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Câmara cautelosa
na defesa
da Serra de Sintra
A Serra de Sintra vai estar interdita a trânsito específico até ao

dia 7, por decisão camarária, tendo em vista o previsível aumento

das temperaturas em todo o continente.

A Serra de Sintra é um património reconhecido internacionalmente

porquanto nela se localizam o Castelo dos Mouros, o Palácio da

Pena, o Palácio dos Capuchos, o Palácio Nacional de Sintra,

Palácio de Monserrate e a Quinta da Regaleira, pólos de grande

interesse turístico.

A Serra de Sintra também conhecida por Monte da Lua é uma

serra que abrange os concelhos de Sintra e Cascais.

Mede cerca de 10 quilómetros de leste a oeste e aproximadamente

cinco quilómetros de largura tendo o seu maior pico uma altitude

de 528 metros, na Cruz Alta.

Possui uma fauna e flora riquíssimas devido ao clima até agora

registado por influências oceânicas.

Este esplendor florestal tem sido ao longo dos anos sujeita a uma

forte protecção, o que não tem evitado alguns incidentes e perdas

de vidas, como é o caso do acidente do dia 7 de setembro de

1966 com militares da RFFA.

Esta decisão camarária está em estudo permanente com avaliação

de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser ajustada às

circunstâncias climatéricas.
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Algueirão /Mem Martins
Festas de N.ª Sra.
da Natividade
de 6 a 8
de Setembro
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PRÓXIMA EDIÇÃO EM PAPEL, DIA 13 DE SETEMBRO � www.jornaldesintra.com

Abrunheira
Festas da URCA
dia 7 Setembro,
16 horas

Aruil/Cortegaça
Festas religiosas
N.ª Sra. da Luz
dia 8 Setembro

Quinta da Gandarinha
DGPC não aprova
projecto
de alteração para
hotel de 5 estrelas

Meia Maratona de São
João das Lampas
Edição 43
no sábado, dia 7
às 17 horas
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 Câmara Municipal

de Sintra apresen-

tou na  sexta-feira,

dia 30 de Agosto, o

Contrato Local de

foto: cms

Apresentado Contrato Local
de Segurança de Sintra

segurança é uma estratégia

da Câmara desde o inicio e

prova disso foi a entrega, na

passada segunda-feira, de 12

carros-patrulha à Guarda

Nacional Republicana e à

Polícia de Segurança Pública,

num investimento total de

276 mil euros.

O Contrato Local de Seguran-

ça celebrado entre o municí-

pio e o Ministério da Admi-

nistração Interna tem como

âmbito territorial o Bairro do

Pendão (freguesia de Queluz

e Belas), Bairro Casal de São

José, Bairro da Tapada das

Mercês (freguesia de Alguei-

rão-Mem Martins), estação

da CP de Agualva-Cacém e

Av. dos Bons Amigos e esta-

ção de Monte Abraão e

Rinchoa.

A secretária de Estado Adjun-

ta e da Administração Interna,

Isabel Oneto, afirmou que

“Sintra é um território com

elevada densidade popula-

cional e com este contrato

estão reunidas as condições

para iniciar um trabalho para

reduzir as vulnerabilidades

sociais, a criminalidade, pre-

venir a delinquência juvenil e

aumentar o sentimento de

segurança”.

Fonte: CMS

Segurança de Sintra para

prevenir a delinquência ju-

venil, reduzir a criminalidade

e promover a cidadania e

igualdade de género.

Os Contratos Locais de Se-

gurança são instrumentos pri-

vilegiados com vista à redu-

ção de vulnerabilidades so-

ciais à prevenção da delin-

quência juvenil e à eliminação

dos fatores criminógenos que

contribuem para taxas de

criminalidade identificadas

nas áreas de intervenção.

O presidente da Câmara Mu-

nicipal de Sintra, Basílio Horta

refere que “reforçar a segu-

rança, aumentar o sentimento

de segurança e o nível de

confiança das populações

através da aproximação das

forças de segurança aos ci-

dadãos, tornando mais eficaz

e eficiente o serviço policial é

o grande objetivo deste

contrato”.

Basílio Horta mencionou que

A

Sintra aprovou mais
de 1 milhão de euros
em escolas
A Câmara Municipal de Sintra aprovou na segunda-feira, dia

2 de setembro, em reunião de câmara, a adjudicação das

empreitadas de reabilitação energética para a Escola Básica

do Linhó, de arranjos exteriores para a Escola Básica de

Queluz e Jardim de Infância de Massamá, e para pinturas

exteriores para várias escolas básicas do Concelho de Sintra.

O Plano de Investimentos nas Escolas de Sintra foi

apresentado em março de 2018 e prevê a intervenção em 98

escolas, abrangendo mais de 30 mil alunos, num investimento

total de cerca de 24 milhões de euros, dos quais 3,250 milhões

de fundos comunitários.

O investimento de mais de um milhão de euros vai permitir a

conservação e reabilitação dos edifícios e a requalificação

energética de edifícios de modo a garantir um maior conforto

e uma redução na fatura energética.

Para o presidente da autarquia, Basílio Horta, “a educação é

uma das nossas prioridades e, por isso, temos investido nas

nossas escolas para permitir aos nossos alunos uma melhor

experiência educacional.” 

As escolas a serem alvo de pinturas exteriores são as Escolas

Básicas António Sérgio, Domingos Jardo, Padre Alberto Neto,

Maria Alberto Menezes, Alfredo Silva, Ruy Grácio, Mestre

Domingos Saraiva, D. Fernando II, Alto dos Moinhos, D.

Carlos I, Ferreira de Castro, D. Pedro V, Ruy Belo, Egas Moniz,

Rainha D. Leonor de Lencastre e Agostinho da Silva. 

Fonte: CMS

A iniciativa MERCEARIA SOLIDÁRIA + promovida pela

União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, tem-se

revelado fundamental na ajuda aos mais carenciados e

sinalizados por aquela autarquia.

Para a continuação da execução deste projeto são neces-

sários mais voluntários que vão apoiar a equipa na gestão

das refeições doadas, preparação de cabazes e entrega às

famílias beneficiárias do apoio.

Até dia 13 de setembro estão abertas as candidaturas para

voluntários neste projeto os interessados devem enviar um

email para: gtic@uf- mas samamabraao.pt indicando o nome

completo, contacto telefónico e endereço de email

De referir que os voluntários irão estar organizados por turnos

(13h30 às 15h30 e das 15h30 às 17h30)  mediante a

disponibilidade, de 2.ª a 6.ª feira, havendo a possibilidade de

escolher os dias para os quais tem disponibilidade.

Mercearia Solidária
+ da freguesia de Massamá
e Monte Abraão
quer mais voluntários

No âmbito das políticas de

descentralização que a autar-

quia tem vindo a realizar com

as Juntas de Freguesia do

concelho de Sintra, foi apro-

vado, em reunião de câmara,

cinco contratos interadmi-

nistrativos de delegação de

competências na área da

manutenção e conservação

do espaço público.

Estes contratos visam a

Autarquia descentraliza manutenção
de espaços de lazer

transferência de verbas no

valor de 53 mil euros para a

União de Freguesias das

Sintra, União das Freguesias

de Queluz e Belas e União das

Freguesias de Massamá e

Monte Abraão.

As verbas destinam-se à

gestão e conservação dos

espaços de jogo e recreio do

Barrunchal e do Parque

Municipal do Pego Longo,

dos espaços de jogo e recreio

e polidesportivos do Parque

do Bairro 1.º de Maio, do

Parque Urbano Ramada Curto

e do Polidesportivo do

Parque Salgueiro Maia, e a

manutenção dos percursos

pedonais do Parque Urbano

Ramada Curto, do Parque

Municipal do Pego Longo e

no Parque do Bairro SAAL de

Pego Longo.

“Estes contratos são mais um

passo na descentralização e

na cooperação com as Juntas

de Freguesia que, por estarem

mais próximas das pessoas,

têm a perceção do que estas

mais necessitam servindo

melhor interesse público”,

referiu o presidente da

Câmara Municipal de Sintra,

Basílio Horta.

