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Tavarede / Figueira da Foz (29-08-1920) – Sintra (18-01-2016)

Aniversário do nascimento
de Maria Almira Medina

F. MARQUES
& FILHOS, LDA.

A singela homenagem da equipa do Jornal de Sintra e
de colaboradores que com ela conviveram ao longo de
anos recordam o seu contributo para a investigação, divulgação e conhecimento da cultura sintrense, colocando
no local onde estão depositadas as suas cinzas uma coroa
de flores evocativa da sua personalidade.
Maria Almira Medina, filha do fundador do Jornal de
Sintra, António Medina Júnior foi figura marcante da
Imprensa Regional tendo através desta criado um círculo
de amigos e admiradores, na transversalidade do
concelho.
A Câmara Municipal de Sintra atribuíu-lhe a Medalha
de Ouro /Cultura e nome de rua, na Portela de Sintra,
junto ao Sintrense.

Rua das Camélias, 1
Casal dos Choupos
2725-242 Mem Martins
Coordenadas GPS
38º47’26.6’’N - 9º20’52.O’’W
Tel.: 219 229 320
fmarquesfilhos.lda@facebook.com
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CNN coloca Azenhas do Mar
como uma das melhores
piscinas naturais do Mundo
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Festas religiosas do concelho
promovem Sintra tradicional

Praia das Maçãs – Festa de N.ª Sra. da Praia que trouxe à localidade
muitos veraniantes e pessoas de Fé
PUB.

foto: ventura saraiva

Prosseguem por todo o
concelho as festas religiosas em honra dos padroeiros das povoações.
Assim São João das Lampas realizará as festas de
N.ª Sra. da Saúde, de 30
de Agosto a 8 de Setembro, e em Cortegaça em
Honra de N.ª Sra. da Luz,
dias 6, 7 e 8 de Setembro.
Também Agualva no dia 8
de setembro terá a sua
festa da paróquia da N.ª
Sra. da Consolação.
Em Setembro Terrugem
terá as festas da entrada
de N.ª Sra. da Nazaré, de
14 a 22, vinda de Paróquia
de São Miguel de Alcainça.

Apoio 760 107 121

Fofos de Belas na semi-final nas
Maravilhas Doces de Portugal
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GNR/PSP

Sintra oferece novas viaturas
pág. 8

Saúde / Clínicos de Sintra

“Adolescer!”
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Desporto

Nafarros mantém tradição
no Ciclismo
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LENDAS E FACTOS LENDÁRIOS DE SINTRA

Nostradamus Por Sintra Ludibriado
Miguel Boim

A

determinado momento de uma das
mais importantes obras que nos
legou, Damião de Góis diz-nos que
no cais que existia onde temos hoje
a Praça do Comércio, um elefante
se encontrava a recusar entrar numa barca
para através dessa ser levado para uma nau.

A segunda edição da tradução de Michel
de Nostradamus de uma das obras de
Galeno (Exortação ao Estudo...). Ano de
1558.
O Rei D. Manuel I mandou então, por duas
vezes, que o tratador lhe dissesse – ao elefante – que embarcasse, pois o Rei lhe prometia por sua fé real de o mandar trazer ao
mesmo lugar donde partia. O elefante, satisfeito com a promessa do Rei, deu dois urros
como por testemunho da promessa de el-rei.
Damião de Góis conta-lo na crónica do Rei D.
Manuel, porque ele próprio foi presente
quando na cidade de Lisboa, no Cais da Pedra, embarcaram o elefante que el-rei mandou
ao Papa. Curiosamente, este Papa foi Leão
X, que ofereceu uma lareira de mármore de
Carrara ao Rei D. Manuel, a qual se encontra
hoje na Sala das Pegas, no Paço Real de
Sintra.
Era comum termos em Lisboa animais exóticos. Alguns ficavam nos jardins do Paço
Real que existia na Praça do Comércio, outros
nos jardins do Palácio dos Estaus, que se
situava próximo de onde hoje temos o Teatro
D. Maria II. Estes últimos jardins estendiamse para trás, para a actual Praça dos Restauradores.
Por vezes faziam-se algumas procissões entre
onde hoje temos a Praça do Comércio e a Sé
de Lisboa, as quais contavam com vários
elefantes, seguindo por vezes também uma
chita. As ruas nesse tempo não eram como
hoje são – assim como as casas – o que tanto
provocou espanto a quem a isso assistiu,
como a nós hoje que o assistimos somente
em palavras.
Damião de Góis relata-nos também um duelo
que então – por curiosidade – foi combinado
para uma arena colocada onde temos hoje a
Praça do Comércio, a qual era rodeada de

ameias. O elefante entrou na arena e somente
passados momentos foram levantados uns
largos panos que colocaram a descoberto um
rinoceronte que na arena já se encontrava
escondido. Assim que o rinoceronte viu o
elefante fez um jeito para o índio que o trazia
preso por uma cadeia comprida, como em
modo de lhe dizer que o deixasse ir para
onde o inimigo estava. Baixou o focinho e o
corno, assoprando pelas ventas com tanta
força que fazia levantar o pó e palhas do
chão, como se fosse um redemoinho de vento.
O elefante – que não era ainda totalmente
adulto –, apesar de uma tentativa inicial de
intimidação com urros, dirigiu-se para uma das
janelas gradeadas que estavam numa parte
arena, torceu dois dos varões das grades –
que eram consideravelmente grossas –
saindo por entre essas e começando a correr
para o Rossio onde era sua pousada, não
tendo conta com coisa que achasse diante,
assim homens de pé como de cavalo, que
perante todos passava, fazendo tamanha
revolta que, com os brados que davam uns
aos outros que se guardassem, parecia que
era alguma batalha.
Esta situação traz outra à memória: o combate
que no século seguinte o Rei D. Afonso VI –
o prisioneiro de Sintra – mandou que se organizasse entre um touro e um leão. Mas deste
não lhe falarei como terminou.
A assistir ao combate na arena que havia sido
colocada no que é para nós hoje a Praça do
Comércio, encontrava-se um homem da
região da Alemanha, o qual estava a viver cá
em Portugal há cerca de vinte anos. Era conhecido como Valentim de Morávia e desde
sempre trocara cartas com Konrad Peutinger,
residindo este último em Nuremberga.
Valentim descreveu a Peutinger** como era
aquele animal exótico que acabara de ver,
enviando em conjunto com a carta um esboço
que tentava representar como o rinoceronte
fisicamente era. Essa carta e esse esboço
chegaram depois às mãos do famoso pintor
coevo Albrecht Dürer, o qual decidiu fazer
uma gravura baseada naquela descrição e
naquele esboço. Essa gravura passados sécu-

Retrato de Michel de Nostradamus, feito
pelo seu filho César.
los acabou por chegar a Londres. Quer isto
dizer que a gravura de um rinoceronte que
vemos nos dias de hoje em Londres, no British
Museum, é a gravura do rinoceronte português do Rei D. Manuel I.
Como referi, Valentim escrevia com frequência
para Peutinger. Anos antes, em 1505, Valentim

escreveu a Peutinger contando a notícia de
algo que tinha sido anotado pelo secretário
do Rei D. Manuel I. Valentim relatava que
tinham sido desenterradas três pedras perto
do Cabo da Roca (assim nos é legado) com
caracteres gravados, as quais se analisaram
cuidadosamente. Aqueles caracteres formavam uma espécie de vaticínio, profecia, que
havia sido escrita em latim muitos séculos antes de 1505. Valentim contou mesmo a Peutinger o que nessas pedras foi encontrado gravado, o que foi encontrado escrito.
Para além da carta ter sido enviada a Peutinger,
foi igualmente enviada as outros dois
habitantes da mesma cidade de Nuremberga:

Gravura de Damião de Góis, realizada
também por Albrecht Dürer (tendo a
típica assinatura deste último no canto
superior esquerdo).
enganado por portugueses, e com uma coisa
“encontrada” em Sintra.
Por ser algo tão curioso não posso deixar de
dizer que no livro Sintra Lendária (ano de
2014) poderá encontrar um capítulo exclusivamente dedicado a esta investigação, com
o que as pedras tinham escrito (acompanhado
de tradução), com o que os autores que referiram que eram falsas escreveram, e com
muitas outras coisas para avivarem o seu
deslumbre.

O livro Inscriptiones Sacrosanctae
Vetvstatis, que continha a profecia do
Cabo da Roca, publicado em 1534.
Konrad Celtis e Münzer. Estes três habitantes
deixaram obras literárias incompletas, que
foram utilizadas por outros autores para
publicar o livro Inscriptiones Sacrosanctae
Vetustatis. Nesta publicação do século XVI,
escrita em latim, encontramos a tal profecia
que tinha sido supostamente encontrada
numas pedras desenterradas nas proximidades do Cabo da Roca.
E passados anos e – muito importante: –
devido a estas cartas e a esta publicação, a
profecia do Cabo da Roca apareceu como
introdução à tradução francesa de uma obra
de Galeno. Sabe quem foi responsável por a
profecia do Cabo da Roca aparecer nessa
tradução francesa dessa obra de Galeno?
Michel de Nostradamus. “O” Nostradamus.
Para além do fascínio destas ligações todas
terminarem em Nostradamus, há mais uma
coisa a acrescentar, a qual talvez provoque
um fascínio maior. Parece que, segundo
autores portugueses dos séculos XVI e XVII
(como por exemplo André de Resende e
Duarte Nunes de Leão) os quais tiveram
contacto muito próximo com escritos e
pessoas que viram as ditas pedras da profecia,
a profecia era falsa; as pedras terão sido
forjadas como antiguidade e enterradas pouco
tempo antes de terem sido – propositadamente – encontradas.
Quer isto inevitavelmente dizer que a profecia
que aparece na tradução da obra de Galeno
Exortação ao Estudo das Belas Artes/Letras
é falsa.
E quer isto também inevitavelmente dizer que
Michel de Nostradamus foi assim também

Gravura do rinoceronte do Rei D. Manuel
I, realizada por Albrecht Dürer, a qual
se encontra nos dias de hoje em Londres,
no British Museum.
** Embora nos últimos anos as informações
não tenham sido tão precisas, Jürgen Pohle
confirma que as cartas chegaram a Peutinger,
acompanhadas de um desenho do rinoceronte.
Muito mais haveria por dizer, mas poderá
encontrar mais informações, vivências e referências, no livro “Sintra Lendária – Histórias
e Lendas do Monte da Lua”, que também se
encontra à venda no Jornal de Sintra.
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Tavarede / Figueira da Foz (29-08-1919) – Sintra (18-01-2016)

Aniversário do nascimento de Maria Almira Medina
A singela homenagem da equipa do Jornal de Sintra e de colaboradores que com ela conviveram ao longo de anos recorda o
seu contributo para a investigação, divulgação e conhecimento da cultura sintrense, colocando no local onde estão depositadas
as suas cinzas uma coroa de flores evocativa da sua personalidade.
Maria Almira Medina, filha do fundador do Jornal de Sintra, António Medina Júnior foi figura marcante da Imprensa Regional
tendo através desta criado um círculo de amigos e admiradores, na transversalidade do concelho.
A Câmara Municipal de Sintra atribuíu-lhe a Medalha de Ouro /Cultura e nome de rua, na Portela de Sintra, junto ao Sintrense.

A

escritora e caricaturista Maria Almira Medina faleceu no dia 18 de
janeiro de 2016,
após uma vida dedicada à
escrita, às artes e ao jornalismo. Figura incontornável
na intervenção cultural e
artística, começou ainda
jovem, em 1934, a colaborar
com seu pai, António Medina
Júnior no Jornal de Sintra,
depois de concluir o Curso
Superior de Letras. Foi uma
das intervenientes no primeiro Baile das Camélias
organizado pela Sociedade
União Sintrense, “cantando
canções em americano” como
se lhe referiu a imprensa da

