milhão de euros.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra recordou ainda o
investimento de 1 milhão e 900 mil euros, que está a decorrer
na Serra das Minas, que permite a substituição de todo o
sistema de distribuição de água. Esta é uma obra que abrange
cerca de 12 mil habitantes, numa extensão de rede a instalar
de 11 km, com o total de 825 ramais remodelados. “Este
investimento também vai permitir enterrar muitos dos
contentores do lixo, contribuindo assim para a melhoria do
ambiente urbano”, lembrou Basílio Horta.
“O desenvolvimento inclusivo é uma opção da Câmara
Municipal, perante a necessidade de intervenção nas áreas
esquecidas durante muitos anos”, reforçou o autarca. “Sintra
é um município com 319 km2, cerca de 400 mil habitantes, mas
sempre optando por ser concelho inclusivo e solidário”,
defendeu.

Dia Mundial do Ambiente comemorado
na Quinta da Ribafria
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do
Ambiente, a Quinta da 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 ambien-

foto: js / arquivo

te, escolas e outras para
colaborarem 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

PUBLICIDADE

Narrativa Aleatória – Associação Cultural
Apresenta:

Especialidades
da casa:
–
–
–
–
–
–
–

Arroz de Tamboril
Açorda de Marisco
Bacalhau à Apeadeiro
Escalopes à Archiduck
Bifes à Café
Arroz-Doce
Taça do Chefe

Festival Aqui ao Lado
Snack-Bar, Restaurante

Encerra à Quinta-feira

Avenida Miguel Bombarda, 3-A
2710-590 SINTRA – Telef. 219 231 804

LOJA DO
JORNAL DE SINTRA
Jornais – Revistas – Livros
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 Sintra
Telef. 21 910 68 30 • jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

O Festival Aqui ao Lado será realizado nos dias 5, 6 e 7 de
Julho, pela Narrativa Aleatória - Associação Cultural, com a
parceria da Câmara Municipal de Sintra, o apoio da União de
Freguesia de Massamá e Monte-Abraão e o Teatroesfera.
Este evento expressa-se na organização de actividades
culturais e educativas, com principal objectivo a integração e
o entretenimento, através de conteúdos artísticos e culturais.
Oferecendo assim, conteúdos produzidos principalmente no
seio da comunidade local, criando espaço para todos aqueles
que tenham conteúdo para expor ou testar. Todos os anos
realizamos uma chamada a artistas de todas as áreas, e
colocamos na nossa programação todos os que conseguimos.
Teremos concertos de variadíssimos estilos, exposições,
cinema, workshops, espaço criança, artesanato, Street Food
e muito mais.
Onde? No recinto do Jardim da Quinta das Flores em
Massamá, com entrada livre e no Teatroesfera em Massamá
com bilheteira.
Em 2018 o Festival Aqui ao Lado, na sua primeira edição,
contou com 6 exposições, 17 concertos, 5 peças de teatro, 4
curtas-metragens, uma apresentação de um livro e 3 workshops
- num total de 79 artistas.

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, designadamente, 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
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Final de Juniores A da 1.ª Divisão da AFL; CD Mafra, 1- Mem Martins SC, 3

Mais um título na colecção do Mem Martins Sport Clube
Ventura Saraiva

O campo António Pereira Forjaz, do MTBA, em Bolembre,
foi o palco da final entre o Clube Desportivo de Mafra, e o
Mem Martins Sport Clube, jogo para apuramento do
campeão da 1.ª Divisão da AFL, 2018-19.
Realizado no dia 1 (sábado), as bancadas encheram com
adeptos de ambos os clubes, sempre entusiastas no apoio,
destacando-se os de Mem Martins que mais organizados, e
participativos, contribuíram para o ambiente de festa que
se viveu nas bancadas e no final já com os novos campeões.