A Câmara de Sintra associa-

se aos Territórios Criativos e,

em parceria com o Turismo de

Portugal, recebe a 23 de se-

tembro uma das oficinas do

roadshow dos Programas de

Aceleração Tourism Up e

Taste Up.

A oficina de Sintra irá realizar-

se no dia 23 de setembro, en-

tre as 15h00 e as 17h00, na

Vila Alda, na qual serão apre-

sentados os programas de

aceleração e dinamizadas

sessões de formação sobre

“Oportunidades e Tendên-

Sintra recebe roadshow de programas
de aceleração sobre turismo

cias no Turismo”, “Turismo

Gastronómico e Enoturismo”,

e “Empreendedorismo e

Proposta de Valor”.

O Tourism UP é um programa

de aceleração no setor do tu-

rismo, que tem como objeti-

vo apoiar startups no desen-

volvimento de negócios nes-

te setor, potenciando a ino-

vação e a criação de redes

empreendedoras, e o Taste

UP é um programa de ace-

leração em “Turismo Gas-

tronómico” e “Enoturismo”,

que tem como objeti-

vo promover a inovação e a

experiência turística nas áreas

da Gastronomia e Vinhos.

Os dois programas têm início

com um roadshow por 50

territórios, nos quais é

dinamizada uma oficina de

capacitação e divulgação dos

programas, e, posteriormente,

os 36 projetos seleciona-

dos terão a oportunidade de

desenvolver os seus negó-

cios através da participação

em dois bootcamps, cada um

constituído por dois dias

intensivos de mentoria e

formação, nos dias 25 e 26 de

outubro e 22 e 23 de

novembro. 

Por fim, os programas irão

culminar numa apresentação

pública final, onde serão

selecionados os vencedores,

no dia 5 de dezembro.

 

Os programas disponibilizam

5000� em prémio monetário e

500� em SEO (Search Engine

Optimization) para o 1º lugar,

1000� para o 2º lugar e 500�

para o 3º lugar.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA IMPRENSA REGIONAL

O presidente da Câmara
Municipal de Sintra determi-
nou a interdição do trânsito
nas vias municipais que inte-
gram o perímetro da Serra de
Sintra desde as 00h00 do dia
04 de setembro de 2019 às
23h59 do dia 07 de setembro
de 2019.
A decisão surge na sequên-
cia de:
1) A autoridade competente
de Proteção Civil ter emitido
um ALERTA LARANJA, até
dia 8 de setembro de 2019;
2) Do Instituto Português do
Mar e da Atmosfera – IPMA
ter colocado o concelho de
Sintra, em RISCO DE INCÊN-
DIO FLORESTAL ELEVADO,
para os dias 4, 5, 6, 7 de
setembro de 2019;
3) De estarem conjugadas as
condições meteorológicas,
segundo a metodologia apro-
vada pela Câmara Municipal
de Sintra por unanimidade,
que implicam acionar a inter-
dição de trânsito nas vias
municipais que integram o
perímetro da Serra de Sintra.
4) Do Grupo de Risco ter dado
parecer favorável, por unani-
midade, à interdição de trân-
sito nas vias municipais que
integram o perímetro da Serra
de Sintra;
5) Urge proteger quem vive e
visita Sintra com a adoção de
medidas adequadas no âm-
bito da Proteção Civil; 
6) Urge preservar a Serra de
Sintra, Património Mundial
UNESCO da Paisagem Cultu-
ral, e defendê-la para as
gerações vindouras;

Continuam a poder circular
veículos de moradores e de
empresas aí sediadas, trans-
portes públicos de passa-
geiros (todos os veículos
titulares de alvará emitido
pelo IMT que realizam o
transporte de passageiros),
veículos de socorro, de emer-
gência e das entidades inte-
grantes do Sistema Municipal
de Proteção Civil.
A situação de interdição do
trânsito nas vias municipais
do Perímetro da Serra de Sin-
tra, será avaliada, de 12 em 12
horas, podendo a interdição
ser agravada ou desagrava-
da, tendo em conta as
condições que se possam vir
a registar.
De forma a melhorar a mobi-
lidade dentro da Vila de Sintra

Mapa da interdição: http://bit.ly/interdicaoserrasintra (em atualização)

Alerta Laranja e elevado risco de incêndio

Perímetro da Serra de Sintra
encerrado devido
ao risco de incêndio

e a responder ao fluxo de
visitantes, a Câmara Munici-
pal de Sintra informa que é
disponibilizado transporte
gratuito dos dois parques de
estacionamento periféricos,
localizados na Portela de
Sintra e na Cavaleira, para a
estação de comboios de
Sintra. 
Na estação de comboios de
Sintra, o visitante já terá aces-
so aos serviços de ligação
aos pontos de interesse turís-

Pontos de Interdição (PI)
PI1 – Largo Dr. Sousa Brandão/ Entroncamento Rua Eduardo Van

Zeller

PI2 – Calçada José Joaquim Gonçalves/ Entroncamento Rua Santa

Eufémia

PI3 – EN375 - Av. Almeida Garret (troço sob gestão municipal)

PI4 – Cruzamento dos Capuchos com EN247-3 (troço sob gestão

municipal)

PI5 – Entroncamento Caminho dos Moinhos com EN247-3 (troço

sob gestão municipal)

PI6 – Entroncamento Estrada Peninha com EN247 (troço sob

gestão municipal)

PI7 – Estrada Florestal limite no Concelho de Sintra junto ao

cruzamento da Portela

Estrada Interditada

PI6 – Entroncamento Estrada Peninha com EN247 (troço sob

gestão municipal)

PI7 – Estrada Florestal limite no Concelho de Sintra junto ao

cruzamento da Portela

PI4 – Cruzamento dos Capuchos com EN247-3 (troço sob gestão

municipal)

Estrada Interditada

Av. Almeida Garrett 14, 2710 Sintra, Portugal

PI3 – EN375 - Av. Almeida Garret (troço sob gestão municipal)

Estrada Interditada

PI2 – Calçada José Joaquim Gonçalves/ Entroncamento Rua Santa

Eufémia

N247-3, 2710 Sintra, Portugal

Estrada Interditada

Estrada dos Capuchos 52, 2710-609 Sintra, Portugal

PI2 – Calçada José Joaquim Gonçalves/ Entroncamento Rua Santa

Eufémia

Estrada Interditada

PI1 – Largo Dr. Sousa Brandão/ Entroncamento Rua Eduardo Van

Zeller

R. Maria Eugénia Reis Ferreira Navarro 2, 2710-588 Sintra, Portugal

Estrada Interditada

R. Luiz de Camões 11, 2710-541 Sintra, Portugal

Volta Duche 2 A, 2710-631 Sintra, Portugal

tico da região
A Serra de Sintra integra uma
região de proteção classifica-
da sensível ao risco de in-
cêndio florestal, caraterizada
por um elevado número de
visitantes. Torna-se assim
fundamental acautelar a sua
proteção, manutenção e con-
servação considerados obje-
tivos do interesse público, de
âmbito mundial, nacional e
municipal.