época, e ganhou vários prémios na área da pintura,
caricatura (Prémio Nacional
de Caricatura em 1954) e
poesia.
Professora e jornalista, depois

do falecimento de seu pai, António Medina Júnior, dirigiu
o Jornal de Sintra, durante os
anos 80. As suas obras mais
conhecidas são Madrugada
e A Menina Girassol.
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Manhãs de infância
Ter-te nas mãos em concha ó Serra
de Sintra verde pomba mansa de heras
manhãs de infância hibernadas
pitospóro a exalar primaveras
paralelas obsessivas derramadas
no tempo escorregadia voz e violino rosto à janela
manto inconsútil nómada sobre castelo e bosques
morrinha orvalho lágrima chorada
pelo coração do mar.
Maria Almira Medina, Sem moldura, 1996
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Azenhas do Mar escolhida pela
CNN como uma das melhores
piscinas naturais do mundo
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A piscina natural das Azenhas do Mar foi destacada pela
CNN e é por eles considerada uma das “melhores piscinas
naturais do mundo”.
Quer se trata de uma piscina feita pelo homem ou uma piscina
natural escavada na rocha, estes locais na costa oferecem a
oportunidade para um mergulho de Verão perfeito.
A CNN Travel fez um roteiro das melhores piscinas naturais
do mundo e incluiu as de Porto Moniz, na Madeira, e a das
Azenhas do Mar, em Sintra.
As piscinas de Porto Moniz, formadas a partir do arrefecimento de lava vulcânica, “são uma das maiores atrações
turísticas da Madeira”, refere a CNN.
Já em relação às Azenhas do Mar, diz a CNN que “é uma das
praias mais subestimadas de Portugal”. O acesso é facilitado
por degraus, mas se o mar estiver bravo, aconselha o meio de
comunicação que não entre na água “e siga diretamente para
o excelente restaurante de marisco, que fica ao lado da
piscina”.
Integram ainda a lista da CNN as piscinas de Treyarnon, em
Inglaterra; de Giola, na Grécia; da Rainha Joana, Sorrento,
Itália; da Rainha, Eleuthera, Bahamas; de Saunders Rock, na
Cidade do Cabo, África do Sul; de Kitsilano Pool, Vancouver,
Canadá; a Praia de Bon Secours, Saint-Malo, França; de
Bogey Hole, Newcastle, Nova Gales do Sul, Austrália; de
Walpole Bay, Cliftonville, Inglaterra; e de Copenhaga, na
Dinamarca.
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Ao abrigo da competência do subscritor constante no n.º 1 do artigo 56.º, do n.º 3 do artigo
57.º ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação vigente, atento ainda o teor
do Despacho n.º 55-P/2017, de 30 de outubro torna-se público que, nos termos da alínea
t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do estatuído no artigo 56.º do Regime Jurídico
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em articulação com os artigos 44.º, 47.º e
159.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 7 de Janeiro, por decisão do Presidente da Câmara, ao abrigo do artigo 36.º do Regime
Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, através do Despacho n.º 45-P/
2019, de 30 de julho, procedeu-se à Delegação de competências nos respetivos Vereadores
no âmbito da Revisão do Regulamento de Utilização de Viaturas e Máquinas Municipais,
aprovada pela Assembleia Municipal de Sintra, na sua 4.ª Sessão Extraordinária, realizada em
28 de maio de 2019.
O documento supra e que se dá como reproduzido, encontra-se integralmente disponível para
consulta através do Edital n.º 345/2019 afixado nos locais de estilo, no Gabinete de Apoio ao
Munícipe e na página da Câmara Municipal de Sintra de Sintra na Internet em www.cmsintra.pt.
O ato supra é ainda objeto de Aviso (extrato) publicado em II Série de Diário da República.
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Um novo autor Sintrense
Terra fértil em património, arte
e artistas, Sintra pode agora
celebrar o seu autor mais
recente. Na realidade, foi
recentemente publicado o
primeiro livro do sintrense
Carlos J Maria G, intitulado “O
que trazes nessa lua?”
Nas palavras do próprio
autor o livro aborda a relação
entre uma mulher e um
homem no século XXI, cuja
visão diferente da vida e das
pessoas se percebe e se debate ao longo das páginas do
livro. Particularmente interessante é a discussão que essas
duas personagens estabelecem sobre os instintos humanos.
Amiúde menosprezados, até que ponto condicionam a nossa
maneira de ser e a forma como nos relacionamos?
Arte e vida, ciência e emoções explanam-se assim nos diálogos
encetados por estas duas personagens, abrindo ao leitor uma
porta para algumas das mais recentes teorias no campo do
comportamento humano.
Carlos J Maria G é geógrafo e
docente. Desde há muito um
incansável indagador da
natureza humana, dissertou,
no seu mestrado, sobre as
Conceções da Natureza em
Geografia. No entanto, como
o próprio reconhece, foi por
meio da epigenética evolucionista que obteve resposta para as suas perplexidades.
Fruto dessa incessante busca, eis “O que trazes nessa lua?”.
Uma edição Gato Bravo.
Sérgio Luís de Carvalho
PUB. JORNAL DE SINTRA, 30-8-2019

São João das Lampas / 30 Agosto a 8 Setembro

Festas em Honra de Nossa Senhora da Saúde
umprindo-se uma
tradição já secular,
em que de acordo
com registos existentes no arquivo
do Patriarcado de Lisboa o
culto a Nossa Senhora da
Saúde na Paróquia de São
João Baptista das Lampas é
o segundo mais antigo, remontando ao século XVI,
logo a seguir ao do Martim
Moniz Entre os próximos dias
30 de Agosto e 8 de Setembro, decorrerão as imponentes Festas em Honra de Nossa Senhora da Saúde, na
localidade de São João das
Lampas.
Estas, como sempre, serão
organizadas pela Paróquia de
São João Baptista das Lampas, como manifestação da
forte devoção mariana das
várias comunidades, desta
que é a maior paróquia do Patriarcado de Lisboa em extensão geográfica, cerca de
57.294 km quadrados, composta por 43 localidades.
São João das Lampas tem um
espaço privilegiado para a realização destas festas. O fantástico Largo de São João das
Lampas, que durante todo o
ano oferece o seu amplo rel-

C

vado a quem o visita, mas na
altura das festas esse mesmo
espaço é utilizado para a
montagem de todos os divertimentos, dos espaços de restauração, dos vendedores
ambulantes dos artesãos que
querem expor o exercício da
sua atividade nestas festas.
A meio do enquadramento
entre o largo relvado e a Igreja
Paroquial existe o Largo do
Coreto cujo piso é a tradicional calçada portuguesa,
espaço privilegiado para a
parte cultural das festas, desde os concertos, os tradicionais bailes, os teatros e tantas
outras atividades.
O programa das Festas de
Nossa Senhora da Saúde tenta ser sempre o mais diversificado possível, apresentando uma oferta compatível
para todos os tipos de visitantes, o que não é difícil dado o elevado número de dias
de festa, mas que nos tempos
que correm se torna mais complicado dadas as dificuldades
financeiras. Desse modo, para
este ano o programa apresenta bailes, teatros, fados, artistas conceituados, bandas
filarmónicas, espetáculos de
variedades, ranchos folclóri-

cos como motivos da visita
às Festas de Nossa Senhora
da Saúde. No que diz respeito
aos divertimentos normalmente estes abundam e são
quase sempre os mais re-

centes e sofisticados que
existem no país, não existindo
no concelho de Sintra
nenhuma festa ou feira com
tantas diversões.
Marisa Crispim.
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Fofos de Belas apurados para semi-final
“7 Maravilhas Doces de Portugal”
Os Fofos de Belas foram o segundo
doce mais votado pelo Distrito de
Lisboa, do concurso “7 Maravilhas
Doces de Portugal”, e seguem
agora para a semi-final em Miranda
do Corvo, no dia 21 de agosto.
Ao todo serão 7 os doces a concorrer pelos 7 distritos portugueses. A
Gala Final decorre a 7 de setembro
na RTP1, em horário nobre e dos 14
finalistas apurados vão ser eleitos

7 doces pelos portugueses como 7
Maravilhas de Portugal®.
Para votar nos Fofos de Belas ligue

760 107 121
Inicialmente chamados Fartos de
Belas, estes pequenos pães-de-ló.,
recheados de creme e polvilhados
com açúcar, são confecionados na
Famosa Fábrica dos Fofos de Belas,
desde 1850. Feitos de ovos, farinha,
e leite para o creme, vão ao forno de
lenha em pequenas formas, fazendo
as delicias de quem os provam.

Queluz / 5 a 8 Setembro

Queluz recebe mais uma Feira Setecentista
De 5 a 8 de setembro será possível
viajar até ao século XVIII na Feira
Setecentista de Queluz, no Largo
fronteiro ao Palácio Nacional de
Queluz. Com entrada livre, esta feira
terá como tema “Jardins, espaço de
divertimento e de lazer”.
Queluz viaja até ao século das luzes
e promove uma feira exuberante,
representativa do quotidiano setecentista, onde o visitante é acompanhado por marquesas de longas
cabeleiras ou marialvas com
tricórnios emplumados.
A animação é assegurada durante
estes dias históricos com espetáPUB. JORNAL DE SINTRA, 30-8-2019

culos de dança, música, teatro, malabarismos, robertos e
recriação de episódios
da época tais como
zaragatas entre alcoviteiras, duelos de espadachim e jogos que
chamam a atenção dos
nobres que passeiam pela feira.
A feira conta com a presença de
participantes de várias regiões do
país e do estrangeiro, que trazem até
Queluz uma grande variedade de
produtos, desde o artesanato às
especialidades de gastronomia e

doçaria típica da época.
Horário: 5 e 6 de setembro – 17h00
às 24h00; 7 de setembro – 13h00 às
24h00; 8 de setembro – 13h00 às
23h00. Organização: Câmara Municipal de Sintra; Produção: Câmara
dos Ofícios.

Freguesia de Agualva Mira Sintra aprova
unidade Local de Protecção Civil
O processo para a criação de uma Unidade Local de Proteção Cívil , surgiu
da ” necessidade de fomentar uma cultura de segurança na área da
Freguesia, procurando tornar mais eficaz a prevenção e prestar um apoio
mais próximo aos agentes de proteção civil ” segundo a União de Freguesias
de Agualva Mira Sintra, responsável pelo projeto .
O referido projeto encontrou eco junto do Serviço Municipal de Proteção
Civil e da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Agualva
Cacém para elaboração de um regulamento que foi submetido e aprovação
em Assembleia de Freguesia e que vigora desde 11 de julho.
Segundo a Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra os objetivos
desta UNIDADE LOCAL DE PROTEÇÃO CIVIL, são, entre outros ” a
sensibilização para as medidas de autoproteção e prevenção para
comportamentos de risco, designadamente em exercícios em edifícios tipo
ou de maior risco”.
Outro dos objetivos é ” apoio em situações de emergência, em que a Junta
de Freguesia assume responsabilidades no apoio logístico ou técnico aos
Agentes de Proteção Civil na sequência de Operações de Proteção Civil,
sinalização de zonas afetadas ou em risco eminente, vigilância e intervenção
em queda de equipamentos e estruturas de pequena dimensão, apoio nas
ações de transporte e evacuação de populações em risco ” e também a
colaboração na intervenção de emergência em situações de risco inerente
a vulnerabilidade social e seleção e gestão de voluntários para atuação em
situações de emergência.
Outro dos objetivos da Unidade Local de Proteção Civil é – segundo a
Junta de Freguesia de Agualva Mira Sintra – o apoio de retaguarda para a
reposição da normalidade, designadamente no apoio à remoção de
escombros.
Neste contexto, e para além dos voluntários, a Junta de Freguesia disporá
de equipas de emergência, disponibilizadas de acordo com os Alertas
emitidos pela Proteção Civil de Sintra e em função da gravidade e dimensão
das ocorrências, constituídas em princípio por uma dezena de funcionários
da autarquia que atuarão coordenadamente em caso de emergência.
De referir que a Freguesia de Agualva Mira Sintra aguarda agora o parecer
da Comissão Municipal de Proteção Civil para que seja formalmente
constituída a Unidade Local de Proteção Civil de Agualva e Mira Sintra.
José Carlos Azevedo
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PUBLICIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA, titular do cartão de Identificação de Pessoa Colectiva número
500 051 062, representada pelo EXM.º SENHOR PRESIDENTE, BASÍLIO ADOLFO DE
MENDONÇA HORTA DA FRANCA, no uso da competência que lhe foi conferida pelo art.º 75 do
Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 136/2014
de 9 de Setembro com as alterações vigentes.
Delega nos termos do Despacho N.º 19-P/2018 na EXM.ª SENHORA VEREADORA, ANA ISABEL
NEVES DUARTE todas as competências que lhe tenham sido delegadas no Despacho 79-P/2017
(ponto I-5.D.).
AVISO N.º 05/2019
Nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; Lei 91/95, de 2/09, com as alterações
vigentes; Portaria n.º 232/2008, de 11/03, Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do
Concelho de Sintra (RMUECS); Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas
Urbanas de Génese Ilegal de Sintra e demais legislação em vigor é emitido o alvará de licença de
loteamento n.º 05/2019 a favor de:
ANTÓNIO CARLOS SARAIVA PINTO, titular do cartão de contribuinte número 117 231 207 e do
Cartão do Cidadão n,º 03072089 3 ZX2, válido até 18(03/2029, viúvo, residente na Avenida da
Bulgária n.º 34 em Casal de Cambra, Município de Sintra.
PAULO JOSÉ HENRIQUES PINTO, titular do cartão de contribuinte número 207 647 739 e do
Cartão do Cidadão n.º 11306806 9 ZY1, válido até 08/09/2020, solteiro, maior, residente na Travessa
Rainha Santa Isabel, n.º 3, 1.º andar em Casal de Cambra, Município de Sintra.
FÁTIMA DE JESUS HENRIQUES PINTO RIBEIRINHO, titular do cartão de contribuinte número
210 149 574 e do Cartão do Cidadão n.º 09587633 2 ZZ2, válido até 16/04/2029, casada no regime de
comunhão de adquiridos com Silvério de Oliveira Ribeirinho, titular do cartão de contribuinte
número 194 626 989 e do Cartão do Cidadão n.º 10189864 9 ZZ9, válido até 11/05/2028, residentes
na Avenida de Timor n.º 74, 2.º C em Casal de Cambra, Município de Sintra.
MARIA DE LURDES SILVA GOMES OLIVEIRA NUNES, titular do cartão de contribuinte número
105 919 390 e do Bilhete de Identidade n.º 35805, vitalício, casada no regime de comunhão de
adquiridos com Rui Manuel de Oliveira Nunes, titular do cartão de contribuinte número 105 919
403 e do Bilhete de Identidade n.º 10835779, vitalício, residentes na Rua Paços Manuel n.º 99-6.º Dt.º,
Lisboa, Município de Lisboa.
MARIA TERESA MOTA DA COSTA MARTINS JANUÁRIO, titular do cartão de contribuinte
número 106 466 990 e do Cartão do Cidadão n.º 05343877 9 ZX8, válido até 10/11/2017, casada no
regime de comunhão de adquiridos com Fernando da Encarnação Januário, titular do cartão de
contribuinte número 133 503 046 e do Cartão do Cidadão n.º 05038078 8 ZY1, válido até 09/08/2021,
residentes na Avenida Padre Manuel Antunes N.º 26 em Ventosa, Município de Torres Vedras.
VITOR MANUEL DA COSTA MOTA MARTINS, titular do cartão de contribuinte número 129
292 591 e do Cartão do Cidadão n.º 05595333 6 ZY5, válido até 06/01/2022, casado no regime de
comunhão de adquiridos com Maria Helena de Sousa Carvalho Martins, titular do cartão de
contribuinte número 133 503 046 e do Cartão do Cidadão n.º 07525945 1 ZZ9, válido até 26/06/2028,
residentes na Rua do Chafariz Lote 56 em Casal da Silveira – Famões, Município de Odivelas.
ROSA MOTA DA COSTA, titular do cartão de contribuinte número 120 139 367 e do Cartão do
Cidadão n.º 04061700 6 ZY5, válido até 24/02/2021, viúva, residente na Rua do Chafariz Lote 56 em
Casal da Silveira – Famões, Município de Odivelas.
JOAQUIM PALINHOS, titular do cartão de contribuinte número 177 918 772 e do Cartão do
Cidadão N.º 02646136 6 ZZ6, válido até 30/07/2022, casado no regime de comunhão geral com Maria
Alice Branca Palinhos, titular do cartão de contribuinte número 178 677 515 e do Cartão do
Cidadão n.º 04234207 4 ZZ8, válido até 30/07/2022, residentes na Rua Engenheiro Duarte Pacheco,
Lote 968, Vivenda Fonseca, Casal Novo, Caneças, Município de Odivelas.
JOSÉ EDUARDO MOREIRA PIMENTEL, titular do cartão de contribuinte número 108 886 360 e
do Bilhete de Identidade n.º 3346585, vitalício, casado no regime de comunhão geral com Alice Maria
Silva Pimentel, titular do cartão de contribuinte número 153 136 267 e do Bilhete de identidade n.º
3678329, vitalício, residentes na Rua da Alegria Lote 487 r/c, Casal da Silveira – Famões, Município
de Odivelas.
JOSÉ JACINTO NUNES MARIA, titular do cartão de contribuinte número 110 684 281 e do
Cartão do Cidadão n.º 02289431 4 ZX6, válido até 07/09/2028, casado no regime de comunhão geral
com Maria Felicidade José, titular do cartão de contribuinte número 110 684 273 e do Bilhete de
Identidade n.º 5029132, vitalício, residentes na Avenida de Timor N.º 7 – 1.º Andar em Casal de
Cambra Município de Sintra.
ANA ISABEL NUNES DA SILVA, titular do cartão de contribuinte número 179 828 061 e do Cartão
do Cidadão n.º 06213770 0 ZY7, válido até 11/12/2021, casada no regime de comunhão de adquiridos
com Luís Manuel Ferreira da Silva, titular do cartão de contribuinte número 156 256 290 e do
Cartão do Cidadão n.º 08194376 8 ZY8, válido até 12/10/2021, residentes na Avenida de Timor N.º 71.º Andar Casal de Cambra, Município de Sintra.
JOAQUIM MARIA, titular do cartão de contribuinte número 159 663 318 e do Bilhete de Identidade
n.º 1091001, vitalício, casado no regime de comunhão geral com Deolinda da Conceição Correia,
titular do cartão de contribuinte número 159 663 326 e do Bilhete de Identidade n.º 2051039, vitalício,
residentes na Avenida de Bulgária N.º 22, Casal de Cambra, Município de Sintra.
JOÃO D’OLIVEIRA BALULA, titular do cartão de contribuinte número 102 164 932 e do Cartão do
Cidadão n.º 03265011 6 ZX6, válido até 22/10/2028, casado no regime de comunhão geral com
Cacilda da Silva Balula, titular do cartão de contribuinte número 108 137 597 e do Cartão do
Cidadão n.º 030704872 4 ZX9, válido até 19/09/2028, residentes na Travessa das Pereiras – Nogueira,
Moledo Município de Castro Daire.
ÁLVARO SEIXO GERALDES, titular do cartão de contribuinte número 102 434 840 e do Cartão do
Cidadão n.º 02605037 4 ZZ7, válido até 13/07/2022, casado no regime de comunhão geral com
Antónia Maria Camejo, titular do cartão de contribuinte número 179 055 283 e do Bilhete de
Identidade n.º 438491, vitalício, residentes na Avenida da Bulgária N.º 18 em Casal de Cambra
Município de Sintra.