V

encedor da Série 1 (Mafra), e da Série 2 (Mem
Martins), as duas equipas
entraram em campo com
o favoritismo dividido,
muito pelo mérito reconhecido durante a temporada e que os levou à
final do campeonato. A derrota do
Desportivo de Mafra na derradeira
jornada em casa do Ericeirense, seria
um pormenor importante para o
adversário, contribuindo para um
estado de confiança que se revelaria durante toda a partida. Aos 30
minutos, o Mem Martins SC adiantou-se no marcador através da marcação de um pénalti, apontado por
Pepe, uma falta que não passou
despercebida ao trio de arbitragem
chefiado por Rui Rodrigues que
realizou um excelente trabalho.
Com o golo, a equipa orientada por
Marco Moutinho ganhou ainda
mais confiança, e foi pressionando
o reduto defensivo dos mafrenses,
obrigando o guarda-redes Tristão a
bastantes intervenções, algumas
delas mais difíceis, e nem sempre
bem resolvidas.
Até o intervalo, manteve-se a vantagem do Mem Martins SC, mas no
reatamento (49’), o defesa Pedro
Gonçalves subiu até à pequena área
adversária e fez o empate, para gáudio dos adeptos que nas bancadas
aplaudiam e festejavam.
O Clube Desportivo de Mafra cresceu na produção, e na intensidade
do jogo. Ganhou o meio-campo, e
ganhou mais confiança. E na baliza
do Mem Martins SC começou o
“show” do guardião Edson que aos
74 e 75 minutos evitou o golo dos
mafrenses com duas defesas importantes, uma delas, magistral, a
remate de Alfama. Nessa altura do

jogo, estava em desvantagem (1-2,
golo de Lucas, aos 70’), e o empate
poderia mudar o rumo dos acontecimentos. Mas não mudou apesar
da pressão dos verde-e-amarelos. E
já nos descontos, Benny conseguiu
a proeza de entrar aos 91’, marcar
aos 92’ e ver a cartolina amarela, aos
93’. Com este golo, estava sentenciada a partida, e o início da festa
dos novos campeões.

Final com festa para os vencedores Mem Martins SC campeão 2018-19 da 1.ª Divisão

Ficha do jogo:
Campo do MTBA (Bolembre)
Árbitro: Rui Rodrigues, auxiliado

CD Mafra: Tristão; 4 - Bernardo
Penajóia (Geraldes 86'); Gonçalo
Santos, Zú, Pedro Gonçalves, e Or-

Mem Martins SC: Edson; Guerreiro; Miguel (cap), Pepe, André, e
Moura; Lamin, Magalhães, Edú,

Mem Martins e Mafra proporcionaram um excelente espectáculo no campo do MTBA
por João Cabral, Hugo Coimbra, e
Tiago Barreiro (4.º árbitro).
Ao intervalo: 0-1. Resultado final 13. Marcadores: Pepe, Lucas e Benny
(MMSC); Pedro Gonçalves (CDM)

lando ; Rodrigo Gui, Alfama, Rafael
Leite, Guerreiro (Milton, 55'); e Toni
(Torres, 55’). No banco: Carmezim,
Correia, Cristóvão, e Duarte Amaro.
Treinador: Tiago Ferreira

Danilo (Rui, 78'), e Lucas (Benny,
91’). No banco: Edgar; João Dias,
Rafa, Filipe, e Chaves.
Treinador: Marco Moutinho.

fotos: ventura saraiva

Edson Fonseca,
a figura do jogo

O guarda-redes, Edson, acabaria
por ser a figura do jogo, com
enorme influência no resultado
final. Elástico, atento entre os
postes, seguro. Fez um punhado
de boas defesas, uma delas, magistral evitando um golo que parecia certo.
Começou no Sintrense com 14
anos (Iniciados), passou para Juvenil, e ainda neste escalão mudou para Mem Martins, onde vai
na 3.ª Época. Em 2019-20, sobe aos
seniores, e chega com os créditos
de ser o guarda-redes menos
batido do campeonato, com apenas 20 golos, em 30 jornadas.

Apuramento do Campeão da AFL- Divisão de Honra

Negrais sai derrotado (1-2) com Atlético Clube de Portugal
No Complexo Desportivo
Monte da Galega (Amadora),
realizou-se no domingo, dia
2, a final para apuramento do
campeão da Divisão de Honra
da AFL, 2018-19 entre a SRD

Negrais e o Atlético Clube de
Portugal.
A turma alcantarense venceu
por 1-2, arrebatando o título
ao conjunto da União de
Freguesias de Almargem do

Bispo-Pero Pinheiro-Montelavar.
A equipa alcantarense adiantou-se no marcador aos 47’,
por Rodrigo Pinto, aumentando para 0-2, por Eduardo

Baltazar (75’). Josué Carvalho
de penálti (90’) marcou o tento de honra de Negrais.
Nesta final, o técnico Bruno
Figueiredo apresentou a seguinte equipa: Soutilha;