Fonte: CMS

Cerimónia de homenagem
aos 25 Militares do RAAF
falecidos no combate
ao incêndio da Serra
de Sintra em 1966
(53.º Aniversário)
No dia 07 de setembro de 1966 pereceram 25 jovens militares
do Regimento de Artilharia Antiaérea Fixa (RAAF), no
combate ao incêndio na Serra de Sintra. O Regimento de
Artilharia Antiaérea N.º 1 (RAAA1), enquanto herdeiro das
tradições do RAAF, tem realizado, anualmente, uma cerimónia
de homenagem a estes bravos militares que perderam a vida
no mais dramático episódio da história deste Regimento.
Este ano, comemoram-se os 53 anos sobre este trágico
acontecimento e, tratando-se de uma cerimónia com particular
significado para a história do RAAA1, foram convidados o
Presidente da Câmara Municipal de Sintra e Cascais, autarcas
de freguesias do Concelho, antigos Comandantes do
Regimento, representantes das Forças de Seguranças do
Concelho, da Proteção Civil e da Liga de Bombeiros, os
Comandantes das Corporações de Bombeiros que naquela
época combateram o incêndio bem como familiares e amigos
dos militares falecidos.
Passados 53 anos, e passe o tempo que passar, o Exército
continua a servir o País, na prevenção, combate indireto a
incêndios, defesa de aglomerados populacionais e apoio ao
rescaldo de fogos florestais, através do Plano de Apoio Militar
de Emergência, com homens e mulheres abnegados e
preparados, e com subunidades coesas com elevado espírito
de servir. No caso concreto do Regimento de Artilharia
Antiaérea Nº 1, destacamos os patrulhamentos da Serra de
Sintra, bem como noutros locais, quer no Distrito de Lisboa
como em todo país, com meios humanos e materiais para
eventuais rescaldos de incêndios. Os exemplos desse espírito
insubmisso perante a adversidade e o perigo, a coesão entre
camaradas e a entrega desmedida ao dever são, recordemo-
lo, os alicerces da Nação.

Programa da cerimónia:

Na Igreja de Colares:

Até ás 09h30m – Chegada dos convidados à Igreja Paroquial
de Colares;
09h45m – Chegada da Alta Entidade (AE) que preside à
cerimónia;
10h00m – Missa em homenagem aos 25 militares do RAAF,
falecidos no combate ao incêndio na Serra de Sintra;
10h45m – Partida para a Serra de Sintra.
No “Pico do Monge”, na Serra de Sintra:

11h15m – Início da Cerimónia
· Alocução do Exmo. Comandante do RAAA1;
· Cerimónia de homenagem aos 25 militares falecidos;
· Deposição de coroa de flores.
11h35m – Romagem ao local onde foram encontrados os
corpos dos militares falecidos, materializados por 25 ciprestes
e deposição de flores junto aos ciprestes;
12h15m – Final da cerimónia e regresso ao RAAA1;
18h30m – Arrear da Bandeira Nacional.

Sobre este acontecimento, a Liga dos Bombeiros Portugueses
escreveu, na introdução do livro “Retrospectiva do Grande

Fogo na Serra de Sintra”, o seguinte:
“Ao evocar-se esta efeméride, curvamo-nos em profundo
respeito pela memória dos homens generosos que,
envergando a farda militar e irmanados na mesma luta dos
soldados da paz, pagaram com a vida o atrevimento de medir
forças com o fogo.
Que cada um dos cidadãos da nossa terra saiba respeitar a

memória dos que tombaram para sempre e considere a

floresta como um bem social que a todos pertence.

Que todos juntos, tornemos impossível a repetição do
desastre de 1966.
Que cada um dos cidadãos da nossa terra saiba respeitar a
memória dos que tombaram para sempre e considere a floresta
como um bem social que a todos pertence.”
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É com enorme orgulho que a
Paróquia de São João De-
golado acolhe este ano o
Círio da Prata Grande. Esta
tradição secular é composta
por um conjunto de 17
paróquias dos concelhos de
Mafra, Sintra e Torres Vedras
que de 17 em 17 recebe a
imagem de Nossa Senhora da
Nazaré. 
Nesse sentido, nos próximos
dias 14 a 22 de Setembro, irá
decorrer na paróquia da
Terrugem as Festas em Honra
de Nossa Senhora da Nazaré
que terá uma componente
religiosa- Círio, Missa
presidida pelo Bispo Auxiliar
de Lisboa D. Joaquim
Mendes, Procissões, etc.. -  e
uma componente lúdica onde
contaremos com a presença
de espectáculos do Emanuel,
Ganda Banda, Fernando
Daniel, José Malhoa, Miguel
Gameiro e Raquel Tavares. 

Terrugem

Festas em Honra de Nossa
Senhora da Nazaré A festa em Honra da Nossa

Senhora da Natividade já é
tradicional na freguesia de
Agueirão- Mem Martins,  e
irá contar este ano com a
Áurea, Ágata e os Dona
Elvira como cabeça de cartaz.
De 6 a 8 de Setembro, o Largo
Rossio da Fonte, enche-se de
uma das festas mais tradicio-
nais e antigas da região. A
celebração que teve início em
Setembro de 1933, após
conclusão das obras da
Capela de Nossa Senhora da
Natividade, é mantida até aos
dias de hoje.
São três dias de festa, com

Mem Martins

Festa em Honra da Nossa Senhora
da Natividade de 6 a 8 setembro

vários artistas convidados,
muito comércio local, no no
Largo Rossio da Fonte, ati-
vidades e expositores e,
ainda, o regresso das Cava-
lhadas, à semelhança do ano
passado, com o objetivo de
manter a tradição desta festa
(e que esteve parada durante
alguns anos).
As Cavalhadas fazem-nos
regressar atrás no tempo, à
época medieval, quando os
cavaleiros aristocratas exi-
biam a sua destreza e valentia,
em torneios.
A entrada, como é habitual, é
totalmente gratuita. Por isso,

6 a 8 setembro – Abrunheira

Festas da Urca
7 setembro, 16h, actuação da banda da Sociedade Filarmónica
Os Aliados e Grupo Folclórico e Cultural da Rinchoa, Sintra. Inf. 965 709 387

8 setembro – 18h, Cortegaça

Festa em Honra de Nossa Senhora da Luz
Banda da Sociedade Filarmónica e Recreativa de Pêro Pinheiro. Inf. 967 107 440

6 a 9 setembro – Aruil

Festejos em Honra de Nossa Senhora da Luz

27 a 29 setembro – Recinto da Igreja de São Miguel Sintra

Festas de São Miguel
29 setembro - 15h – Banda da Sociedade Filarmónica Os Aliados. Inf. 938 694 560

venha, participe nas ativi-
dades e nos espetáculos e
divirta-se, numa das festas
mais tradicionais da região.

As Festas de Nossa Senhora
da Luz decorrem todos os
anos próximo do dia de Nª Srª
da Luz, a saber dia 8 de
Setembro.
São portanto festividades
com quase um século que,
todos os anos, a Direção da
Sociedade Recreativa e Des-
postiva Aruilense leva avante
com o apoio da população
local, das empresas próximas,
da Junta de Freguesia de Al-
margem do Bispo (agora
União de Freguesias de Al-
margem do Bispo, Pero Pi-
nheiro e Monteavar) e da
Cãmara Municipal de Sintra
Com estes festejos tenta-se
manter a cultura e animar
todas as faixas etárias. Como
tal, além de artistas de renome
e grupos musicais que ani-
mam as noites de 6 a 9 de Se-
tembro, haverão eventos de
caráter religioso, cultural e
recreativo.
De caráter religioso, registe-
se as Missas (no Domingo e
Segunda) e Procissão (Do-
mingo).
De caráter cultural, registe-se
a actuação da Banda Filarmó-

nica de Monte Abraão ade-
mais apoiada pela CM Sintra,
e o espetáculo de humor que
decorre no sábado com Ana
Arrebentinha. A actuação dos
artistas Toy, One Vision (tri-
buto aos Queen) e Rosinha,
não deixam também de ser
eventos culturais.
De caráter recreativo, registe-
se no sábado o Prólogo de
TT para os apaixonados pelos
desportos motorizados e, na
segunda-feira a Garraiada
para os aficionados pelos toi-
ros (que salvaguarda o
respeito pelos animais, jamais
os maltratando).
Esperamos a visita dos locais
e de muitos forasteiros que
também lhe agradem estes
eventos, já que ademais tem

entrada livre.