NUNO FILIPE CAMEJO SARAIVA, titular do cartão de contribuinte número 195 417 526 e do
Cartão do Cidadão n.º 10270606 9 ZY2, válido até 29/03/2020, solteiro, maior, residente na Avenida
da Guiné N.º 15 em Casal de Cambra, Município de Sintra.
MARIA JOSÉ BELO JOAQUIM DA ROSA, titular do cartão de contribuinte número 125 871 236
e do Cartão do Cidadão n.º 01589481 9 ZY6, válido até 21/10/2019, viúva, residente na Rua Serpa
Pinto, N.º 7 r/c Dt.º em Odivelas, Município de Odivelas.
PAULO JORGE BELO NEVES DA ROSA, titular do cartão de contribuinte número 187 484 570
e do Cartão do Cidadão n.º 07706983 8 ZZ3, válido até 17/07/2021, solteiro, maior, residente na Rua
Serpa Pinto, N.º 7 r/c Dt.º em Odivelas, Município de Odivelas.
VITOR HUGO BELO NEVES DA ROSA, titular do cartão de contribuinte número 220 355 436 e
do Passaporte n.º P528030, válido até 06/12/2021, solteiro, maior, residente na Rua Serpa Pinto, N.º
7 r/c Dt.º em Odivelas, Município de Odivelas.
LEONTINA DA PIEDADE LOPES MARTINHO MATOS, titular do cartão de contribuinte número
169 603 776 e do Bilhete de Identidade n.º 2638128, vitalício, viúva, residente na Avenida da Guiné
N.º 21, Casal de Cambra, Município de Sintra.
SOFIA ISABEL ROSADO MARTINHO, titular do cartão de contribuinte número 213 997 568 e
do Cartão do Cidadão n.º 10612221 5 ZX0, válido até 16/05/2029, casada no regime de comunhão de
adquiridos com Arnaldo Coimbra Marques, titular do cartão de contribuinte número 201 384 507
e do Cartão do Cidadão n.º 10062645 9 ZY6, válido até 27/12/2028, residentes na Avenida da Guiné
N.º 21, Casal de Cambra, Município de Sintra.
MARIA PALMIRA SILVA JORGE PEREIRA, titular do cartão de contribuinte número 109 790 677
e do Cartão do Cidadão n.º 01568068 1 ZZ6, válido até 27/04/2027, viúva, residente na Avenida da
Guiné N.º 25, Casal de Cambra, Município de Sintra.
LICÍNIO JORGE PEREIRA DA SILVA, titular do cartão de contribuinte número 169 010 546 e do
Cartão do Cidadão n.º 06222473 5 ZY7, válido até 09/10/2019, casado no regime de comunhão de
adquiridos com Paula Cristina Lopes Pires da Silva, titular do cartão de contribuinte número
187 748 330 e do Bilhete de Identidade n.º 07307024, válido até 09/10/2019, residentes na Avenida da
Guiné N.º 25, Casal de Cambra, Município de Sintra.
MARIA FERNANDA CARDOSO GOMES, titular do cartão de contribuinte número 152 675 884
e do Cartão do Cidadão n.º 03126326 7 ZX0, válido até 27/02/2028, viúva, residente na Avenida da
Guiné N.º 27, Casal de Cambra, Município de Sintra.
ANA MARIA CARDOSO GOMES RIBEIRO, titular do cartão de contribuinte número 194 538 060
e do Cartão do Cidadão n.º 08064891 6 ZZ1, válido até 27/02/2028, casada no regime de comunhão
de adquiridos com João Paulo Gonçalves Ribeiro, titular do cartão de contribuinte número
153 998 172 e do Cartão do Cidadão n.º 07380682 0 ZY0, válido até 18/05/2022, residentes na Rua
1.º de Agosto, Lote 22 – 1.º Andar N.º 21, Caneças, Município de Odivelas.
MARIA DE FÁTIMA CARDOSO GOMES, titular do cartão de contribuinte número 194 538 052
e do Cartão do Cidadão n.º 09030025 4 ZY7, válido até 28/12/2019, casada no regime de comunhão
de adquiridos com Vítor Manuel Rosado Martins, titular do cartão de contribuinte número
190 874 252 e do Cartão do Cidadão n.º 08534383 8 ZY6, válido até 23/05/2021, residentes na Rua
Alfredo Mesquita N.º 4 – 7.º D em Lisboa, Município de Lisboa.
CARLOS MANUEL DOS SANTOS E SILVA CARDOSO DA CRUZ, titular do cartão de
contribuinte número 141 776 301 e do Cartão do Cidadão n.º 06204932 1 ZY9, válido até 20/03/
2028, casado no regime de comunhão de adquiridos com Helena Cristina Filipe Grilo Cardoso da
Cruz, titular do cartão de contribuinte número 175 670 102 e do Cartão do Cidadão n.º 06068187 0
ZY2, válido até 24/10/2028, residentes na Avenida da Guiné N.º 29, Casal de Cambra, Município de
Sintra.
É licenciado o loteamento que vai incidir sobre a totalidade do prédio com a área de 5 000,00 metros
quadrados situado em Casal de Cambra da Freguesia de Casal de Cambra.
Descrito na Conservatória do Registo Predial de Queluz, sob a ficha número 895/Casal de Cambra.
Inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 24:
Secção A (Parte);
Secção A1 (Parte);
Secção A2 (Parte);
Composição e confrontações:
Terreno de cultura.
Confronta a:
Norte e Sul com caminho, Nascente com Abílio Dias Cardoso e outros e Poente com Frankelim Alves
Pereira e outros.
Plano Director Municipal de Sintra:
Carta de Ordenamento – O Presente terreno insere-se na classe de “Espaços urbanos”.
Plano Director Municipal de Sintra:
Carta de Ordenamento – O presente terreno insere-se em classe de Espaços Urbanos.
Carta de condicionantes – da leitura das cartas de condicionantes do PDM verificam-se as seguintes
servidões a cumprir.
Encontra-se na área de servidão aeronáutica do aeroporto de Lisboa mas dispensa a consulta à ANA,
nos termos do art.º 6.º do Decreto n.º 48542 de 24 de Agosto de 1968.
Área Urbanas de Génese Ilegal – O prédio objeto da pretensão insere-se na área delimitada, através
do Edital n.º 146/96, como A.U.G.I., identificada com o N.º 57 – “Casal de Cambra”.
Aprovações – O pedido de operação de loteamento e a emissão de alvará, configurados no LT/70/
2011 foram aprovados:
Nos termos dos despachos:
Do Excelentíssimo Senhor Presidente datados de 11 de Junho de 2012, 15 de Dezembro de 2012.
Reunião de Câmara datada de 09 de Junho de 2015.
Da Excelentíssima Senhora Vereadora datado de 30 de Abril de 2019.
Operação de Loteamento – O loteamento apresenta, de acordo com as plantas em anexo as seguintes
características:
O loteamento incide sobre a área de 5 000,00 metros quadrados.
16 lotes destinados a moradias, correspondendo a 20 fogos, com 2 pisos acima da cota de soleira.
Área total afeta aos lotes de 4 575,00m2.
Área total de implantação 1 835,00m2.
Área total de construção 4 164,00m2.
Área total para cedências 425,00m2.
Sintra, Julho de 2019.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO
(a) Lina Catarino
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OPINIÃO