Nuno Silvestre, Diogo Silva,
Diogo Ferreira (João Dias,
85’), e Francisco Bastos
(Sheevan Amratlal, 70’);
Pedro Paiva, Bruno Santos
(Miguel Rosa, 70’), Kiko,

André Alves, e João Dias;
Josué Carvalho.
No banco: Nuno Soares,
Marco Caneira, e Pedro
Pereira.
VS
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Taça Nacional de Promoção Futebol Feminino- Meia-final (2.ª Mão)

Sintrense fica de fora da final mas com créditos futuros
Ventura Saraiva

Na 2.ª Mão da meia-final da Taça Nacional de Promoção Futebol Feminino, entre o Sintrense, e Valadares Gaia FC “B”, realizada no domingo, dia 2,
ficou patente a enorme diferença de recrutamento de jogadoras na região Centro/Sul, a contrastar com o Norte, pioneiro na implantação do futebol
feminino no nosso país, e grandes dominadores durante 14 anos consecutivos. Com uma equipa na Liga Principal, e outra na 2.ª Divisão, Valadares
Gaia tirou proveito dessa vantagem ao vencer na Portela de Sintra por 1-3, depois do empate (3-3) na 1.ª Mão.
O Sintrense falha a final do troféu, mas consegue na época que termina, reunir uma soma considerável de créditos para o futuro recente.

C

om “os calos apertados”, pelo empate
caseiro no primeiro
jogo da eliminatória,
a equipa de Valadares Gaia, reforçou-se na equipa principal para vir a Sintra
discutir o acesso à final com
o Sintrense, e levou a melhor,
não só vencendo, como convencendo, mercê de outros
atributos que faltam à equipa
orientada pela dupla, Bruno
Moreno, e Marta Leite. Plantel limitado, muito jovem, e
sem a estaleca de jogadoras
já com alguns anos de futebol, e projectos cimentados
em regiões que apostam no
desenvolvimento do futebol
feminino. Durante 10 anos
consecutivos, o Boavista foi
campeão (a competição designava-se Taça Nacional),
seguindo-se a ADC Lobão
(Santa Maria da Feira), e
Gatões FC (Matosinhos).
Este ciclo de 15 anos (19852001), só terminou com o
aparecimento do 1.º Dezembro, que integrou algumas
jogadoras nortenhas, e outras com muita experiência,
como as internacionais Carla
Couto, e Edite Fernandes. O
emblema de São Pedro de
Sintra foi campeão nacional
onze épocas consecutivas
(2001-1012), ultrapassando o
Boavista em número de
títulos conquistados (11-12).
Com o crescimento da modalidade, a FPF restruturou o
campeonato, aumentou para
duas divisões, e actualmente
existe a Liga BPI, já com algu-

Bárbara Ricardo numa das acções ofensivas do Sintrense e que resultaria do golo do empate
antes do intervalo
mas equipas semi-profissionais, aumentando o fosso,
entre ricas e pobres, criando
mais dificuldades competitivas entre elas, como se verificou no passado domingo, no
encontro, Sintrense versus
Valadares Gaia FC-B (?) …

A esperança nos pés
de Solange Cardoso
antes do intervalo
Com cerca de centena e meia
de espectadores nas bancadas, ao Sintrense, bastava
um empate até dois golos,
para sair vencedor da elimi-

natória. Já a equipa de Valadares precisava de uma vitória para superar a desvantagem da primeira mão. Com
mais opções que a formação
sintrense, reforçou a equipa
com 4 jogadoras que fazem
parte do plantel principal,
recente finalista da Taça de
Portugal, e entrou pressionante no jogo, chegando à
vantagem logo aos 8 minutos,
num golo em que faltou estatura à keeper Débora Sousa,
uma médio adaptada à função, devido à fractura de um
dos pulsos da guarda-redes
titular, Filipa Franco. Durante

20 minutos, as visitantes
mandaram no jogo, sem dar
hipóteses à equipa de Sintra
construir acções ofensivas
até ao limite da grande área.
Só aos 44 minutos, um lance
em profundidade pelo lado
esquerdo do ataque sintrense, permitiu a Bárbara Ricardo
cruzar para o coração da área
e aparecer Solange Cardoso
a fazer o empate.
No reatamento, a turma de
Valadares aumentou a pressão atacante com a entrada
da avançada Ilda Gomes, por
troca com a médio, Ilda Gomes, e aos 62 minutos, Juliana

js - ventura saraiva

Vieira marca o 1-2, num golo
de execução brilhante, de
fazer inveja aos melhores em
qualquer liga masculina do
mundo. Mesmo em desvantagem no marcador e na eliminatória, o Sintrense procurou
o golo da felicidade, mas
seria já em cima dos 90 minutos que Ilda Gomes, sentenciaria o jogo, com a marcação do terceiro golo.
Em termos individuais, e num
jogo marcado por muita ansiedade, a provocar em algumas jogadoras, um rendimento abaixo do normal, destacam-se as exibições de Sara