Programa
sexta-feira, dia 6 de Set.
21:30 - Baile com Rogério Silva
e Daniela; 23:30 - Actuação do
artista TOY
Sábado, dia 7 de Setembro
10:00 - Prólogo TT; 21:30 - Baile
com os famosos VIPs; 23:30 -
Humor com Ana Arrebentinha
Domingo, dia 8 de Setembro
15:30 Missa em honra de Nª
Srª da Luz; 16:30 - Procissão
pelas ruas de Aruil; 18:00 -
Actuação da Banda de Monte
Abraão; 21:30 - Baile com Jorge
Paulo e Susana; 23:30 - Actuação
dos One Vision (Tributo aos
Queen)
segunda-feira, dia 9 de
Setembro
10:30 - Missa; 17:00 - Garraiada
e Porco no espeto; 21:30 - Baile
com Sónia e Ricardo; 23:30 -
Actuação da Rosinha
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Luís Pisco, Presidente da Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e Erica Grilo Cardoso,
Presidente do Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto (IOGP),
assinaram no dia 30 de agosto, na sede da ARSLVT, um
protocolo de cooperação que vai permitir a realização de
consultas de Oftalmologia nos centros de saúde que têm
utentes referenciados para o IOGP. O Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES) Sintra será o primeiro a avançar com a
iniciativa.
Com a assinatura do protocolo, os oftalmologistas e técnicos
de ortóptica do IOGP vão ao encontro dos utentes referen-
ciados nos centros de saúde respetivos, deixando os utentes
de se deslocarem às instalações do instituto, em Lisboa. As
equipas do IOGP terão o apoio de enfermeiros e adminis-
trativos dos Cuidados de Saúde Primários, pelo que a ARSLVT
providencia igualmente o espaço físico e o equipamento.
O ACES de Sintra vai ser pioneiro nesta iniciativa, sendo que
de momento estão a ser desenvolvidos todos os preparativos
para que as consultas comecem ainda em setembro, na unidade
de saúde da Agualva, no Cacém.
“Com esta cooperação, vamos aumentar a acessibilidade,

proximidade e a continuidade dos cuidados, promovendo

em simultâneo a articulação entre instituições do Serviço

Nacional de Saúde”, refere Luís Pisco.
Para Erica Grilo Cardoso, “esta descentralização das

consultas de Oftalmologia é mais um exemplo da mudança

de paradigma na oferta de cuidados, mudança essa que

coloca as necessidades dos utentes no centro do SNS”.

O protocolo prevê ainda ações de formação aos médicos e
enfermeiros dos ACES de Lisboa e Vale do Tejo, bem como a
promoção da literacia em saúde e autocuidados dirigida aos
utentes.

Consultas de Oftalmologia nos centros de Saúde

ARSLVT e Instituto Gama
Pinto assinam protocolo

Direcção-Geral do
Património Cultural
(DGPC) chumbou o
projecto de alte-
ração da empreita-

Cultura chumba alterações
a projecto imobiliário em Sintra

Pareceres técnicos da arquitectura, arqueologia e paisagismo foram negativos, o que levou a
DGPC a não aprovar o projecto de alterações à reabilitação da  antiga casa da Gandarinha para
hotel de cinco estrelas.

quartos, serviços e estaciona-
mento. Em Junho desse
mesmo ano, o então Instituto
Português do Património
Arquitectónico (Ippar) emitiu
um parecer de aprovação
condicionada. A aprovação
do projecto por esta entidade
dependeria da realização de
estudos hidrogeológicos e
acompanhamento arqueoló-
gico, já que a obra implicaria
escavações e movimentações
de terras numa zona classi-
ficada. Certo é que, entre
processos judiciais, sucessi-
vos pedidos de prorrogações
dos prazos para a emissão do
alvará de construção, a obra
arrancou ainda em 2017, mas
sem que os estudos pedidos
tivessem sido feitos.
Tendo em conta este historial,
os técnicos da DGPC levan-
tam agora algumas dúvidas.
Segundo escrevem, a DGPC
“não teve conhecimento da
versão do projecto aprovado
pela Câmara Municipal de
Sintra em 30/09/2005”, pelo
que “não é possível aferir da
sua compatibilidade com o
despacho exarado no proces-
so do IGESPAR” em 06/06/
2005. Aqui, é levantada uma
questão: os promotores refe-
rem, na sua proposta, que a
área total de construção
(excluindo estacionamento e

área técnica) aprovada é de
8367,5 metros quadrados,
valor que, notam os técnicos,
não corresponde ao referido
no projecto de Abril de 2005
— o que foi aprovado pelo
então IPPAR —, que é de
5820 metros quadrados.

Tribunal analisa caso

Os técnicos destacam ainda
o facto de estarem em falta
elementos como os valores
de escavação, o valor de área
permeável verde e área ajar-
dinada prevista — “identi-
ficação que se considera
determinante face à situação
em área de notável interesse
paisagístico”.
O parecer aponta ainda
aspectos da actual proposta
que estão por esclarecer e
“que não atendem a condi-
cionantes anteriormente
determinadas e que não se
enquadram nos princípios de
salvaguarda da paisagem
Cultural de Sintra”: alteração
no tipo de revestimentos das
fachadas do edifício existente
— que antes era em pedra e
será agora pintado de amarelo
—, inserção de guardas de
vidro nas coberturas, que,
dizem os técnicos, “acentua
mais a imagem e presença da

nova construção” ou au-
mento de ocupação do lado
poente, por exemplo.
O parecer respeitante à arqui-
tectura paisagista reitera que
não foi mantida “nenhuma da
vegetação pré-existente, ao
contrário do proposto no
projecto aprovado condicio-
nalmente em 2005 pelo
Ippar”. Lê-se ainda que não
são apresentados planos de
plantação com a identificação
da vegetação que se preten-
de implantar nem projecto de
paisagismo, nem elementos
que permitam analisar a a
viabilidade das plantações
das coberturas.
Está neste momento a decor-
rer no Tribunal Administra-
tivo e Fiscal (TAF) de Sintra,
uma acção, da qual ainda não
se conhece uma decisão, que
incide sobre a validade do
parecer emitido em 06/06/
2005. O tribunal está a ana-
lisar se este se mantém váli-
do, dado o tempo decorrido
entre a aprovação pelas
entidades competentes e o
início dos trabalhos.

Fonte:
Cristiana Faria Moreira,

Público 4 setembro 2019

foto: arquivo Jornal de Sintra (fev. 2019)

A
da que visa transformar a
antiga casa da Gandarinha,
em Sintra, no Turim Palace
Hotel, uma unidade de cinco
estrelas. A obra está neste
momento embargada depois
de, em meados de Fevereiro,
a Câmara de Sintra ter
detectado “desconformi-
dades” com o projecto que
fora aprovado e licenciado.
Face ao embargo da emprei-
tada, o projecto de alteração
foi encaminhado para a DGPC
para ser apreciado, uma vez
que os terrenos da antiga ca-
sa da Gandarinha se inserem
na paisagem cultural de Sin-
tra, classificada como Patri-
mónio Mundial da Humani-
dade pela UNESCO, e estão
abrangidos pela Zona Espe-
cial de Protecção do Castelo
dos Mouros, Cisterna e Igreja
de Santa Maria.
Num parecer, datado de 23 de
Maio, assinado pelo subdire-
ctor-geral, João Carlos San-
tos, os técnicos deste orga-
nismo apontam omissões e
incongruências na informa-
ção prestada pelo promotor,
em relação ao projecto apro-
vado, e notam mesmo que,
“em algumas soluções”, se
verifica “um agravamento dos
impactos do projecto no con-
junto classificado”. Numa
decisão mais recente, de 9 de
Agosto, posterior ao envio de
mais informação por parte do
promotor, os pareceres técni-
cos de arquitectura, arqueo-
logia e paisagismo voltaram
a considerar que o projecto
não reúne condições para ser
aprovado.
A história da antiga Casa da
Gandarinha estende-se por
décadas e tem sido marcada
por avanços e recuos no
processo. Foi em Setembro
de 2005 que foi aprovado,
pelo então presidente Fernan-
do Seara, um projecto que
previa a recuperação da
fachada da casa do século
XIX e a construção de “blo-
cos contemporâneos” para

A Base Aérea nº1 de Sintra e o Museu do Ar promovem o

“Dia de Base Aberta”, com diversas atividades abertas ao

público, no próximo dia 8 de setembro, a partir das 09h30 até

às 17h00.