“não há planeta b” Assim vai, assim vamos

Pela sua saúde diga não
aos herbicidas
Este é o slogan que tem sido o fio condutor do grupo Sintra
sem Herbicidas que, desde 2015, se tem pronunciado pelo
fim da aplicação de herbicidas (em especial à base de
glifosato) na zona de Sintra.
O grande problema é que este “Lixo” não se vê! Pelo menos
no imediato…
Começamos a reparar nas plantas a amarelar, até que morrem
nas bermas de estrada e noutros espaços ajardinados; nos
gatos e nos cães que adoecem, e alguns morrem, e só depois
começamos a relacionar que havia um aviso minúsculo
(quando há) sobre a aplicação de herbicida…isto para não
falar de todos aqueles polinizadores, como abelhas, vespas,
besouros, borboletas e mariposas, moscas, formigas, pássaros e até alguns mamíferos como os morcegos, que nem
nos apercebemos, mas têm o mesmo destino. Andamos numa correria desenfreada contra o tempo e já nem reparamos
que os fios elétricos, outrora cheios de bandos, têm apenas
algumas aves resistentes… Mas já é tarde! As aplicações
com herbicidas, fungicidas e outros pesticidas já foram
realizadas!
E nós? Será que a nós, seres humanos, estes produtos não
nos afetam?
Começamos pela Água. 100% da água vem do subsolo, dos
lençóis freáticos e todos a consumimos! Onde estão as
análises à água no Concelho de Sintra, que garantam a
ausência de resíduos de herbicidas, pesticidas e fungicidas
na água que bebemos?
Se os herbicidas são aplicados e atingem inevitavelmente o
solo e os cursos de água (53% do solo português está
contaminado com Glifosato), como estará a água que
ingerimos?
A maior fatia de venda destes produtos destina-se à agricultura e acaba por contaminar tudo o que comemos! O
milho, os tomates, as couves, os morangos, as uvas,..., e
também todos os produtos subsequentes: das uvas para o
vinho, do milho para a carne, da água para o peixe,…Todos
contaminados! Estamos a fazer uma alimentação saudável?!
Se os produtos biológicos têm de ter certificação, onde está
o rótulo indicativo dos venenos aplicados aos outros
“alimentos”?
E os Transgénicos? … Nem todos os produtos que contêem
trangénicos têm esta informação no rótulo e, os que têm,
quase não se vê. Porquê? Porque, mais de 80% das plantas
transgénicas (especialmente milho e soja) foram geneticamente modificadas para poderem receber o Glifosato sem
que a planta seja afetada…. Mas o facto de a tornar resistente à acção do glifosato, não evita que a planta esteja
contaminada e assim a maioria dos cereais do pequeno
almoço contêm substâncias perigosas!
Onde se irão acumular estas substâncias perigosas? Estudos feitos a um grupo de portugueses revelaram Glifosato
na Urina numa concentração 20 vezes superior à de
cidadãos de outros países europeus!
A Sociedade Americana de Microbiologia publicou um
estudo científico em Março de 2015, demonstrando que o
Glifosato e outros herbicidas induzem a resistência a
antibióticos nas bactérias que entram em contato, o que
dificulta o combate à doença e aos organismos patogénicos.
Embora não se possa atribuir apenas a estas substâncias,
Portugal é o 7.º país da União Europeia (entre 41 países )
onde mais se morre de Linfoma não Hodgkin - Cancro do
Sangue, sendo ainda o 9.º Cancro mais frequente, com
1700 novos casos por ano, segundo a IARC (Agência
Internacional para a Investigação do Cancro). O Glifosato
(junto com outros pesticidas organofosforados) foi
classificado por esta agência como “Provável Carcinogénio para o ser Humano”.
A maioria das pessoas desconhece que esta designação
“Provável Carcinogénio” se deve ao facto dos estudos
serem realizados com animais de laboratório, uma vez que
não são autorizados diretamente em seres humanos.
A pergunta que se coloca é: Terão os nossos governantes
(eleitos por nós!) coragem para cumprir o seu dever e
defender a proteção da saúde da população?
Ana Maria Apresentação (Enfermeira)
Sintra sem Herbicidas

Sintra, Portugal, Europa,
Mundo – XXXVI
Vítor Hugo Neto

C

om empática simpatia, os sintrenses e os turistas
nacionais e estrangeiros contemplaram e dialogaram
silenciosamente perante as Estátuas Vivas do
festival que no fim-de-semana 24/25 p.p. animou (foi
isso mesmo, incutiu ânimo) às mentes de quantos
percorreram o espaço entre a Estefânia e o Terreiro do Paço.
Na equilibrada distribuição de temas, distribuídos em tempo
e em espaço, ressaltavam impressivamente as evocações (ou
invocações?) de figuras/eventos da História de Portugal. Foi
surpresa, agradável, ver na Volta do Duche, quase em frente à
Fonte Mourisca, uma Maria da Fonte duplamente armada,
roçadora com cabo de longo alcance na mão direita e pistola
na mão esquerda oculta atrás das costas. Um acompanhante,
também estátua viva, secundava a representativa heroína da
Póvoa de Lanhoso (Minho, 1846, contra a “autoridade
tributária” de Costa Cabral) rufando intermitentemente um
tambor de sonoridade épica. Junto ao Palácio, três casais
régios evocavam tempos sucessivos da nossa História: um
Conde D. Henrique e uma consorte D. Teresa, um D. Fernando
e uma D. Leonor (Telles) e um D. João II com a misericordiosa
D. Leonor. As pequenas multidões que retinham à sua volta
comprovam o interesse “latente” dos portugueses pela sua
História. Que oxalá frutifique.
A actualidade era tratada, entre outros, pelo artista que figurava
um deprimido Zé Ninguém prostrado no solo junto ao acesso
ao Museu Anjos Teixeira, após o 11 de Setembro do World
Trade Center (a fazer lembrar o “Escuta Zé Ninguém” de
Wilhelm Reich) e por outro que, mais a caminho da Sapa,
punha à sua frente um espelho que reflectia os passantes e
os estantes e tinha ao lado um desafiante letreiro dizendo
“Espelho de Ti”.
Em suma, impressiva evocação histórica nacional e alguma
lembrança de problemas globais do mundo: iniciativa a
desfrutar, aplaudir e manter – esta foi a sétima edição. Boa!
Saltando para fora do país mas continuando a nossa história,
temos desde Fevereiro deste ano o livro de historiografia
pensante Filhos da Terra /
Identidades Mestiças nos
Confins da Expansão Portuguesa, de António Manuel
Hespanha, um jurista que não
resistiu ao apelo do binómio
história-historiografia e cuja
bibliografia já ultrapassa em
muito a vulgata e o “déja-lu”.
A essência do livro é a evanescência da nossa diáspora
(os luso-descendentes… os
lusoaculturados…) naquilo a
que na última linha das 300
páginas do texto é precisamente rotulado “«império»
evanescente” – num teatro
clamorosamente extenso espraiado por 3 continentes. Quem
lembra hoje e tem em conta esses protagonistas de uma
antropologia incessante? Só exaltamos os poderosos e as
supostas elites?
O interesse persistente pela
historiografia esclarecida que é
sempre esclarecedora, é agora
confirmado também pela edição
do n.º 47 do seriado Super
Interessante História, monografia muito ilustrada em 98
páginas de título Às Armas!/
Revolução Francesa (17891799) com uma chamada na capa
que nos diz e lembra e avisa “O
mundo começou a mudar há 230
anos”. A dar razão, ou pelo menos
alguma razão, a quantos dizem, em França e no Mundo, que a
Revolução (dita) Francesa é uma revolução em aberto, ainda
não terminou. E vai continuar? Em que direcção e sentido?
Não é exactamente uma criança: vai no terceiro século de
vida!

Uma questão de tempo
João Cachado

N

a maior parte dos casos, mesmo os cidadãos
mais interventivos na vida da comunidade,
dificilmente terão uma correcta noção da
quantidade de tempo necessária à concretização
de uma específica iniciativa cultural, por exemplo,
enunciada durante a reunião periódica de um determinado
órgão camarário, que há-de transformar-se em projecto e,
posteriormente, em algo de concreto que não frustre as
expectativas inicialmente suscitadas.
De qualquer modo, será a própria natureza do projecto e as
circunstâncias da sua viabilização, qual verdade de La
Palisse, que ditarão o tempo a considerar para o pôr de pé,
de acordo com imprescindível cronograma que também
garanta a possibilidade de avaliação do seu ritmo de
progresso.
Tenhamos em consideração um caso concreto e recente da
própria realidade da vida cultural sintrense, surgido durante
uma das últimas reuniões do Conselho de Cultura de Sintra,
quando foi ventilada a possibilidade de concretização de
um programa aliciante.
Ora, nem mais nem menos, foi sugerido que, na Quinta da
Ribafria, venha a concretizar-se um programa de residências
académicas e artísticas, que pressupõe a possibilidade
de atrair especialistas mundiais das mais diferentes áreas
do conhecimento e do universo das artes, mediante um
programa bem elaborado e inequivocamente cativante.
A ideia foi imediatamente considerada do maior interesse
pelos membros do referido órgão consultivo, naturalmente
conhecedores das características daquele espaço que, sob
todos os pontos de vista, oferece condições únicas às
estadas de personalidades com tal perfil, durante as quais,
além do especial período de reflexão, também é suposto
contar com iniciativas culturais habituais nas situações
congéneres em todas as latitudes.
Em reunião subsequente, não foi difícil indigitar, dentre os
membros do Conselho, quem se encarregará, em tempo
oportuno, de apresentar uma proposta capaz de concitar
os melhores contributos para que o projecto alcance o
sucesso que merece.
Já com gente a trabalhar a ideia e, à medida que vai
amadurecendo, quando se evidencia a necessidade do
desenho dos grandes contornos, da formulação dos
enunciados gerais, é neste quadro, é nesta fase que, apesar
de previsível, o factor tempo não pode deixar de contemplar a elasticidade indispensável à correcta integração de
todos os ingredientes e à mais eficaz formulação do
projecto.
Voltando às primeiras linhas e à implícita necessidade de
uma correcta noção da quantidade de tempo necessária à
concretização de uma específica iniciativa cultural, tanto
neste caso concreto como em todos cuja divulgação se
aguarda, importa continuar a trabalhar sem qualquer
precipitação ou cedência a pressões exteriores no sentido
de apresentar resultados porque, eventualmente, nas redes
sociais, passado tanto tempo, já possa haver quem critique
a ausência de notícias…
Finalmente, ainda uma chamada de atenção para que,
digamos, não se tome a nuvem por Juno. A iniciativa a que
aludi é apenas uma entre as muitas que a Ribafria pode
acolher. Permitam que, a propósito e entre outros, lembre
um artigo que subscrevi para a edição do JS de 22 de
Dezembro de 2017.
Subordinado ao título Quinta da Ribafria, impositiva
presença da Renascença, lembrei um daqueles redentores
projectos do meu querido e saudoso amigo Prof. Agostinho
da Silva que tanto amava Sintra. Para aquele local, propunha
ele a realização de iniciativas exclusivamente relacionadas
com o período do Renascimento, nos domínios do teatro,
da música em geral e da ópera em particular, da literatura e
da animação cultural em geral.
Como sei que tal sonho é perfeitamente concretizável,
esperarei o tempo que for preciso para assistir às primeiras
propostas. Pois é, o tempo também tem que fazer o seu
caminho…
[João Cachado escreve de acordo
com a antiga ortografia]
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Anúncio da transferência do Comando Territorial da GNR
do município de Lisboa para o de Sintra

S A Ú D E

GNR E PSP com novas viaturas
em Sintra

Sintra com mais viaturas para sua defesa
– Basílio Horta na sua entrega em Queluz

A

PSP e a GNR têm,
desde esta terçafeira, novos carrospatrulha para aumentar a capacidade operacional destas forças
de segurança no concelho de
Sintra
A Câmara Municipal de Sintra
entregou, esta segunda-feira
ao final da tarde, em Queluz,
12 carros-patrulha à Guarda
Nacional Republicana e à
Polícia de Segurança Pública,
num investimento total de
276 mil euros
A cerimónia de entrega das
viaturas contou com a presença do ministro da Administração Interna, Eduardo
Cabrita, que aproveitou a
ocasião para anunciar a
transferência do Comando
Territorial da GNR do município de Lisboa para o de
Sintra.
Para o presidente da autar-
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quia, Basílio Horta, “o importante a registar é o contributo
que Sintra dá à segurança nas
ruas e nas casas, à segurança
nas famílias e nas pessoas.
Desde o primeiro dia do nosso primeiro mandato que
sempre entendemos que a
segurança era um dos nossos principais objetivos”.
“Nós queríamos muito que os
nossos militares e que a nossa PSP, que trabalham e que
estão em Sintra, tenham
condições de total dignidade.
E, assim, não podíamos conviver com esquadras com um
único carro. Não poderíamos
virar a cara e por isso não
hesitámos em investir. Estes
carros são o primeiro passo,
são a manifestação de vontade, são a concretização de
uma estratégia no que toca a
este setor muito sério e muito
importante que é a ordem pública”, referiu Basílio Horta.

Inês Martins de Almeida*

Adolescer!

foto: cms

O ministro da Administração
Interna, Eduardo Cabrita,
também marcou presença
nesta cerimónia mencionando a relação essencial que deve existir entre o Estado central e os municípios, “a parceria que temos hoje aqui com
Sintra é um símbolo deste
trabalhar de braço dado. E este não é um concelho qualquer, Sintra é o segundo município do país em população,
um município com relevância
na sua dinâmica urbana, económica, em relevância turística e que torna a segurança
uma área fundamental de
ação”.
A cedência destas viaturas,
quatro destinados para a GNR
e oito para a PSP, realizou-se
no âmbito do protocolo de
cooperação institucional
assinado entre a autarquia e
as duas entidades, em dezembro de 2018. Fonte: CMS