Martins, a fazer jogar, e a
defender, de Solange Cardoso nas acções ofensivas, e de
Bárbara Ricardo, nas transições defesa-ataque.
Na arbitragem da internacional Sílvia Domingos, auxiliada
por Filipe Costa, e André Duque (AF Setúbal), pouca coisa a acrescentar, já que as
jogadoras de ambos os lados
não complicaram essa tarefa.
Ficha do jogo
Parque de Jogos da Portela,
em Sintra
Ao intervalo: 1-1. Marcadoras: Solange Cardoso (SUS),
Andreia Freitas, Juliana Vieira, e Ilda Gomes (VG).
SU Sintrense: Débora Sousa; Ana Nel, Marta Domingos, Marta Bernardo, e Bárbara Ricardo; Patrícia Caeiro
(Sofia Soares (55’), Petra Pacheco, Sara Martins, e Solange Cardoso; Rita Carneiro
(Madalena Silva, 75’), e
Mariana Fontes.
No banco: Inês Pegas, e Sofia
Paiva,
Treinadores: Bruno Wilson
Moreno/Marta Leite
Valadares Gaia FC: Cláudia
Rocha; Inês Azevedo, Andreia Freitas, Scapini, e Tatiana (Inês Santos, 87’); Joana
Neves (Ilda Gomes, 55’),
Anabela Lopes, Juliana Vieira,
e Ana Machado; Inês Barge,
e Susana Rocha (Ana Rodrigues, 70’).
Treinador: Nuno Pereira.
No banco: Catarina Barradas,
Ana Oliveira, Fátima Rocha,
e Catarina Cunha.

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. 965 560 497 • 961 145 766
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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Campeonato Nacional de Juvenis (sub 15) de Hóquei em Patins – Zona Sul

HC Sintra com goleada (7-1) à equipa de Grândola
Ventura Saraiva

Jogou-se no domingo, dia 2, a penúltima jornada-a 5.ª-,
da Zona Sul relativa ao Campeonato Nacional de Juvenis
(sub 15), com o Hockey Club de Sintra a receber no
pavilhão desportivo de Monte Santos, o Hóquei Clube de
Patinagem de Grândola, lanterna-vermelha da classificação. Os patinadores orientados por Ricardo Leão
aproveitaram para golear a turma alentejana por 7-1,
carregando no acelerador no segundo tempo, depois de
uma primeira parte com apenas um golo…

J

á com o apuramento para a
Fase Final garantido, a duas
jornadas do fim, e com a
equipa grandolense afastada
de qualquer objectivo, o jogo
do passado domingo foi tranquilo
para as duas equipas, mas com os
sintrenses a querem demonstrar a
razão de estarem entre as 4 melhores
equipas nacionais do escalão. A
primeira parte terminou com um golo
solitário a favor do Hockey Club de
Sintra que no segundo tempo deu
para marcar de toda a forma e feitio,
numa distribuição por quase toda a

quadra. Miguel Joaquim foi o único
a bisar, com João Pinto, Hugo Lopes,
João Fonseca, António Inglês, e
Diogo Morais, a distribuírem entre
si, os restantes cinco golos. De
registar a entrada na equipa inicial
do guarda-redes, Afonso Costa, por
troca com o titularíssimo, Tomás
Mateus.
Com arbitragem de Joaquim
Sequeira (Lisboa), o HC Sintra
alinhou com: Afonso Costa; João
Fonseca, Miguel Joaquim, Hugo
Lopes, e Diogo Sampaio (5 inicial);
Tomás Mateus (gr), João Pinto, Dio-

Juvenis do HC Sintra aproveitaram a jornada para golear a turma visitante
go Morais, e António Inglês.
Na próxima jornada, a última desta
fase, o Hockey Club de Sintra
recebe no próximo domingo, dia 9,
o Clube Desportivo de Paço de
Arcos, líder da classificação, com o

Gala do CNID – Associação de Jornalistas de Desporto

objectivo de vingar a derrota da 1.ª
Volta, nem que seja para demonstrar
que os números registados nesse
jogo, foram um acidente de
percurso. O jogo tem início pelas
15h00.