Neste dia poderá conhecer várias aeronaves, civis e militares
(como o Épsilon TB30 e o Chipmunk Mk20), assistir a
demonstrações operacionais, observar a passagem do F-16,
visitar alguns serviços da unidade, onde se inclui a visita ao
simulador da aeronave Epsilon, a Torre de Controlo, o hangar
da manutenção das aeronaves e ainda realizar um batismo de
voo na aeronave C-295M.
Este ano serão disponibilizadas novas atividades ao público,
como batismos de voo em balão de ar quente, e ainda um
novo sistema de informação que permitirá ao público obter
informações em tempo real, do que está a acontecer no recinto.
Os batismos de voo serão sorteados durante a manhã e a
tarde e serão mais de 220 os lugares disponíveis. A partici-
pação neste sorteio será possível mediante a doação de um
bem alimentar não perecível, para pessoas e ou animais, que
reverterá a favor do Banco Alimentar de Sintra.
A Base Aérea Nº 1 está localizada na Granja do Marquês, em
Pêro Pinheiro, e disponibilizará estacionamento para os
visitantes no interior da Unidade.

Dia de Base Aberta
em Sintra

imagem: cms
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retorno à actividade parece estar a fazer-se, em Portugal, sem
grandes inquietações. Em termos sociais assistimos a mais do
mesmo: os incêndios, o descalabro das entidades financeiras,
os crimes de corrupção e outros, que, não tendo ultrapassado
as marcas habituais, se vão enquistando na inércia das reacções.

Desinvestimentos…
Margarida Chagas Lopes*

O
O mundo lá fora é um lugar perigoso, cada vez mais; mas a guerra comercial
entre a China e os Estados Unidos e as crises na Alemanha e na Itália
parecem passar-nos ao lado. As crises dos refugiados apoquentam-nos
bastante, do ponto de vista humanitário, mas não compreendemos, ou
não queremos compreender, a sua fenomenal dimensão política: afinal,
não temos costa no Mediterrâneo…
A perda da Amazónia veio sobrepor-se “[à]quele engano de alma ledo e
cego”  dadas as dimensões da catástrofe, os indecorosos interesses
envolvidos e, muito especialmente, a bestialidade e arrogância das decisões
dos mandantes, acima de toda a crítica internacional.  Já não é mau que se
desperte para o drama ecológico que representa esta destruição do “pulmão
do planeta”, no qual há que destacar a ameaça (deliberada?) à
sobrevivência das populações indígenas e dos pequenos agricultores
que aí vivem. Mas também aqui raramente se vai ao fundo das questões,
negligencia-se o papel político da riqueza mineral que inclui, entre outros,
petróleo, gás, minerais radio-activos ou mesmo as potencialidades em
produção de electricidade por via não fóssil. Ignoram-se ou pretendem
ignorar-se, por comodidade de opções, os enormes conflitos de interesses
políticos internacionais que a Amazónia e suas riquezas despertam à escala
global. Mesmo sendo o segundo país europeu a pagar mais cara a electri-
cidade, não aprofundamos a reflexão.
Somos mais do que dominados pelo local e pelo curto prazo, como tão
claramente sa-
lienta Manuela
Silva nos seus
mais recentes
posts neste blo-
gue.
E, assim, desin-
vestimos enquan-
to cidadãos res-
ponsáveis e com
o dever de inter-
venção cívica.
A Economia parece igualmente sorrir-nos, ou pelo menos não inquietar.
Discutindo os especialistas sobre as maiores ou menores probabilidades
de uma nova crise internacional, são quase unânimes na conclusão de
que, a verificar-se, ela pouco ou nada afectará a economia portuguesa.
Afinal, as contas externas voltaram a desequilibrar-se mas apenas de forma
momentânea, devido à importação de mais aviões pela TAP. O nível geral
de preços – e de juros – continua muito baixo (perigosamente pró-
deflação?), as contas públicas estão equilibradas… Isto por agora.
Mas talvez valha a pena aprofundar uma ou duas tendências económicas.
Nesta população cada vez mais envelhecida, com 157 idosos para cada
100 jovens segundo o Retrato de Portugal (2018, 2019) da POR DATA[1],
52% ainda não possui os ensinos Secundário ou Superior, valor que
compara com 22,5% na média europeia. Destaque-se o aspecto tantas
vezes referido, mas pouco ilustrado, da falta de qualificações dos empre-
gadores portugueses: cerca de 54,5% detém menos do que o ensino
Secundário completo, enquanto o valor médio correspondente na U.E. é
de 16,6%. Sendo baixa igualmente a qualificação média dos trabalhadores,
não admira que a produtividade média horária em Portugal seja apenas
cerca de 2/3 da correspondente média comunitária.
O que já surpreende é a que a Formação Bruta de Capital pelo Estado, em
percentagem do PIB, seja a penúltima mais modesta da EU, a seguir à da
Grécia. Aliás, neste domínio a recuperação pós-crise está a fazer-se muito
lentamente, de acordo com a base PORDATA:
A Figura mostra-nos ainda que o desinvestimento se tem  vindo a fazer
tanto nos domínios do investimento público em si como nos gastos com
saúde e educação. Contentar-nos-emos, ou estaremos condenados, à eterni-
zação daqueles défices de qualificações e de produtividade? Admirará
muito que os problemas se venham acentuando nos dois sectores públicos
considerados?
E como acautelar o futuro, sabendo também que a poupança privada tem
vindo a diminuir drasticamente e que o grau de abertura ao exterior da
economia portuguesa se mantém tão elevado?
Na ausência de uma proposta clara a este respeito, vamos desinvestindo,
sem dar por isso...

* In A Areia dos Dias

emo que a adesão à luta
climática seja apenas
uma moda, que daqui a
uns tempos as pessoas
se esqueçam do grito da

NR: As  publicações da rubrica “não há planete b” terão como objectivo informar, educar e sensibilizar para
a necessidade de uma alteração urgente de paradigma económico, social e cultural fomentando
comportamentos de recuperação, regeneração, moderação, respeito e reverência pela Vida e pela Terra, agora
e para o futuro.”

Temos de agir!

T

“não há planeta b”

Greta ou do documentário do
DiCaprio. Temo que se cansem,
que se sintam impotentes, que
sintam que não vale a pena. É uma
luta intensa e desgastante, as
respostas demoram, mas é uma
luta necessária e urgente! Temos
18 meses para salvar a nossa casa,
não podemos descansar. Há
muito que tem de ser feito.
No dia 26 de Agosto estive na
concentração #LisboaPelaAma-
zônia na Praça Luís de Camões.
Foram muitos os que gritaram
exigindo o fim do governo de Bol-
sonaro. Mas o que se passou na
Amazónia não é só culpa do go-
verno de Bolsonaro. A culpa do
que se passou na Amazónia é de
todos nós. As notícias sobre a
destruição da Amazónia são muito
anteriores a Bolsonaro. As ideias
de Bolsonaro quanto à Amazónia,
que viriam a agravar a situação,
foram claras desde que subiu ao
poder. Foi preciso o “pulmão do
mundo” arder durante duas
semanas para que abríssemos os

olhos para o problema.
Mas felizmente abrimos os olhos e
agora é preciso agir! Sem pulmões
o ser humano é incapaz de
sobreviver e o mesmo se passa com
a Terra. As florestas são os pulmões
da terra. E o mais grave é que não
foi só a Amazónia que ardeu. Só
neste ano, registaram-se fogos
descontrolados em vários pontos do
planeta. Grandes áreas da taiga
siberiana e da floresta da Indonésia
arderam. Em Portugal, os incêndios
florestais já fazem parte do verão.
A questão de muitos é: como lutar
pelas nossas florestas? Já percebe-
mos que não basta alertar para o
problema nas redes sociais. É uma
ação de louvar, mas não chega. Te-
mos de eleger governos que estejam
realmente interessados em reverter
a situação e temos de nos manifestar
para que a sua ação seja rápida e
eficiente. Mas não são só os fogos
que destroem as nossas florestas;
é acima de tudo o dinheiro e a
ganância que matam as árvores. São
muitas as grandes empresas que
contribuem para a destruição das
nossas florestas. A lista destas
empresas na Greenpeace é, infeliz-
mente, muito longa. Podemos mos-
trar o nosso repúdio, recusando os