A adolescência é uma fase da vida, pela
qual todos passamos, mas nem todos entendemos. Merece especial atenção de todos, pelas alterações físicas e psicológicas
que ocorrem. A adolescência inicial (10-12
anos) é a fase de desenvolvimento biológico (aparecimento de pelos púbicos e axilares, do botão mamário, aumento testicular
e picos de crescimento), aumenta a curiosidade sobre o tema da sexualidade, iniciase um desenvolvimento moral (onde só
existem verdades absolutas, preto ou branco), existe um grande peso das emoções e
o grupo de amigos toma uma importância
maior do que a família, quebrando constantemente as regras familiares. Mais tarde,
na adolescência média (13-16 anos),
continuam a existir alterações corporais
(aumento da massa muscular e
alargamento ombros/ancas), aumenta a necessidade de dormir,
surge a menarca
(a primeira menstruação) e surge o
início da vida
sexual, em muitos
casos. Finalmente, na adolescência tardia (acima dos 17
anos) já existem poucas alterações corporais a destacar, a identidade sexual já está
estabelecida com relações mais estáveis,
existe um pensamento menos centrado no
indivíduo, havendo uma maior socialização
e menor importância do grupo de amigos.
Os picos de crescimento, habitualmente,
são mais precoces nas mulheres. É nestas
idades que podem erguer-se os maiores
comportamentos de risco e é sobre estes
que devemos estar alertados e esclarecidos. Merecem a nossa atenção assuntos
como: doenças sexualmente transmissíveis, a contraceção, os consumos de
substâncias nocivas (álcool, tabaco e/ou
outro tipo de drogas), as adições sem substância (os videojogos, as redes sociais, a
pornografia, entre outros conteúdos da internet, a televisão e as compras excessivas).
Por vezes, pode-se tornar uma tarefa árdua
contornar estes problemas como pais,
encarregados de educação ou mesmo como
adolescente. Assim, é importante saber a
quem pode recorrer para o ajudar! Os
professores e/ou psicólogos da escola, os
médicos assistentes (como o médico de família) e até mesmo os centros de apoio e

atendimento podem ser a solução. Na nossa
área existem 3 locais distintos para este fim:
1. Gabinete de Atendimento a Jovens - #Chat,
em Oeiras e Carnaxide: jovens dos 12 aos 24
anos, em atendimento individual, confidencial e gratuito, podem expressar ideias,
sentimentos, medos ou esclarecer dúvidas
sobre a saúde. De 2ª. a 6ª. feira, das 9:30 às
12:30 e das 14:00 às 17:30;
2. O Projeto Sorri Jovem – Centro de Atendimento a Adolescentes, em Mem-Martins:
Sem necessidade de agendamento. Todos os
dias da semana, das 8:30 às 16:30;
3. O Projeto Aparece, em Sete Rios: jovens
dos 12 aos 24 anos, em atendimento individual, confidencial e gratuito, sem necessidade de agendamento. De 2ª. a 6ª. feira, das
8:00 às 20:00, aos sábados das 10:00 às 18:00
e aos domingos
das 10:00 às 14:00.
Existe ainda um
núcleo no Hospital
Santa Maria, em
Lisboa, com consultas direcionadas
para utentes jovens
viciados em internet, chamado Núcleo de Utilização
Problemática da
Internet (NUPI). O principal objetivo de todas
estas entidades é detetar problemas e
dificuldades nestas idades, facilitando o
normal decorrer destes processos e intervir
quando necessário. É ainda importante dar
resposta a múltiplas patologias e problemáticas específicas e próprias da adolescência
que merecem atenção especial: atrasos pubertários, alterações do ciclo menstrual, perturbações do comportamento alimentar
(anorexia por exemplo), dificuldades escolares, perturbações do comportamento,
distúrbios de ansiedade, depressão, orientação sexual, entre outros.
Sendo certo que todos passamos por este
período da vida e que em certos casos o
fazemos com alguns obstáculos, é importante
saber onde recorrer e que não existe
necessidade de enfrenta-lo sozinho, basta
apenas que esteja atento aos sinais e que
saiba onde procurar ajuda!
* Interna de Medicina Geral e Familiar de
2º ano da USF Lapiás, Pêro Pinheiro
(Grupo de Internos de Medicina Geral e
Familiar dos Centros de Saúde da Várzea
de Sintra, Colares e Pêro Pinheiro)
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CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA, titular do cartão de Identificação de Pessoa Colectiva
número 500 051 062, representada pelo EXM.º SENHOR PRESIDENTE, BASÍLIO ADOLFO
DE MENDONÇA HORTA DA FRANCA, no uso da competência que lhe foi conferida pelo art.º
75 do Decreto-Lei número 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
136/2014 de 9 de Setembro com as alterações vigentes.
Delega nos termos do Despacho N.º 19-P/2018 na EXM.ª SENHORA VEREADORA, ANA
ISABEL NEVES DUARTE todas as competências que lhe tenham sido delegadas no Despacho
79-P/2017 (ponto I-5.D.).
AVISO N.º 06/2019
Nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; Lei 91/95, de 2/09, com as alterações
vigentes; Portaria n.º 232/2008, de 11/03, Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do
Concelho de Sintra (RMUECS); Regulamento Municipal para Reconversão Urbanística das Áreas
Urbanas de Génese Ilegal de Sintra e demais legislação em vigor é emitido o alvará de licença de
loteamento n.º 06/2019 a favor de:
ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA DO LOTE DE TERRENO SITO EM CASAL DE CAMBRA
(RUA AUGUSTO GIL), titular do cartão de Identificação de Pessoa Colectiva número 900 766
786, com sede na Rua Augusto Gil, n .º 10, Casal de Cambra, 2605-716 Casal de Cambra.
É licenciado o loteamento que vai incidir sobre o prédio rústico com a área de 5.413,60 metros
quadrados, situado em Casais de Cambra, Freguesia de Casal de Cambra.
Descrito na Conservatória do Registo Predial de Queluz, sob a ficha número 933/ Freguesia de
Casal de Cambra.
Inscrito na matriz predial rústica sob o artigo:
18 Secção A (Parte);
18 Secção A-1 (Parte);
18 Secção A-2 (Parte);
PUB. JORNAL DE SINTRA, 30-8-2019

Composição e confrontações:
Terreno de cultura. Confronta a Norte com António Batista Mota, a Sul com caminho público, a
Nascente com António Francisco de Carvalho, Lda e Poente com António Batista Mota e Alberto
Augusto Afonso.
Plano Director Municipal de Sintra:
Carta de Ordenamento – O presente terreno insere-se na classe de Espaços Urbanos.
Carta de Condicionantes – Da leitura das cartas de condicionantes do PDM verificam-se as
seguintes servidões a cumprir.
Servidão Aeronáutica do Aeroporto de Lisboa:
Dispensada a consulta à ANA, nos termos do art.º 6.º do Decreto n.º 48542 de 24 de Agosto de
1968.
Área Urbanas de Génese Ilegal – O prédio objeto da pretensão insere-se na área delimitada,
através do Edital n.º 146/96, como A.U.G.I., identificada com o N.º 57 – “Casal de Cambra”.
Aprovações – O pedido de operação de loteamento, configurado no LT/79/2013, foi aprovado nos
termos do despacho do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara em 12 de Março de 2014.
Tendo em atenção que as obras de urbanização já se encontram executadas foi arquivado o pedido
de licenciamento das mesmas, por despacho de 11/10/2018.
A emissão do alvará foi aprovada em termos do despacho da Excelentíssima Senhora Vereadora Ana
Isabel Duarte, em 08 de Julho de 2019.
Operação de Loteamento – O loteamento apresenta, de acordo com as plantas em anexo as
seguintes características:
O loteamento incide sobre a área de 5 413,60 metros quadrados.
É autorizada a constituição de dezasseis lotes de terreno, os quais se destinam à construção de
moradias unifamiliares e bifamiliares e habitação coletiva, 25 fogos, 4 unidades de comércio/serviços
/ armazéns, com um número máximo de 4 pisos acima da cota de soleira e 1 abaixo da cota de soleira
e 44 lugares de estacionamento dentro dos lotes.
Área total afeta aos lotes de 3 186,80m.
Área total de implantação 1 785,40m2.
Área total de construção 3 712,20m2.
Área total para cedências 2 226,80m2.
Sintra, Julho de 2019.
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO
(a) Lina Catarino
PUB. JORNAL DE SINTRA, 30-8-2019
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Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo da sua competência
constante da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do estatuído no artigo 56.º do
Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, torna público que, sob
proposta da Câmara, por deliberação da Assembleia Municipal de Sintra, tomada na sua 5.ª
Sessão Extraordinária, de 2 de Julho de 2019, nos termos do disposto nos artigos 241.º da
Constituição da República Portuguesa, dos artigos 135.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas da
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foram aprovadas:
• O Regulamento de Gestão e Utilização das Instalações Desportivas Municipais de
Sintra com as alterações introduzidas pelo Parecer da Comissão Especializada de
Educação, Cultura, Desporto e Juventude da Assembleia Municipal de Sintra;
• A Revisão do Regulamento do “Mercado Brocante” e do Artesanato de Sintra,
com a correção introduzida pelo Parecer da Comissão Especializada de
Administração, Finanças e Património de Assembleia Municipal de Sintra.
Os documentos supra referidos encontram-se, sem prejuízo da publicação mediante a afixação
do Edital n.º 328/2019 nos locais de estilo e em II Série de Diário da República de acordo com
o preceituado no artigo 139.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, disponíveis ao público no Gabinete de Apoio ao Munícipe, suas
Delegações e na página da Câmara Municipal de Sintra na Internet em www.cm-sintra.pt.
Paços do Concelho de Sintra, 25 de Julho de 2019.
O PRESIDENTE DA CÂMARA

Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo da sua competência
constante da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do estatuído no artigo 56.º do
Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, torna público que, sob
proposta da Câmara, por deliberação da Assembleia Municipal de Sintra, tomada na sua 5.ª
Sessão Extraordinária, de 2 de Julho de 2019, nos termos do disposto nos artigos 241.º da
Constituição da República Portuguesa, dos artigos 135.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo, da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas da
Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi aprovado o Regulamento da Plataforma do Jogo/
SintraAmbiQuiz.
O documento supra referido encontra-se, sem prejuízo da publicação mediante a afixação do
Edital n.º 336/2019 nos locais de estilo e em II Série de Diário da República de acordo com o
preceituado no artigo 139.º do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo DecretoLei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, disponíveis ao público no Gabinete de Apoio ao Munícipe, suas
Delegações e na página da Câmara Municipal de Sintra na Internet em www.cm-sintra.pt.
Paços do Concelho de Sintra, 5 de Agosto de 2019.
O PRESIDENTE DA CÂMARA
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59.º Circuito Ciclista de Nafarros

Bruno Silva (EFAPEL) mais forte no sprint final
Ventura Saraiva

Realizou-se na segunda-feira, dia 26, a edição
59, do Circuito Ciclista de Nafarros, um dos
mais antigos do país, e que teve como
vencedor, Bruno Silva, da equipa EFAPEL, que
no sprint final, bateu os restantes candidatos,
André Ramalho e Gonçalo Leaça, ambos da
L.A. Aluminios, e José Fernandes, único
representante da formação espanhola, Burgos
BH. No total classificaram-se 30 corredores,
com destaque para os sub 23, que colocaram
três elementos no top ten da corrida.
Sporting-Tavira, na liderança do pelotão, acabaria porm ser o grande derrotado da corrida

C

omo manda a tradição, a última segunda-feira do mês
de Agosto, encerra
os festejos em
Honra de Nossa Senhora da
Piedade, em Nafarros. É também o dia de juntar os entusiastas das bicicletas, com as
principais equipas e ciclistas
da Volta a Portugal, oportunidade também para atletas
dos escalões sub 23, e masters entrarem no pelotão, e
testar as suas capacidades.
Se nos mais jovens, mais de
uma dezena acabaria por
terminar a corrida, alguns em
lugar de relevo, já nos masters, o único que acabou por
sobreviver, a 17 minutos do
vencedor, foi o sintrense,
Ricardo Vicente que fechou a
lista de finalizadores na meta
de Nafarros.

equipa do Sporting tomou
sempre a iniciativa de anular
a fuga, o que foi conseguido,
mas falhou o objectivo de colocar um dos seus corredores
na discussão da vitória, e com
Tiago Machado a ser o melhor no 15.º lugar, a 27 segundos do vencedor, Bruno
Silva. Os leões acabariam
também por falhar na classificação por equipas, não
conseguindo um lugar entre
as cinco melhores, numa
classificação ganha pela
L.A.Aluminios/L.A.Sport
que beneficiou da colocação
de dois corredores no sprint
final, ganhando por um ponto
à EFAPEL de Joni Brandão, e
Paulinho.

Ricardo Vicente vencedor em Masters, recebe prémio das mãos
do presidente da JFColares, Pedro Filipe

Sporting /Tavira faz
reboque do pelotão
mas falha objectivo
Desde muito cedo que um

grupo de quatro ciclistas, liderados pelo veterano Sérgio
Paulinho (EFAPEL), atacou
forte, conseguindo uma vantagem significativa sobre o
pelotão, mantendo-se na

frente da corrida até quase ao
final, sendo apanhados antes
da derradeira volta e de cumprirem os 90 quilómetros do
traçado entre Morelinho, Mato Grande, Janas e Mucifal. A

Classificações
Geral Individual
1.º Bruno Silva, EFAPEL,
2,15,45’’

Campeonato de Portugal – Série D; 2.ª Jornada: Real SC, 2-Loures, 0

O Real SC, estreou-se em casa com
um triunfo justo perante um
adversário que acabou o encontro
com nove unidades por terem visto
ambos a cartolina vermelha, Bruno
Bernardo (22´) e Lennon (71´).
O guardião da casa, David Grilo, ex
- Oriental Lisboa, teve uma tarde
calma, pois o Loures, apenas fez
dois remates à baliza dignos de
registo. Aos 22´ o central André
Almeida, não desperdiçou uma
grande penalidade após falta na área
de Bruno Bernardo sobre Dida. No
segundo tempo surgiu o segundo

golo, assistência de Dida e Felipe
Ryan, a bater Marco Pinto.
O Real SC, soma quatro pontos
nesta fase, após na ronda inaugural
em Pinhal Novo arrecadar um ponto
mercê de um empate sem golos. A
aposta para esta temporada é o
regresso à liga profissional.
Jogo no complexo desportivo do
Real SC, em Monte Abraão
Árbitro: Ricardo Baixinho, auxiliado
por Filipe Marques e Leonel Sousa
(AF Lisboa).
Real SC: David Grilo; André
Almeida, Ibraim Cassamá (Alex
Sousa, 48´), Ballack (Marcos Barbeiro, 81´) e Tiago Morgado, Rafa
Gonzalez, João Ventura, Paulinho e