Classificação actual: 1.º Paço de
Arcos, 15 pontos, 2.º HC Sintra, 12,
3.º Sporting, 3, 4.º HCP Grândola, 0.

Rali de Portugal – Troféu Peugeot Rally Cup Ibérica

Campeão Nuno Dias eleito atleta do ano Carlos Fernandes fica a 4,1s da vitória
Treinador de desportos de
combate em vários clubes do
concelho de Sintra, nomeadamente, o Energy Fitness
Club, Progresso Clube, Dojo
Samurai na Rinchoa, Colégio
Gente Pequena, e o Centro
Comunitário de Rio de
Mouro, Nuno Dias foi eleito
pelo CNID – Associação de
Jornalistas de Desporto
atleta do ano na Gala que
decorreu no dia 27 de Maio
2019, em Portimão, Capital
Europeia do Desporto.
O karateca residente no
Algueirão juntou mais um
importantíssimo prémio à sua
longa carreira. Registe-se que
Nuno Dias foi 14 vezes
campeão nacional sénior em
cinco categorias diferentes,
alcançou medalhas nas
principais provas do circuito
mundial da modalidade e
sagrou-se pela sétima vez em
2018, campeão Mundial de
karate shukokai. É ainda
detentor de alguns recordes:
Foi o primeiro atleta português a conquistar uma medalha em combate na categoria
sénior numa prova continental; atleta português com mais
disputas de medalhas diretas

Carlos Fernandes e o navegador Valter Cardoso estiveram na liderança do troféu
Peugeot Rally Cup Ibérica no
Rali de Portugal, até sofrerem uma quebra na direção
do seu Peugeot 208 R2 que
os obrigou a descer ao 2.º
lugar. Piloto de Sintra
mostrou que, em condições
de igualdade, pode lutar pelas
vitórias no troféu.
Sem nunca ter disputado o
Vodafone Rali de Portugal, e
com apenas 150 kms em terra
feitos ao volante do Peugeot
208 R2, Carlos Fernandes
mostrou-se muito rápido na
terceira prova da Peugeot
Rally Cup Ibérica, liderando
o evento durante as primeiras
quatro classificativas, até

Nuno Dias na companhia
de Vitor Pataco Presidente IPDJ
em provas do circuito mundial da World Karate Federation (WKF); atleta português com mais finais em
provas oficiais do circuito
mundial da WKF.
Na cerimónia, que foi apresentada pelo jornalista Júlio
Magalhães e que contou com

js - ventura saraiva

a presença de João Paulo
Rebelo, Secretário de Estado
da Juventude e do Desporto,
e de Vítor Pataco presidente
do Instituto Português do
Desporto e da Juventude, Nuno Dias, revelou estar muito
feliz pela atribuição deste
prémio.

uma rótula da direção ceder,
obrigando o piloto de Sintra
a um enorme esforço para
terminar o rali no 2.º lugar, a
escassos 4,1s do vencedor.
“Entrámos no rali para ganhar
e o ritmo que impusemos logo no primeiro troço mostrou
que tínhamos todas as condições para atingir esse objetivo. O carro estava muito
bem adaptado ao meu estilo
de pilotagem, e aqui tenho de
agradecer o trabalho do Luís
Ferreira, do Rui Porêlo e da
equipa Inside Motor. Infelizmente, a quebra da rótula na
direção não nos permitiu
manter o primeiro lugar, mas
demos tudo por tudo e acho
que demonstrámos o nosso
valor. Este 2.º lugar, num rali

duro e que nunca tínhamos
disputado, contra com uma
concorrência que tem muito
maior experiência com o 208
R2, é um resultado que nos
deixa orgulhosos e motivados para o próximo rali. Tenho
de agradecer a todos os
patrocinadores que nos
permitiram estar no Rali de
Portugal, ao Valter (Cardoso)
e a todos os amigos que me
apoiam e que me fazem acreditar que é possível vencer,
independentemente do carro
ou do campeonato”, afirmou
Carlos Fernandes.
A quarta prova da Peugeot
Rally Cup Ibérica será o Rali
Terras D’Aboboreira, no
asfalto de Amarante, nos dias
6 e 7 de setembro.