seus produtos. Mostrando que
apenas queremos consumir produ-
tos realmente sustentáveis, desde
a sua origem.  
Temos de reduzir o consumo,
atualmente excessivo, de carne e
derivados. A produção de carne e
derivados é hoje a principal
responsável pela destruição da
Amazónia. Temos de pressionar o
nosso governo para não incluir o
óleo de palma nos nossos combus-
tíveis.  Vinte e cinco grupos de
empresas produtoras de óleo de
palma eliminaram mais de 130.000
hectares de floresta tropical desde
o final de 2015 (in www.greenpea

ce.org). Temos de reduzir o nosso
consumo de roupa, comprar apenas
o que realmente precisamos. O
negócio da moda é muito nefasto
para o nosso planeta. Temos de
apostar no consumo local e de
proximidade. Precisamos de ser
cidadãos conscientes e ativos!
Chega de fechar os olhos ao
problema! Chega de cegueira!
Chegou o tempo de agir! Salvemos

a Nossa Casa!

José Lourenço

Estudante Finalista da Escola
Secundária de Santa Maria – Sintra
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O Centro Social Paroquial São
João das Lampas  informa que
se encontram abertas as
inscrições para a Universida-
de Sénior. Direcionada para
uma faixa etária de 50 ou mais
anos, a Universidade Sénior
de São João das Lampas é um
projeto do Centro Social
Paroquial de São João das
Lampas, encetado em Outu-
bro de 2016, vocacionado
para a ocupação de tempos
livres da população sénior,

Tuna da Universidade Senior

CSPSJL – Universidade Sénior
São João das Lampas

que visa promover atividades
de cariz social, formativo,
cultural e recreativo e que
pretende contribuir para a
atualização de conhecimen-
tos e para a criação e manu-
tenção das relações sociais e
culturais.
Com um conjunto de disci-
plinas várias (Informática;
Ginástica; Ginástica Educa-
tiva; Yoga; Música/Tuna
Musical; Inglês; Pintura;
Saúde e Bem-Estar; “Ser e

Estar” (...) , de workshops
(temáticas direccionadas para
o público-alvo sénior) e pas-
seios/visitas de estudo regu-
lares, a Universidade Sénior
de São João das Lampas
pretende desta forma ser uma
valência de apoio aglutina-
dora da população local.
As inscrições devem ser
efectuadas na secretaria do
Centro Social Paroquial São
João das Lampas (Av. Central
56, 2705-737 São João das

Lampas). Para esclarecimento
de dúvidas, poderão entrar
em contacto com os serviços
gerais administrativos da
nossa Instituição  através do
seguinte número: 219 61 82 41
As actividades/aulas princi-
piam no próximo dia 9 de
Setembro, sendo que aceita-
mos inscrições durante todo
o período de vigência do ano
lectivo de 2019/2020.

Aviso – Lavagem
do Reservatório
de Casas Novas
(Freguesia de Colares)
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
informam que, no dia 10 de setembro, devido a trabalhos de
limpeza e desinfeção no Reservatório de Casas Novas, será
suspenso o abastecimento de água entre as 00h00 e as 03h00
da madrugada, afetando as seguintes localidades:
– Almoçageme;
– Estrada do Rodízio;
– Praia da Adraga;
– Sarrazola.
Os Serviços Municipalizados de Sintra agradecem a sua
compreensão.

Já está a decorrer o período de inscrições para novos alunos
para a época desportiva 2019/2020, dos programas Desporto
Sénior “Mais Ativo” – Com o Coração, tenho um espírito
mais jovem e Cacém e São Marcos em Movimento.
Programa Desporto Sénior “Mais Ativo” Com o Coração, tenho
um espírito mais jovem!
A iniciativa desportiva é destinada à população sénior da
União das Freguesias do Cacém e São Marcos com idade
igual ou superior a 60 anos de idade, sendo composta por
quatro atividades “Ginástica de Manutenção, Hidroginástica
e Remo Indoor”.
O principal objetivo do programa é promover a melhoria da
qualidade de vida dos seniores, através da prática da atividade
física, criando hábitos de vida saudáveis e facilitando a
existência de contextos sociais positivos.
Programa Cacém e São Marcos em Movimento!
O programa está destinado à população das freguesias entre
os 15 e os 59 anos de idade, sendo composto por três
modalidades “Ginástica de Manutenção, Capoeira e Yoga”.
O principal objetivo desta iniciativa é proporcionar uma vida
mais ativa à população onde o exercício físico e os hábitos de
vida saudáveis façam parte do seu dia-a-dia.
As inscrições podem ser efetuadas nas seguintes instalações
da União das Freguesias Cacém e São Marcos:
Loja do Cidadão Praceta Duque de Saldanha 2735-302
Agualva-Cacém
Telefone – 210135031
Centro Carlos Paredes— Lúdico, Cultural e Desportivo de
São Marcos
Av. do Brasil – Tel.:938540281 / 210131931
E-mail: centrocarlosparedes@uf-cacemsmarcos.pt

Cacém e São Marcos
em Movimento

PRECISPRECISPRECISPRECISPRECISAAAAA-SE-SE-SE-SE-SE
Colaborador/aColaborador/aColaborador/aColaborador/aColaborador/a

c/ bom portuguêsc/ bom portuguêsc/ bom portuguêsc/ bom portuguêsc/ bom português

para Apoio a Redaçãopara Apoio a Redaçãopara Apoio a Redaçãopara Apoio a Redaçãopara Apoio a Redação

e Secretariadoe Secretariadoe Secretariadoe Secretariadoe Secretariado

Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:Contacto:

21 910 68 30 / 96 243 14 1821 910 68 30 / 96 243 14 1821 910 68 30 / 96 243 14 1821 910 68 30 / 96 243 14 1821 910 68 30 / 96 243 14 18

PUB.

PROMOÇÃO DOS ÚLTIMOS
EXEMPLARES DO LIVRO

“R. Bordalo  - Pinta Sintra”
Está à venda no Jornal de Sintra a preço convidativo, com desconto de 15% para

leitores e assinantes do Jornal de Sintra. – 40 Euros.

(...)

O tema que este álbum expõe – Sintra – ,

demonstra, uma vez mais, o admirável

domínio das técnicas e a exacta noção das

cores de Real Bordalo. É uma reinter-

pretação dos lugares e, também, uma

espécie particular de narrativa de situações.

Exactamente porque todos os quadros do

grande pintor contam uma história, fixam

um assunto, captam um episódio. Alia-se a

esta singularidade a minuciosa atenção que

dedica às pessoas, figuradas em traços

extremamente rápidos e determinantes que

estabelecem o movimento e a acção.

(...)

Baptista-Bastos
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SOCIEDADE

JORNAL DE SINTRA
Há 85 anos a InforHá 85 anos a InforHá 85 anos a InforHá 85 anos a InforHá 85 anos a Informar e a Pmar e a Pmar e a Pmar e a Pmar e a Participararticipararticipararticipararticipar

8
anos
1934 – 20191934 – 20191934 – 20191934 – 20191934 – 2019

5

JORNAL DE SINTRA
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6

2710- 572 SINTRA

Telef. 21 910 68 30

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

ASSINATURAS

Importância a transferir:

,

NOMES E DATAS DE ANIVERSÁRIOS

A FIGURAR NO JS

Assinatur Anual .................................... 15,10

Estrangeiro ........................................... 20,00

PAGAMENTO

Na Loja Jornal de Sintra ............................

Cheque ..........................................................

Multibanco (do próprio) .............................