Daniel Almeida; Dida (Juan San
Martin, 67´). Treinador: António
Pereira.
GS Loures: Marco Grilo; Rúben
Saldanha, Maurício, Touré (Cláudio,
79´) e Machado; Rúben, Hélio Vaz
(Marcos Dias, 34´), Mendonça e
Vítor Alves; Bruno Bernardo e
Koulibaly(Lenno, 57´).
Treinador: Sérgio Bóris.
Ao intervalo: 1- 0. Marcadores:
André Almeida (23´g.p.) e Felipe
Ryan (60´).
Resultados:
Real SC, 2 GS Loures, 0; SU
Sintrense, 1 Oriental Lisboa, 0; FC
Alverca, 1 -SG Sacavenense, 0;

2.º André Ramalho, LA Aluminios, mt
3.º Gonçalo Leaça, LA Aluminios, mt (1.º sub 23)
4.º José Fernandes, Burgos
BH, mt
5.º Daniel Silva, Rádio Popular/Boavista, a 7s
Geral colectiva
1.ª L.A.Aluminios/LA Sport,
06,47,39’’
2.ª EFAPEL, 06,47,39’’
3.ª Sicasal/Constantinos,
06,48,18’’
4.ª Rádio Popular/Boavista,
06,48,44’’
5.ª Aviludo/Louletano,
06,49,10’’
Masters (-40 anos)
1.º Ricardo Vicente, Marques
& Pereira/EM3/Os Beirões
Prémio da Montanha
1.º Sérgio Paulinho, EFAPEL
Combinado- Metas Volantes
(O Padeiro+Saraiva)
Daniel Silva, Rádio Popular/
Boavista

Campeonatos Distritais
da AFL

A eficácia fez a diferença
António José

fotos: ventura saraiva

Olímpico Montijo, 0 Amora FC, 0;
Esperança Lagos, 1 Lusitano Évora, 1; Aljustrelense, 1
SC Olhanense, 3; Armacenenses, 1
CD Pinhalnovense, 4; Louletano, 1
SU 1º Dezembro, 0; Sintra Football,
3 Fabril Barreiro, 0.
Próxima jornada (01.09): Amora FC
- FC Alverca; Lusitano ÉvoraOlímpico Montijo; SU 1º Dezembro
- Esperança Lagos; SG Sacavenense
- Sintra Football; Oriental Lisboa Armacenenses; Fabril Barreiro Louletano; GS Loures - Aljustrelense; SC Olhanense - Real SC e CD
Pinhalnovense – Sintrense SAD.

Início no dia 15
Setembro
Com a realização da 2.ª Pré Eliminatória da Taça AFL, e o novo
modelo de competições, I, II e III
Divisão, arranca no dia 15 de
Setembro a época oficial da Associação de Futebol de Lisboa.
Na Pré Eliminatória da Taça AFL,
destinada apenas aos clubes da III
Divisão, destaque para o dérbi
concelhio entre o Rio de Mouro
(RRM), e o Clube Desportivo de
Belas. O Algueirão recebe o GD
Malveira da Serra, e o 1.º de Maio
de Agualva, o CD Estrela. Já o União
dos Santos desloca-se a Talaíde.
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DESPORTO

42.ª Meia Maratona de São João das Lampas

Inscrições encerram no dia 6 de Setembro
Ventura Saraiva

Com quase quatrocentos atletas já confirmados para os 21.097,5 metros,
o programa deste ano da Meia Maratona de São João das Lampas, conta
também com a “Meia Rampa”, prova de 13 km, e uma caminhada com
cerca de 9.000 metros, num percurso misto, que alia o asfalto aos trilhos
em direcção ao mar. Realiza-se no dia 7 de Setembro, às 17h00.
o total, são esperados mais de seis
centenas de participantes, contribuindo assim para
o sucesso do evento e manutenção da prova no calendário pedestre nacional,
sendo a segunda mais antiga
do país na distância da meia
maratona.
A meta da “meia, e meia
rampa” estará instalada na

N

Avenida Central de S. João
das Lampas, havendo passagem pelos lugares e aldeias
de , “A-do-Longo, Areias,
Monte da Cabeça, Alvarinhos, Odrinhas, Amoreira,
Monte Arroio, Bolelas, S.
João das Lampas (contorno do Largo e passagem
pela Rua do Poço e Rua da
Farmácia), Sacário, Pernigem,
Fachada, Chilreira, Codiceira,
Alfaquiques e S. João das

Motociclismo: Troféu Oliveira Cup 2019

Lampas”.

Inscrições em
contagem descrescente
As inscrições, em www.lam
pas.org., terminam no dia 6 do
próximo mês (véspera da
prova), e haverá troféus para
os 3 primeiros da geral feminina e masculina, 3 primeiros de cada um dos
escalões, 3 primeiras equipas,

Meia Maratona de São João das Lampas quer manter longevidade
no calendário nacional
para além de medalhas, tshirts e brindes de presença
para todos. Todavia, fica o
alerta que todas as que forem

registadas desde o passado
dia 25, podem não ser contempladas com a t-shirt oficial da prova, sendo no

foto arquivo: ventura saraiva

entanto garantida uma de
qualidade semelhante.
VS

15º Campeonato de Bodyboard da Praia de Magoito

Dinis Borges, vence
Sábado e domingo (dias 31, e 1) com inicio às 10h00
edição do Campeonato dades, como a exibição de Surf seja mais do que um campeo- Durante a tarde: Surf adaptado
pela terceira vez esta época Ade 15ªBodyboard,
tem data mar- Adaptado, com atletas para- nato entre atletas profissionais Domingo (dia 1) 09h00
O jovem piloto de motociclismo, natural da Praia das
Maçãs, Dinis Borges, representante do Moto Clube
de Sintra, obteve a sua quarta “Pole Position”, e
venceu pela terceira vez, na presente temporada, uma
prova do prestigiado Troféu “Oliveira Cup - Classe
Mini GP”, organizado pelo piloto português de Moto
GP Miguel Oliveira.
Na prova que decorreu no Litoral Alentejano no
Kartódromo Internacional de Vila Nova de Santo André
(SAKI), e 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 das duas corridas do dia, que contou com
o apoio do seu “FAN CLUB”, que habitualmente marca
presença em todas as provas disputadas pelo piloto.
O motociclista sintrense irá efectuar a sua estreia e
participar como piloto convidado na classe Mini GP
integrando a equipa da Oliveira Cup, na mais
prestigiada prova de Motociclismo que se realiza em
Portugal, o “FIM SUPERBIKE WORLD CHAMPIONSHIP”, que se realiza no Autódromo Internacional do Algarve de 06 a 08 de Setembro deste
ano.

cada para este fim-de-semana,
dias 31 (sábado) e 1 de
Setembro, na Praia de Magoito,
no litoral sintrense.
A edição deste ano, comemorativa do 15º aniversário, será
dinamizada com novas activi-

plégicos e com outras limitações físicas, o torneio de
Voleibol e um encontro nacional
de Bodysurf.
Com estas iniciativas pretendese que este campeonato
envolva toda a comunidade e

e amadores.
Programa:
Sábado (dia 31) 10h00
-Campeonato de Bodyboard
nas categorias Open, Sub-18,
Feminino, Master, DK e Kids, e
Torneio de Voleibol.

- Finais das categorias do campeonato de Bodyboard, e
Encontro nacional de Bodysurf;
18h0: Entrega de prémios aos
atletas do campeonato

Patinagem Artística – Campeonato da Europa

Carolina Castro, e Solange Lopes (SRSSP) na selecção
Começa hoje (sexta feira), dia
30, em Harsefeld,na Alemanha,
o Campeonato da Europa de
Patinagem Artística, com duas
competidoras da equipa da
Sociedade Recreativa de Santa
Susana e Pobral na selecção
portuguesa.
Trata-se de Carolina Castro
(seniores), e Solange Lopes

(juniores) que mercê da
excelente época que realizaram,
viram assim os seus méritos
reconhecidos com a chamada à
“equipa das quinas”.
Registe-se que em fecho de
época, a Sociedade Recreativa
de Santa Susana e Pobral
(SRSSP), participou no passado
mês de Julho (25 a 28), no

Campeonato Nacional de
Patinagem Artística – Solo
Dance, escalões de infantis a
Juvenil, tendo conquistado um
honroso 3.º lugar por equipas,
juntando ainda um título
individual, conseguido por
Bernardo Zeferino, em Juvenis.

Bernardo Zeferino campeão
nacional de Juvenis

PUB.

os
od
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A os

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

CAFÉ
PASTELARIA
PIZZARIA

A FUNERÁRIA
O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra
HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00
R. Dr. António José Soares, 12 – 2710 SINTRA
Telef. 21 923 14 59

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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PUB.

NUCASE/EMPRESA
Estatuto Residente Não Habitual
Nova tabela de atividades
A tabela das atividades elegíveis para obtenção do
Estatuto de Residente Não Habitual foi alterada pela
Portaria n.º 230/2019 de 23 de julho. A referida tabela
passou a estar indexada à Classificação Portuguesa das
Profissões de 2010 (CPP/2010) publicadas pela
Deliberação n.º 967/2010 de 1 de junho de 2010.
Esta deliberação veio clarificar quais são as atividades
que podem ser consideradas como atividades de alto
valor acrescentado para efeitos do n.º 10 do artigo 72.º e
do nº 5 do artigo 81.º do CIRS.
Para além da atividade dos trabalhadores estar incluída
na referida lista também é necessário que os
trabalhadores possuam:
• No mínimo, o nível 4 de classificação do Quadro Europeu
de Classificações ou,
• do nível 35 da Classificação Internacional Tipo da
Educação ou,
• serem detentores de cinco anos de experiência
profissional devidamente comprovada.
São também considerados os administradores e
gestores de empresas promotoras de investimento
produtivo afetos a projetos elegíveis celebrados ao abrigo
do Código Fiscal do Investimento.
Com esta alteração ficam de fora atividades como:
Consultores fiscais, auditores, pintores, psicólogos e
arqueólogos.
Da portaria faz parte uma norma transitória que determina
que estas alterações não são aplicáveis:
• Aos sujeitos passivos que a 1 de janeiro de 2020 já se
encontrem registados, ainda que o estatuto se encontre
suspenso;
• Àqueles cujo pedido de inscrição se encontre pendente
a 1 de janeiro de 2020, ou que solicitem a inscrição até
31 de março de 2020, com efeitos ao ano de 2019.

«Tabela de atividades de elevado valor acrescentado para
efeitos do disposto no n.º 10 do artigo 72.º e no n.º 5 do
artigo 81.º do Código do IRS
I – Atividades profissionais (códigos CPP):
112 – Diretor-geral e gestor executivo, de empresas
12 – Diretores de serviços administrativos e comerciais
13 – Diretores de produção e de serviços especializados
14 – Diretores de hotelaria, restauração, comércio e de outros
serviços
21 – Especialistas das ciências físicas, matemáticas, engenharias
e técnicas afins
221 – Médicos
2261 – Médicos dentistas e estomatologistas
231 – Professor dos ensinos universitário e superior
25 – Especialistas em tecnologias de informação e comunicação
(TIC)
264 – Autores, jornalistas e linguistas
265 – Artistas criativos e das artes do espetáculo
31 – Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível
intermédio
35 – Técnicos das tecnologias de informação e comunicação
61 – Agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e
produção animal, orientados para o mercado
62 – Trabalhadores qualificados da floresta, pesca e caça, orientados
para o mercado
7 – Trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices,
incluindo nomeadamente trabalhadores qualificados da metalurgia,
da metalomecânica, da transformação de alimentos, da madeira, do
vestuário, do artesanato, da impressão, do fabrico de instrumentos
de precisão, joalheiros, artesãos, trabalhadores em eletricidade e
em eletrónica.
8 – Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da
montagem, nomeadamente operadores de instalações fixas e
máquinas
II – Outras atividades profissionais:
Administradores e gestores de empresas promotoras de

investimento produtivo, desde que
afetos a projetos elegíveis e com contratos de concessão de
benefícios fiscais celebrados ao abrigo do Código Fiscal do
Investimento, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 162/2014, de 31 de
outubro.»
Carcavelos, 14 de agosto de 2019
Maria Mestra – Economista
NUCASE – Departamento de Assessoria Técnica

CALENDÁRIO FISCAL
DATA
LIMITE

SETEMBRO

OBRIGAÇÃO FISCAL

IVA – Envio da declaração periódica do mês de
julho do regime mensal
Até o dia
10

SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração
Mensal de Remunerações
IRS – DMR-AT – Envio da Declaração Mensal
de Remunerações - AT

Até o dia
15

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística

CES – Pagamento da contribuição extraordinária
de solidariedade
Até o dia
16

Modelo 11 – Notários e entidades que
desempenhem funções notariais
IVA – Opção no portal das finanças pelo
pagamento do IVA das importações através da
declaração periódica do IVA

Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos
nesse mês referentes a pensões
SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das
contribuições
IVA – Envio da Declaração Recapitulativa
IRS/IRC – Entrega das quantias retidas
Até o dia
20

IMPOSTO DO SELO – Entrega do imposto
cobrado
FCT e FGCT – Entregas do mês anterior
IRS – Segundo pagamento por conta dos
independentes (Cat.B), de 2019
Comunicação das faturas, dos documentos de
conferência de entrega de mercadorias ou da
prestação de serviços e dos recibos emitidos a
entidades do regime de IVA de caixa
Banco de Portugal - COPE

IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação
Modelo 30 – Entrega da declaração referente
ao mês de julho
IVA – Pedido de restituição de IVA suportado
noutro Estado Membro ou país terceiro
Até o dia
30

IVA – Pedido de restituição IVA pelas IPSS, por
transmissão eletrónica de dados
IRC – Segundo pagamento por conta de 2019
IRC – Segundo pagamento adicional por conta
da derrama estadual de 2019
AIMI – Pagamento do adicional ao IMI
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ANIVERSÁRIOS
Os assinantes são parte importante nesta e em qualquer publicação
periódica. Desde sempre, vêm assumindo não só a expressão de
apoiantes como de fiéis leitores, a quem, naturalmente, estamos gratos.
Por ocasião de mais um aniversário natalício e porque as relações
de cooperação têm base afectiva, o JS apresenta, aos assinantes
abaixo mencionados, sinceros parabéns.