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
JORNAL
DE
SINTRA
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PUBLICIDADE

JORNAL DE SINTRA
Há 85 anos a divulgar a actividade comercial
e industrial do Concelho de Sintra

ANUNCIE E DIVULGUE A SUA EMPRESA
NA EDIÇÃO EM PAPEL
NOTÍCIAS ACTUALIZADAS NO SITE WWW.JORNALDESINTRA.COM
COM MILHARES DE VISITANTES EM PORTUGAL E NO MUNDO
SIGA-NOS TAMBÉM ATRAVÉS
DA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 • 2710-572 SINTRA
Telem. 96 243 14 71 • Telef. 21 910 68 30 • Fax: 21 910 68 38
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
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Sintra – Teatro para Bebés, 9 junho, 11h. Auditório Acácio Barreiros, Centro Cultural Olga Cadaval

TEATRO
Sintra – “1904 - Inauguração
do Eléctrico” - Teatro e Beberete Queirosiano, integrado no
Ciclo de Teatro e Património em
Sintra
Quando: 8, 9, 15, 16, 22 e 23
junho, sáb., 22h; dom., 17h.
Onde: Vila Alda - Casa do
Eléctrico
de
Sintra.
book@virtualeter.com
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
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 Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Onde: Galeria M. da Casa
Mantero
Mira Sintra – Exposição de
trabalhos 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

EXPOSIÇÕES MÚSICA
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

Sintra – “Rui de Luna”
Quando: 7 junho, 1.30h, 21.30h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Concertos para
Bebés”
Quando: 16 junho, 10h e 11.30h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval
Sintra – “Concerto pelo
Vermont Youth Orchestra”
Onde: 3 julho, 21h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “FLAK”
Quando: 13 julho, 21h30.
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 – “Concertos para
Bebés”
Quando: 21 julho, 10h e 11.30h
Onde: Palco do 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
6 a 12 Junho
“X-Men: Fénix Negra”, na sala
Vip 8, às 21.30h, 23.55h.

“X-Men: Fénix Negra”, na sala
1, às 11.15h, 13.40h, 15.55h,
19h.
“A Vida Secreta dos Nossos
Bichos 2” VP, na sala VIP 8, às
11.30h, 13.30h, 15.30h, 17.30h,
19.30h.
“A Vida Secreta dos Nossos
Bichos 2” VP, na sala 2, às 16h,
18.30h, 21.30h, 23.40h.
“A Vida Secreta dos Nossos
Bichos 2” VO, na sala 4, às
11.40h, 13.40h, 15.40h, 17.40h,
19.40h, 21.40h, 23.50h.
“Rocketman”, na sala 7, às
13.40h, 18.50h.
“Rocketman”, na sala 1, às
21.25h, 00h.
“Aladino e o Tapete Mágico”
VP, na sala 2, às 11.25h.
“Godzilla II: Rei dos
Monstros”, na sala 7, às 16.10h,
21.50h, 00.30h.
“Godzilla II: Rei dos
Monstros”, na sala 2, às 13.20h.
“Aladdin” VP, na sala 5K, às
11.20h, 15.10h, 17.50h.
“Aladdin” VO, na sala 3, às
13.10h, 15.50h, 18.40h, 21.35h.
“Pokemon: Detetive Pikachu”
VP, na sala 6, às 11.15h, 15.20h,
17.35h.
“Pokemon: Detetive Pikachu”
VO, na sala 3, às 00.15h.
“John Wick 3: Implacável”, na
sala 5K, às 21.20h, 00.05h.

“Troll e o Reino de Ervod” VP,
na sala 7, às 11.40h.
“Troll e o Reino de Ervod” VP,
na sala 6, às 13.30h, 19.50h.
“Hotel Mumbai”, na sala 6, às,
21.45h, 00.20h.