Multibanco
Seleccionar – Transferências – Transferências

bancárias

CONTRIBUINTE N.º

MORADA

TELEFONE/TELEMÓVEL

E-MAIL

NOME / RECIBO

CÓDIGO POSTALLOCALIDADE

DATA INÍCIO: ATÉ: NIB – 0035 0786 00066858630 07

(CGD)

ASSINE

DIVULGUE
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Campeonato Nacional de Juniores (sub 19) da II Divisão- Série D; 3.ª Jornada

Real vence em casa e Sintrense empata fora.
Os dois clubes encontram-se no dia 14
Ventura Saraiva

Pedro Guerreiro treinador da equipa de juniores do Real SC

om o jogo da ronda
inaugural adiado,
os insulares entra-
ram na competição
na 2.ª jornada com

O parque de jogos da Car-

reirinha, em Lameiras,

parece estar de mau-olhado,

para a equipa de Juvenis (sub

17), do Sport União Sin-

trense, estreante esta época

no nacional da categoria. No
jogo do passado domingo, dia
1, e referente à 3.ª Jornada da
prova, recebeu o Centro Des-
portivo de Fátima, líder da
Série C, e saiu derrotado por

As equipas sintrenses, ti-

veram uma prestação mais ou

menos positiva, não fosse a

derrota do Real Sport Clube,

em terras algarvias.

 O estreante Sintra Football,
alcançou fora de portas, um
excelente resultado ao em-
patar  a dois golos em Saca-

A jornada número 3 do nacional de juniores (sub 19) da 2.ª Divisão (1.ª
Fase), realizada do sábado, dia 31 de Agosto, permitiu aos dois emblemas
concelhios – Real e Sintrense –, manter-se nos lugares cimeiros da Série
D, mercê dos resultados obtidos. Em Monte Abraão, o Real venceu o
Marítimo por 3-1, e o Sintrense empatou (3-2) no campo do Caldas SC.

C
uma vitória clara sobre o Cal-

Sintrense-Real no dia 14
O parque de jogos da Carreirinha, em Lameiras recebe no
sábado (dia 14) – este fim-de-semana não há jogos-, o
dérbi concelhio entre o Sintrense, e o Real SC, a contar
para a 4.ª Jornada da prova. Embora o campeonato esteja
no seu início, uma das equipas, em caso de vitória,
consolida um dos lugares cimeiros da classificação.
Na ronda do passado fim-de-semana, o Sintrense foi ao
campo da Mata, empatar a duas bolas, com o Caldas Sport
Clube. Os caldenses chegaram ao intervalo com vantagem
no marcador (2-0), com os de Sintra a marcarem em
momentos cruciais (45’, e 90’), por Bruno Rodrigues, e
Rodrigo Lopes (ex- “Os Belenenses”), chegando desta
forma ao empate.

das Sport Clube, ao contrário
do Real que sofreu uma der-
rota com os caldenses. Na en-
trada para esta jornada, ambas
com três pontos, a expecta-
tiva estava centrada no valor

dos maritimistas, e na confir-
mação ascendente do Real,
vencedor do Loures na se-
mana anterior, na condição de
visitado, e que no segundo
jogo em casa tinha essa van-
tagem, o que viria a confirmar.

Ruben Rodrigues
marca no minuto
inaugural e
condiciona insulares
Na saída de bola, o Real pres-
sionou na atitude ofensiva e
marcou no minuto inicial pelo
médio Ruben Rodrigues,
condicionando desde logo a
estratégia do conjunto insular
que à passagem da meia hora
viria a sofrer novo golo, este

por intermédio de Igor Ra-
mos.
A vantagem de dois golos foi-
se mantendo até ao minuto
84’ momento em que Abulai
Sanha tirou todas as dúvidas
ao apontar o terceiro golo.
Todavia, o Sport Marítimo
não se acomodou na diferen-
ça registada no marcador, e

teve esse prémio antes do
final do jogo, com o tento de
honra apontado por Gonçalo
Rodrigues, um médio que se
iniciou na prática do futebol
na época passada (2018-19).
Com esta vitória, o Real Sport
clube orientado por Pedro
Guerreiro, sobe para o 2.º
lugar, em parceria com o GS

Loures, ambos com 6 pontos.
Lidera, o Oriental de Lisboa,
com 7, e o Sport União Sin-
trense que soma 5, é 4.º clas-
sificado. Curiosamente estas
duas equipas são as únicas
invictas na Série D, apenas
com 3 jornadas até agora
realizadas.

Campeonato Nacional de Juvenis – Série C e D (3.ª Jornada)

Sintrense perde em Lameiras com líder CD Fátima
2-5, curiosamente o mesmo
resultado da estreia frente ao
Académico do Fundão.
A equipa visitante adiantou-
se no marcador aos 11 mi-
nutos, aumentando o score

aos 13’na marcação do cas-
tigo máximo. Antes do inter-
valo chegaria ao terceiro golo,
para no reatamento, um
defensor do CD Fátima, fazer
auto golo e assim reduzir para

1-3, mas insuficiente para
galvanizar os pupilos de
Tiago Ventura que aos 64
minutos passaram a perder
por 1-4. Aos 77 minutos, o
avançado Manuel Campos
(ex- CIF), ainda reduziu para
2-4, mas em cima dos noventa
minutos, os visitantes aca-
bariam por estabelecer o
resultado final.
Na próxima jornada (dia 8), o

Sintrense desloca-se ao
campo da Mata, nas Caldas
da Rainha para defrontar a
turma local que ainda não
pontuou nas três jornadas já
realizadas.

Real SC empata em
Oeiras (1-1) na Série D

No Estádio Municipal de

Oeiras, o Real Sport Clube
empatou a uma bola, com a
equipa da casa a marcar
antes do intervalo (44’), e o
Real a empatar aos 58’, por
Rodrigo Conceição. Foi o
primeiro ponto conquistado
pelo emblema oeirense que
entrou a perder em casa frente
ao Estoril Praia, e foi derro-
tado no Restelo, por “Os
Belenenses”.

Já o Real SC que perdeu em
casa com o Louletano (1-2),
passou a ter 4 pontos, mercê
da vitória em Setúbal para
primeira jornada da prova.
No próximo domingo, dia 8, o
clube da cidade de Queluz
volta a jogar fora e desloca-
se ao campo do Sport Lisboa
e Benfica.

Ventura Saraiva

vém. Por seu turno, o Real
baqueou no terreno de um
dos líderes o Olhanense (3-
2), enquanto o Sintrense em
Pinhal Novo, arrecadou um
ponto face ao empate sem
golos.
A única vitória veio de São
Pedro de Sintra, onde o Es-
perança de Lagos, sofreu
pesada derrota ante o 1º
Dezembro (3-0). Destaque

ainda para os triunfos do
Armacenenses no burgo do
Oriental e do Louletano no
Barreiro. Neste fim-de-sema-
na regressa a prova rainha do
futebol português, com os
jogos relativos à 1ª elimi-
natória.

Resultados:

Amora FC, 0 FC Alverca, 2;
Lusitano Évora, 2 Olímpico

Montijo, 2; 1º Dezembro, 3;
Esperança Lagos, 0; SG
Sacavenense, 2 Sintra Foot-
ball, 2; Oriental Lisboa, 3
Armacenenses, 4 Fabril Bar-
reiro, 0 Louletano, 1; GS
Loures. 2 Aljustrelense, 1; SC
Olhanense, 3 Real SC, 2; CD
Pinhalnovense, 0 Sintrense
SAD, 0.

Classificação: 1º SC Olha-

nense, 9; 2º Louletano, 9; 3º
FC Alverca, 7; 4º 1º Dezembro,
6; 5º CD Pinhalnovense, 5; 6º
Sintrense SAD, 5; 7º Sintra
Football, 4; 8º SG Sacave-
nense, 4; 9º Real SC, 4; 10º GS
Loures, 4; 11º Lusitano Évora,
3; 12º Armacenenses, 3; 13º
Oriental Lisboa, 3; 14º Olím-
pico Montijo, 2; 15º Espe-
rança Lagos, 2; 16º Amora FC,
1; 17º Fabril Barreiro, 1; 18º

Aljustrelense, 0.
Próxima jornada (dia 15) Real
SC-Oriental Lisboa; Loule-
tano-SC Olhanense; FC
Alverca-Fabril Barreiro; Sintra
Football-Amora FC; SG
Sacavenense-Lusitano Évo-
ra; Olímpico Montijo-1º De-
zembro; Esperança Lagos -
GS Loures; Aljustrelense –
CD Pinhalnovense e Arma-
cenenses – Sintrense SAD.