SOCIEDADE

Candidaturas abertas para o programa de apoio
ao desenvolvimento da Natação em Sintra

TELEF.
URGÊNCIAS
Urgência
Centro de Saúde de Sintra
Hospital Amadora/Sintra
G.N.R. (Sintra)
PSP
Polícia Municipal
SMAS
E.D.P
Turismo - Est. de Sintra
Câmara Municipal de Sintra
Centro Regional Seg. Social
Tribunal Judicial de Sintra

112
21 924 77 70
21 434 82 00
21 325 26 20
21 765 42 42
21 910 72 10
800 204 781
805 506 506
21 924 16 23
21 923 85 00
808 266 266
21 910 48 00

Domingo, 1 – Patrícia Vanessa Madeira, de Lyon, Regina de Deus Conde, de Odivelas, Mariana de Sousa
Vistas, dr.ª Maria Josete Marques Ramalho Berrones, de Sintra, Ana Cristina Coelho Ferreira; João Carlos
Inácio de Almeida, de Chão de Meninos, dr. Jorge da Silva de Melo, de Sintra, José Paulo Gimenez Dias,
de Lisboa.

Bombeiros Voluntários
Agualva-Cacém
Algueirão-M. Martins
Almoçageme
Belas
Colares
Montelavar
Queluz
São Pedro de Sintra
Sintra

21 914 00 45
21 922 85 00
21 928 81 71
21 431 17 15
21 929 00 27
21 927 10 90
21 434 69 90
21 924 96 00
21 923 62 00

Segunda-feira, 2 – Maria da Purificação Garcia, da Amadora, Ana Cristina Rodrigues Torres,
Maria Manuela Rodrigues Pires, de Fontanelas; Amadeu Dias, de Casas Novas, João Ceia Laranjeira,
Domingos Pedro Luís, da Pernigem, eng.º José Manuel Silva Moreira e Nelson Quaresma Pimenta, da Praia
da Adraga.

Espaço Cidadão - Sintra
Rua Dr. Alfredo Costa, Sintra
Tel: 21 923 85 50 - Fax: 21 923 85 51.
Linha Azul: 21 924 16 86 - 2ª a 6ª feira das 9h às
16h30 (aberto à hora do almoço)

Sexta-feira, 30 de Agosto – Mariana de Vasconcelos Viseu, Maria Inês de Pedro e Castro Durão,
do Cacém, Maria do Carmo Castro, de Nafarros, Alice Batista, de França, Carla Susana Ferreira
Gonçalves, de S. Pedro de Sintra, Joaquim Freire de Sousa, do Linhó, António Iglésias Matarradona, de
Serradas de Rio de Mouro, António Jorge Marcos, de Covas de Ferro, Luís Filipe de Oliveira, Adelino
Gonçalves Pinheiro, Francisco Duarte Filipe, de Camarões, Leandro Carriço, de Pero Pinheiro, Lusiário
Mira Chora, de Mem Martins, Ivo Batista, de França, Mário Mendes Querido.
Sábado, 31 – Maria Amélia Freitas, do Algueirão, Maria Odete Mata Martins, Ema Amélia Ferreira,
do Algueirão, Soledade Maria de Carvalho, de Covas de Ferro, Celeste de Oliveira Santos Lúcio, Ilda Maria
Correia Pais, do Cacém; António de Sousa Jácomo, de Vila Verde.

Terça-feira, 3 – Patricia Alexandra Silva Florêncio, de Almargem do Bispo, Maria Antónia Parreiras,
de Pero Pinheiro, Mariana da Conceição Mata, Maria Adozinda Ferreira do Nascimento, Rosa Isabel
Tomás Lavrador, do Mucifal, Lisete Correia Figueiredo Garcia, do Algueirão; Alberto Gomes da Silva, de
S. Pedro, Manuel Francisco Pires, de Pero Pinheiro, José Ferreira Luís, da Codiceira,Joaquim Manuel de
Almeida Urmal, de Montelavar, Francisco Vieira, de Montelavar, António Fernando Quintino Mouro, de
Santa Suzana, Francisco João Martins Henriques, de Sintra, Nuno Ricardo da Silva Maximiano, do Fação,
Durvalino Ramos Ramalho Ribeiro.
Quarta-feira, 4 – Argentina Morais, Paquita Benito Sarmento, de Lisboa, Vitória Simões, de
Cortegaça, Paula Maria Bastos Krohn de Baére, do Porto, Maria Teresa Ricardo Socorro do Cabo;
António José de Castro Matias, de Nafarros, João Paulo Laranjeira Santos, de Paço de Arcos, Sveatoslav
Anatolii Savin, da Tojeira.
Quinta-feira, 5 – Cristiana Marisa Farinha Rocha, da Tojeira, Ana Teresa Caetano Costa Gonçalves,
de Sintra, Ana Cláudia Dias Lourenço, Guilhermina de Campos Almeida Pedrosa, de Lisboa, Ana Maria
Faria dos Reis, da Ribeira de Sintra, Paula Cristina Cipriano Quirino, de Cortegaça; Pedro Filipe Pereira
Mascarenhas, do Cacém, José Castro Martins, Domingos Casinhas, Antero Francisco Amaral Galrão, de
Santa Eulália, Helder João Ferreira da Costa, do Linhó, Humberto Marcelino Caneira, dos Negrais, Rui
Alexandre Chagas Vicente, André Filipe Azenha Caetano , de Bolembre, André Manuel Adão Roussado,
Guilherme Duarte Pechilga Cariano, da Azambuja.
Sexta-feira, 6 de Setembro – Patrícia Freitas Duarte Santos Caetano, da Fachada, Ana Isabel
Costa Ribeiro, das Mercês, Joana Rodrigues Vicente, de Galamares, Guilhermina Marcelino dos Santos,
Florinda da Silva Oeiras Marcelino, dos Negrais, Maria Margarida dos Reis Medina, da Figueira da Foz,
Rosa Maria Vistas Rosalino da Costa, de Cortegaça, Ilda de Vasconcelos; António Garcia,Francisco
Rodrigues, do Algueirão, Luís Manuel Carrasqueira, de Pero Pinheiro, Vítor Manuel Garcia Medina, da
Figueira da Foz, Miguel Simões, de Cortegaça, João Carlos Caetano Inácio, da Terrugem, Luís Manuel
Frutuoso Duarte, de Nafarros.
Sábado, 7 – Rita Maria Coelho, Natália Alexandre de Sousa Maximiano Brito, das Lameiras, Maria
Adelina da Silva Norberto Torrejano Ferreira; eng.º Rui Manuel Pereira de Almeida, Filipe Simões Tomé,
de Alvarinhos, Rui Miguel Santos de Carvalho, do Algueirão, João Alves Pereira, Bruno Ricardo Marques
Borges.
Domingo, 8 – Maria Olívia Bento Ferreira, Maria Dinah Almeida Garrett, Maria José Castro dos Reis
Costa, do Banzão, Ana Maria da Silva Barra Maximiano, das Lameiras; Armando da Cruz Simões, de Rio
de Mouro, Joaquim Duarte Vida Larga Júnior, da Cabrela, Álvaro Tojeira Pires, de Fontanelas, António
dos Santos Vicente, de Manique de Cima, Joaquim Alexandre Vicente, Jean Andrade Fajardo, de Londres.
Segunda-feira, 9 – Maria Manuela Pereira de Carvalho, de Marvila, Dinah Venância Corredoura,
de Pero Pinheiro, Lina da Silva Ribeiro das Neves Carvalho, de Queluz de Baixo; José Valentim, Jerónimo
Manuel Cristovão, de Montelavar, António Henrique Brás, de Pero Pinheiro, Joaquim Fernandes, da
Ribeira de Sintra e Domingos Manuel Pedro, da Pernigem.
Terça-feira, 10 – Leopoldina de Jesus Pereira Monteiro, do Algueirão, Maria da Conceição Santos
de Carvalho, do Algueirão, Eulália Maria Costa Inácio, Norlinda Helena Domingues da Silva, de Albogas;
Manuel Carlos Rodrigues Pires, João Miguel Nicolau dos Santos Cidra, do Cacém, Pedro Manuel Nunes
Caetano, do Mucifal, capitão-tenente Jaime Simões de Oliveira, de Oeiras, Rui Jorge Eusébio Ferreira,
Tristan Forestier Batista, de França.

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO
Sexta-feira, 30 de Agosto: Riomouro,
Rinchoa (219169200); Gil, Queluz (214350117);
Campos, Cacém (219180100).
Sábado, 31: Ouressa, B. Ouressa, Mem
Martins (219207594); Idanha, Idanha
(214328317/8); Caldeira, Cacém (219147542).
Domingo, 1 de Setembro: Serra das
Minas, Serra das Minas (219171216); Zeller,
Queluz (214350045); Mira Sintra, Mira Sintra
(219138290).
Segunda-feira, 2: Rodrigues Rato,
Algueirão (219212038); Domus Massamá,
Massamá (219259323); Ascensão Nunes,
Agualva (214323020).
Terça-feira, 3: Silveira, Mem Martins
(219229164); Queluz, Queluz (214365849); Silva
Duarte, Cacém (219148120).
Quarta-feira, 4: Marrazes, Estefânia,
Sintra (219230058); Neves, Massamá Norte
(214389010); São Francisco Xavier, S. Marcos
(214260615).
Quinta-feira, 5: De Fitares, Fitares Rinchoa (219167461); André, Queluz
(214350043) ; Rico, Agualva (214312833).

Até ao dia 30 de setembro
estão abertas as inscrições
para o “Programa de apoio
ao desenvolvimento da
Natação nas escolas públicas
do concelho de Sintra”,
desenvolvido pela Câmara
Municipal de Sintra.
Sendo a Natação uma modalidade desportiva extremamente importante, pois permite o desenvolvimento integral e harmonioso da criança e do jovem, continuará a
ser uma aposta a nível au-

tárquico para o ano letivo
2019/2020. No ano letivo
transato este programa contou com a participação de 14
Escolas num total de 794
alunos.
O programa desenrolar-se-á
em quatro vertentes distintas,
embora complementares: a
vertente curricular, a vertente
competitiva (Desporto Escolar), a vertente AECS e a
vertente formativa (Desporto
Adaptado para alunos com

Necessidades Educativas
Especiais), sendo que cada
agrupamento poderá candidatar-se a qualquer uma
delas, assumindo um ou mais
projetos, de acordo com as
normas estabelecidas e tendo
em conta o projeto educativo
da escola.
A inscrição deverá ser efetuada através do preenchimento do formulário disponível até ao dia 30 de
setembro.

Festas Nossa Senhora da Luz – Cortegaça
Nos dias 6, 7 e 8 de Setembro
vão realizar-se as tradicionais
festas em honra de N.ª
Senhora da Luz.
Do programa salienta-se a
procissão das velas que se

realiza no dia 7, pelas 21h30
com saída da aldeia de Coutinho Afonso. No dia 8,a procissão acompanhada pela
Banda Filarmónica de Pêro
Pinheiro, antecedida de mis-

sa com sessão solene.
Estes festejos têm o apoio da
Câmara Municipal de Sintra,
da Junta de Pero Pinheiro e
Almargem do Bispo.

Agualva

Festa da Paróquia Nossa Senhora da Consolação
8 Setembro, Missa, Largo da
República, 11h, presidida pelo

Sr. Bispo D. Joaquim Mendes
Início das Comemorações - 60

anos da Paróquia e 25 anos
da Igreja Santa Maria.
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EDITAL
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., pessoa colectiva nº 500 844 321, com sede na Rua Áurea, n.º
88, 1100-063, em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital
social de 1.256.723.284,00 •, torna público, para os efeitos do disposto no artigo 1380º do Código
Civil, que projecta vender o seguinte:
PRÉDIO
Prédio Rústico sito em Rodizio, Limites da Praia das Maçãs, freguesia de Colares, concelho de Sintra,
descrito na 2ª Conservatória do Registo Predial de Sintra sob o n.º 806 da freguesia de Colares, inscrito
na matriz rústica sob o artigo R-62 G.
Nas seguintes condições:
PREÇO: 19.000,00 •
FORMA DE PAGAMENTO: Cheque visado ou Bancário à ordem do BANCO SANTANDER TOTTA,
S.A., no acto da escritura pública de compra e venda.
DATA E LOCAL DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA: 26 de Setembro de 2019, pelas 10h no
Cartório do Dr. Joaquim Barata Lopes sito na Avenida da Liberdade, 67 B, 1250-140 Lisboa.
COMPRADOR: ANABELA CARVALHO, UNIPESSOAL LDA., com sede no Rua das Tojas,
Condomínio Alto de Cascais, nº 425, Edifício 4, R/C, Carrascal de Alvide, 2755-010 Alcabideche, pessoa
coletiva número 513 357 262, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
mesmo número.
O Imóvel será vendido livre de ónus e encargos, no estado em que se encontra relativamente às suas
condições físicas, constitutivas, técnicas e legais, sem que seja dada qualquer garantia ao Comprador,
nomeadamente quanto à adequação do Imóvel aos fins pretendidos pelo mesmo, sendo esta uma
condição essencial exigida pelo Vendedor para a venda do Imóvel.