DANÇA
Sintra – Ai! A Dança - “Dança,
meu amor!”
Quando: 6 julho, 15H00, 18H00
e 21.30h.
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

Casino Estoril inaugura “Desejos, Sonhos e Sedução (Parte 2)” Danças com História
exposição de fotografia de Luís Viegas Mendonça
na Quinta da Regaleira
O fotógrafo Luís
Viegas Mendonça
inaugurou no dia
6 de Junho, às
21h30, na Galeria
de Arte do Casino
Estoril, a exposição “Desejos,
Sonhos e Sedução (Parte 2)”,
onde apresenta
cerca de 30 trabalhos a preto e
branco. “Mulheres lindas, jóias,
bebidas, charutos
cubanos, jogo,
vestidos de noite,
ilhas paradisíacas,
Casablanca, Humphrey Bogart e
Ingrid Bergman, Monte Carlo, Rolex: Sonhos, DESEJOS!!”. A
entrada é livre.
Esta mostra tenta fazer sentir tudo isso através da imagem a
preto e branco, transportando o observador para o mundo
ideal, onde os seus sonhos são realizados. Os sonhos que
ambiciona concretizar se tiver sorte no casino... se tiver sorte
no amor... se tiver sorte na vida, transporta-o para o seu
imaginário, transformando-o, por instantes, num membro da
ambicionada e utópica burguesia onde tudo é perfeito.
Jackpot!!
Esta exposição de fotografias a preto e branco, ou seja, feitas
de luz e sombra, pretendem oferecer a quem as visita a
participação no mundo dos prazeres mundanos do imaginário,
onde tudo é possível, onde existe o luxo, onde tudo é prazer,
onde os seus desejos se realizam!

O autor, Luís Viegas Mendonça, teve a honra de ter a curadoria
realizada por Mestre António Homem Cardoso, a referência
da fotografia em Portugal.
Luís Viegas Mendonça nasceu em Lisboa, em 7 de Novembro
de 1958. Iniciou-se na fotografia em 1974, como amador,
tendo mantido essa atividade até hoje. De 1979 a 1983
trabalhou como fotógrafo profissional no Instituto de
Oftalmologia Dr. Gama Pinto (fotografia médica).
Simultaneamente, de 1981 a 1983, foi fotógrafo de moda
para as Confecções Pulido e para a cadeia de lojas Chez
Elle. Tem várias fotografias publicadas em livros, de várias
áreas, em brochuras publicitárias e em revistas da
especialidade. É autor do livro “Arte Nua – A Beleza da
Forma”. É co-autor do livro “Olhar a Nú” e do livro
“Essência e Memória, Vol. IV – Antologia Luso-Brasileira
de Fotografia Contemporânea”. Foi distinguido com
diversos prémios de publicações e sites da especialidade,
podendo destacar-se o 1º Prémio, na categoria “Fashion”,
dos 2016 Hotshoe Black & White Photography Awards
(2016 Fashion Photographer of the Year). Menção Honrosa
na categoria “Fine Art Nudes”, dos 2017 International
Photographer of the Year Awards”, Londres, Reino Unido.
Vencedor da “Estatueta” (1º Prémio), na categoria “Foto
Sensual”, no Brasília Photo Show 2018, Brasil. Laureado
na categoria “Nu”, no “Le Plus Grand Concours Photo du
Monde” da revista Photo, 2019, França. “Nominee for the
Fine Art Photography Awards 2019”, categoria profissional,
tema: Nus.
A exposição individual de Fotografia “Desejos, Sonhos e
Sedução (Parte 2)”, da autoria de Luis Viegas Mendonça,
ficará patente ao público, todos os dias, das 15 às 24 horas. A
entrada é livre.
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.

Este fim de semana na Quinta da Regaleira, em Sintra, os ritmos
dos anos 30
invadem o
Portal dos
Guardiões.
Além da atuação do Grupo
Danças com
História há
ainda espaço
para um serão
de Música na Regaleira e para o teatro de improviso dos
Instantâneos.
No dia 8 de junho, sábado, pelas 11h00, o grupo Danças com
História faz-nos viajar no tempo com as musicalidades e
movimentos dos anos 30. O estilo musical em ascensão em
meados dos anos 30 era o Swing, estilo de jazz próprio para
dançar e adotado para estimular a população, esmagada pelo
crash da bolsa em 1929, a consumir e a divertir-se. Além do
Swing ficam famosos, entre outros, o Foxtrot, o Quick Step; a
Rumba e o Tango.
Já no domingo, dia 9 de junho, pelas 16h00, a Sala da
Renascença abre portas ao Duo de Violino e Piano que nos
brindam com um programa musical de obras do classicismo e
romantismo.
Ainda no fim de semana, a Quinta da Regaleira promove “Ser
Ou Não Ser Shakespeare”, o teatro de improviso dos
Instantâneos que acontece junto ao Poço Iniciático, nos dias
7 e 8 de junho pelas 16h00.
O valor do bilhete para estes eventos está incluído no bilhete
de acesso à Quinta da Regaleira.
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