FEIRAS
Feira de Almoçageme (Freguesia
de Colares)
3.º Domingo de cada mês
Feira de Levante de Agualva
Todas as quartas-feiras
Feira de Monte Abraão
Todos os Sábados
Feira de S. João das Lampas
1.º Domingo de cada mês

Quarta-feira, 11 – Ofélia Pais Ferreira Urmal, de Montelavar; Maria da Conceição de Oliveira, da
Pernigem, Maria Celeste Filipe da Silva Rodrigues, Fernanda Dias Paiva Gomes; João Romão Júnior, do
Ral, José Carlos da Costa Nogueira, Paulo Alexandre Gomes Neves, Nuno Ricardo Afonso Gomes Ramalho
Nascimento, Eduardo Jorge Damião Roça Raio.

Feira de S. Pedro de Penaferrim
2.º e 4.º Domingos de cada mês

Quinta-feira, 12 – Luisa Mateus Tojeira, da Terrugem, Carolina das Candeias Silva Moniz, do Cacém,
Maria da Graça Morgado Mota, de Almoçageme; Agostinho Machado da Silva, de Almargem, Fernando
Manuel Nascimento Antunes, de Almoçageme, João Carlos Barreiros da Costa, da Serração, Ivo Manuel
Regueira Costa, do Mucifal.

Mercado de Montelavar
3.ª a 6.ª de cada mês. Todos Sábados.

Feira da Terrugem
3.º e 5º. Domingo de cada mês

Mercado da Tapada das Mercês
Todos os Sábados

O exercício do direito de preferência deverá ser comunicado POR CARTA REGISTADA ATÉ 12/09/
2019, para a seguinte morada:
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
Rua da Mesquita, n.º 6, A5C, 1070-238 Lisboa
Na comunicação deverá ser indicado o imóvel/prédio sobre o qual é exercido o direito de preferência,
bem como ser feita prova desse direito.
O preferente deverá, até 12/09/2019 fazer, junto do alienante, prova da titularidade do direito de
preferência e das circunstâncias que lhe conferem tal direito. Tendo feito tal prova, deverá o preferente
comparecer no Cartório do Dr. Joaquim Barata Lopes sito na Avenida da Liberdade, 67 B, 1250-140
Lisboa na data e horária referidos acima, para a outorga da escritura de compra e venda do Imóvel,
mediante o pagamento do respetivo preço, o qual deverá ser efetuado, no ato, por meio de cheque
bancário ou visado, emitido à ordem de BANCO SANTANDER TOTTA, S.A., ou, previamente, por
transferência bancária para o IBAN PT50001800005000701414991. O preferente deverá ainda
proceder ao pagamento do Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis correspondente
à venda do Imóvel em momento prévio ao da realização da escritura acima referida.
A ausência de qualquer comunicação, por carta registada, até à data acima mencionada, será considerada
como falta de interesse no exercício de tal direito. Caso o preferente exerça esse direito e não compareça
para outorgar a escritura notarial de transmissão, tal equivalerá a incumprimento da obrigação de
compra decorrente do exercício da preferência, caso em que o Imóvel poderá ser livremente alienado
ao Comprador desde logo na mesma data nos termos acima descritos.
Quaisquer pedidos de esclarecimento adicionais poderão ser apresentados para o e-mail:
imoveis.tottaurbe@santander.pt.
Lisboa, 12 de Agosto de 2019
Banco Santander Totta, S.A.
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Rinchoa / Rio de Mouro– “Tributo - Almira Medina”, dias 29, 30, 31 Agosto, Qui, se, e sáb. 15h - 21h., Casa Museu Leal da Câmara
Onde: Quinta da Ribafria

TEATRO
Sintra – “À Vossa Vontade”,
de William Shakespeare, produção
do Teatro TapaFuros
Quando: Até 7 setembro, sextas e
sábados, às 21h30
Onde: Jardins da Quinta da
Regaleira
Sintra – “Nacturnus”, pelos
Instantâneos
Quando: Até 7 de setembro, às
sextas e sábados às 23.59
Onde: Quinta da Regaleira
Sintra – “O Deus das Moscas”,
pelo teatromosca
Quando: Sextas e sábados, às
21h30, até 31 agosto
Onde: Quinta da Ribafria
Sintra – “As Aventuras de
Huckleberry Finn”
pelo Byfurcação
Quando: Até 15 set., sáb./dom. 16h

Mira Sintra – “O Som das
Coisas”
pelos ValdevinosTeatro de Marionetas
Quando: 22 setembro, dom. 11h.
Onde: Casa da Marioneta. Entrada
livre mediante reserva.
Mira Sintra – “O Principezinho”, de Antoine de SaintExupéry, pelos ValdevnosTeatro
de Marionetas
Quando: 28 setembro, sáb. 16h.
Onde: Casa da Marioneta. Entrada
livre mediante reserva.
Sintra – TPS 2019 - Ciclo de
Teatro e Património em Sintra
Sintra Romântica - 130 anos da
1º edição d’Os Maias
O Chalet da Condessa - o
último grande amor romântico
Parque da Pena - Chalet da
Condessa D’Edla
06, 07 e 08 de Setembro - 16h.
Serão nos Gouvarinho
Quinta da Ribafria

19, 20 e 21 de Setembro - 21h
Baile de Máscaras
Paço do Palácio Nacional de
Sintra
27, 28 e 29 de Setembro - 22h
(entrada livre)
Info: book@virtualeter.com
www.etercultural.com

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
Odrinhas – “Agricultores e
Pastores da Pré-História – Testemunhos da Região de Sintra”
Quando: Até 31 dezembro
Onde: Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas
Tel. 21 960 95 20

MÚSICA
Sintra – Concerto para Bebés
“O JAZZ, O JAZZ”. Convidado:
Mário Laginha, Piano
Quando: 29 setembro, 10H00 e
11H30
Onde: Palco do Auditório Jorge
Sampaio, Centro Cultural Olga
Cadaval

CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
29 Agosto a 4 Setembro
“A Vida de um Campeão”, na
sala 1, às 13.10h, 15.20h, 17.30h,
19.40h, 21.50h, 00.10h.
“Variações”, na sala 2, às

11.20h, 19.15h, 00.05h.
“Variações”, na sala 4, às
13.20h, 15.30h, 17.40h, 21.50h.
“Variações”, na sala VIP 8, às
21.50h.
“Assalto ao Poder”, na sala 2,
13.30h, 16h, 21.35h.
“Assalto ao Poder”, na sala
VIP8, 19.20h, 00.20h.
“Angry Birds 2 - O Filme” VP,
na sala 3, às 11.20h, 13.30h,
15.40h.
“Angry Birds 2 - O Filme” VP,
na sala 5K, às 17.35h.
“Era uma Vez em Hollywood”,
na sala 3, às 17.50h, 21.20h.
“Era uma Vez em Hollywood”,
na sala 4, às 23.40h.
“Ibiza”, na sala 4, às 11.30h,
19.50h, 21.40h.
“Toy Story 4” VP, na sala 5-K, às
11.25h.
“O Falcão Manteiga de
Amendoim”, na sala 5-K, às
13.35h, 15.35h, 19.45h, 21.45h,
23.55h.
“Uglydolls: Altamente Imperfeitos” VP, na sala 6, às 11.40h.
“Tudo Bons Meninos”, na sala
6, às 13.40h.

“Tudo Bons Meninos”, na sala
7, às 22h, 00h.
“Velocidade Furiosa: Hobbs &
Shaw”, na sala 6, às 15.50h,
18.40h, 21.30h, 00.15h.
“O Rei Leão” VP, na sala 7, às
11.20h, 13.50h, 16.20h.
“O Rei Leão” VO, na sala 7, às
19.30h.
“Planeta Willy” VP, na sala
VIP8, às 11.20h, 13.20h, 15.20h,
17.20h.
“It: Capítulo 2 Full Price”, na
sala VIP8, às 21.30h.

DIVERSOS
Rinchoa / Rio de Mouro–
“Tributo - Almira Medina”
Quando: 29, 30, 31 Agosto, Qui,
se, e sáb. 15h - 21h.
Onde: Casa Museu Leal da Câmara

televisão

Que ar irão os nossos netos respirar?

F

echei as crónicas, antes do período de férias, a
falar de incêndios mas é impossível não voltar
ao tema – e, desta vez, a um nível mais grave, se
é que algum incêndio pode ser qualificado de
“menos grave”… Desta vez, no entanto, é mais
alarmante na medida em que afecta toda a população
mundial e os telejornais não têm parado de referir
exactamente isso. Refiro-me aos incêndios que grassam na
América do Sul, sobretudo na Amazónia, o que implica
diversos países da zona, que não só o Brasil. Mas tem sido
neste país que os seus responsáveis (leia-se Presidente
Bolsonaro e o Ministro do Ambiente) menos (parecem)
preocupar-se com aquilo a que me habituei a ouvir chamar,
desde pequeno, o “pulmão da Terra”, recusando mesmo
ajudas comunitárias decididas durante a reunião do G7 (ao
contrário do Presidente Morales) e preferindo uma atitude
não só de má-criação e insulto, mas também uma posição
em tudo semelhante ao “orgulhosamente sós” que muitos
de nós tão bem recordam. Só que no caso do Brasil, que já
reconheceu que não tem meios para combater incêndios
daquela grandeza, a coisa é diferente: é mais de “deixa
arder”, que parece que Bolsonaro tem muitos amigos a
quem vender a madeira e outros ainda (serão os mesmos?)
que estão ávidos de explorar as riquezas que a Amazónia
contém no seu subsolo. Só que Bolsonaro, o seu Ministro
do Ambiente, aparentemente todo o seu Gabinete (a que
poderemos acrescentar todos aqueles que o acham o
melhor presidente que o Brasil já teve) têm filhos – e
provavelmente netos. E estes, que ar irão respirar?

M

as façamos uma pausa nas tristezas: “Candice
Renoir”, a tão divertida comandante da polícia
de Sète, no sul de França, vai regressar mais
radiante do que nunca, com o seu charme
encantador e a sua brilhante capacidade para
resolver as investigações mais complexas. É verdade que

esta é apenas a 6.ª temporada e no AXN está quase a acabar
a 7.ª, mas que havemos de fazer? Nesta 6.ª a comandante
apenas sente a falta de Antoine, o capitão por quem tem, sem
o admitir, uma eterna paixão. Depois de um ano de ausência,
Antoine regressa a Sète e os dois caem nos braços um do
outro. Só que no dia seguinte, Candice descobre que durante
esse tempo de afastamento Antoine tirou o curso de comissário
e é agora o novo chefe da Brigada. Traída, furiosa, choca na
frente do hotel onde toda a polícia celebra a promoção. Agora
é tempo de “guerra e não de amor” e a chegada de um novo
investigador, escolhido pelo seu belo físico, agrava ainda
mais o clima de tensão entre Candice e Antoine. Quanto aos
filhos, esses cresceram rápido demais para o gosto da
comandante! Um dos gémeos vai estudar para fora, Jules
continua as suas experiências de todos os tipos, e Emma
apaixona-se por um professor encantador... mas da idade de
Candice. Estreia amanhã, sábado, às 17h45, na RTP2.
á que falei no AXN, que é transmitido no cabo, o
canal Fox Crime (também da televisão por cabo)
tem vindo a exibir mini-séries de algumas obras de
Agatha Christie: já vimos “Testemunha de
Acusação” e “Os Crimes do ABC”, esta última com
John Malkovich no papel de Poirot. Desta vez – domingo às
22h00 – vamos poder ver “Cabo da Víbora”, também uma
produção da BBC. Nos anos 50, no Natal, a rica filantropa
Rachel Argyll (Anna Chancellor) é assassinada na sua casa
de família, em Sunny Point. O seu filho adoptivo, Jack Argyll
(Anthony Boyle), um jovem delinquente, é preso pelo seu
assassinato e protesta veementemente a sua inocência. Mas
18 meses depois do sucedido, o Dr. Arthur Calgary (Luke
Treadaway), um misterioso cientista, caminha pelos relvados
aveludados de Sunny Point, alegando ter acabado de voltar
de uma expedição ao Árctico. O facto de manter o seu álibi
pode provar a inocência de Jack, no entanto, este morre na
prisão antes que o caso pudesse ser julgado, e a família Argyll

J

mostra-se relutante em desvendar
os segredos do passado.
O viúvo de Rachel, Leo (Bill Nighy),
está quase a casar novamente e
nenhum dos outros filhos adoptivos de Rachel, Mary (Eleanor
Tomlinson), Mickey (Christian
Bernardo
Cooke), Tina (Crystal Clarke) ou
de
Brito
e Cunha
Hester (Ella Purnell), está disposto
a reabrir o capítulo mais horrendo
das suas vidas. No entanto, as implicações devastadoras da
história de Calgary são grandes demais para serem evitadas.
Se estiver a dizer a verdade, a pessoa errada foi presa pelo
assassinato de Rachel. E se Jack é inocente, o culpado será
outra pessoa em Sunny Point e ainda está à solta.

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA
«Mas não ficámos apenas mais pobres com a morte de
Raul Solnado: também Morais e Castro nos abandonou.
Aquele que era um advogado que preferira os palcos
aos tribunais, será talvez mais lembrado pelo seu papel
de professor na série que fez com Luís Aleluia, “O
Menino Tonecas”. Injustamente, claro. Os papéis que
desempenhou no teatro são bem maiores do que isso.
Tal como o papel que teve como dirigente político tende
agora a ser esquecido. É sempre assim, infelizmente.»

(Esta crónica, por desejo expresso do seu autor, não respeita o
novo Acordo Ortográfico.)
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