Campeonato de Portugal – Série D; jornada 3

Dois empates,uma vitória, e uma derrota para os sintrenses
António José
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Campeonatos da AFL começam no dia 15 com nova fórmula

Pero Pinheiro-Damaiense na abertura da 1.ª divisão
Ventura Saraiva

Pero Pinheiro promoveu debate com o árbitro internacional João Capela

sobre as alterações das leis de jogo para a nova época

foto cortesia: capp

o arranque da di-

visão principal, o

Clube Atlético de

Pêro Pinheiro rece-

be no campo Pardal

Extintos, o “Pro Nacional” e a Divisão de Honra, o modelo competitivo da Associação de Futebol de Lisboa para a nova época- 2019-2020, tem o seu
início já no próximo dia 15, com os campeonatos da 1.ª e 2.ª Divisão, ficando o da 3.ª para o dia 22.

Monteiro, o Sport Damaien-

se, enquanto a vizinha Socie-

dade Recreativa e Desportiva

de Negrais desloca-se ao

Complexo Desportivo Muni-

cipal do Lumiar, para o con-

fronto com a União Alta de

Lisboa.

A 2.ª Divisão dividida em

duas séries (1 e 2), conta com

quatro clubes do concelho,

Sporting Clube de Lourel,

Clube de Futebol “Os Monte-

lavarenses”, Atlético Clube

do Cacém, e Mem Martins

Sport Clube. No arranque da

época, Sporting Clube de

Lourel e “Os Montelava-

renses” jogam ambos fora,

com os leões a deslocarem-

zona oriental de Lisboa para

jogar com o Olivais e Mosca-

vide.

1.º Dezembro “B”
viaja a Torres Vedras
na estreia da equipa
Uma das novidades da com-

petição, é a equipa “B” da

União 1.º Dezembro que milita

no Campeonato de Portugal,

assim, como o Sintrense Sad,

esta em continuidade com a

época anterior. Curiosamente

estas duas equipas jogam fora

de portas, com a União 1.º

Dezembro a fazer a sua estreia

no concelho de Torres Ve-

dras, com a formação de A-

dos-Cunhados. Já o Sintren-

se, Sad desloca-se ao campo

do Grupo Desportivo Braga-

dense, na Póvoa de Santa Iria.

Com os clubes do Campeo-

nato de Portugal e os repre-

sentantes distritais das res-

pectivas taças de cada Asso-

ciação, começa amanhã, dia 7

(sábado), a 1.ª Eliminatória da

Taça de Portugal Placard,

destacando-se a estreia do

A época oficial da Associação de Futebol de Lisboa começa na próxima
semana (domingo, dia 15), com a realização dos jogos referentes à
Pré-eliminatória da taça, nesta fase, destinada apenas aos clubes da
III Divisão, um novo modelo competitivo implementado pelo
organismo lisboeta.
 Na ronda inaugural, no que concerne aos emblemas concelhios, o
destaque vai 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.
O quadro de jogos tem ainda os confrontos entre; Trajouce- A-dos-
Cunhados; Alenquer- UD Santa Maria; Monte Agraço- AF Torre;
Venda do Pinheiro-Olivais; Nova SBE-Juventude Castanheira; CDOM
Parque das Nações- Operário de Lisboa, e AD Carregado- GIM
Abóboda.
Ficaram isentas, as equipas da União Mucifalense, Carcavelos,
Cultural, Sporting de Pinheiro de Loures, Bragadense, e Fundação
Salesianos.
Registe-se que esta época, 1.º Dezembro, Alverca, Linda-a-Velha,
Atlético da Malveira, e Sintrense, apresentam equipas “B”, mas não
podem entrar nesta competição por terem a “A” em escalões
superiores.
O sorteio da próxima eliminatória está agendado para o dia 3 de
Outubro.                                                                                                   VS

N

se ao terreno do Alcainça

Atlético Clube, e os de Mon-

telavar à Povoa de Santa Iria

para defrontar o União Po-

voense.

Assim, o único a jogar em ca-

sa, é o Mem Martins Sport

Clube, curiosamente naquele

que será o jogo da jornada, já

que o visitante, é o Sporting

Clube de Linda-a-Velha. Já o

Atlético do Cacém viaja até à

Taça de Portugal – 1.ª Eliminatória

Pero Pinheiro-1.º Dezembro no domingo, dia 8
Club Sintra Football que no

Estádio Municipal de Oeiras

recebe pelas 17h00, o Grupo

Sportivo de Loures.

No domingo, encontram-se

no campo Pardal Monteiro,

duas equipas concelhias,

naquele que será o segundo

dérbi regional da temporada.

O Clube Atlético de Pêro

Pinheiro, vencedor da “Taça

AFL” recebe a União 1.º De-

zembro, com os restantes

emblemas a jogar na condição

de visitado. O Real SC, Sduq

recebe no campo principal de

Monte Abraão, o Estrela FC

(Vendas Novas), e o Sintrense

Sad, o GD Coruchense.

Os jogos mencionados come-

çam às 17h00, e se no final do

tempo regulamentar existir

uma igualdade, jogar-se-á um

prolongamento de 30 minu-

tos, ou mesmo o desempate

através da marcação de

penalties.

Nesta eliminatória, registe-se

ainda a presença da Adr Cou-

tada (Torres  Vedras), finalista

vencida da “Taça AFL” e que

faz a sua estreia na compe-

tição nacional, recebendo no

campo Manuel Marques a

formação dos Açores, o Fayal

Sport Club.

VS

Taça Associação de Futebol de Lisboa – Pré eliminatória

Rio de Mouro defronta Belas
em dérbi concelhio

Foto final de convivio entre vencedores e organização do evento

Durante o passado
fim-de-semana (dia
31 de Agosto, e 1
deste mês), a praia de
Magoito, no litoral
sintrense, foi o palco
do Campeonato de
Bodyboard.
A edição deste ano,
comemorativa do 15º
aniversário, foi dina-
mizada com novas
actividades, tais, co-
mo, a exibição de Surf
Adaptado, com atle-
tas paraplégicos e
com outras limita-
ções físicas, um tor-
neio de Voleibol e um
encontro nacional de
Bodysurf. Com estas
iniciativas, a organização pretendeu que o campeonato
envolvesse toda a comunidade e que se torne mais que
um campeonato entre atletas profissionais e amadores.
Recorde-se que o campeonato de Bodyboard  foi
disputado nas categorias Open, Sub-18, Feminino, Master,

Campeonato de Bodyboard da Praia de Magoito

Edição número 15 comemorada com novas actividades

DK e Kids, e Surf adaptado
Na entrega de prémios esteve presente, em representação
do município, Frederico Eça, Director do Departamento
da Cultura e Desporto da autarquia.
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Q u i n t i n o  e  M o r a i s

A    F U N E R Á R I A

ATENDIMENTO PERMANENTE:   21 961 85 94

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

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

PUB.

43.ª Meia Maratona de São João das Lampas com meio milhar de inscritos

Tiro de partida único às 17h00 de sábado (dia 7)
Ventura Saraiva

foto: ventura saraiva

o total, são assim

esperados mais de

seis centenas de

participantes, con-

tribuindo assim

Depois de perder uma vitória
quase certa no Rali Vinho
Madeira, a equipa sintrense
composta por Paulo Neto /
Vitor Hugo querem  já este
fim-de-semana ( dias 6 e 7),
no Rali Terras D´Aboborei-
ra, próxima prova do Cam-
peonato de Portugal de Ralis,
terminar e tentar obter o má-
ximo de pontos entre os con-
correntes das duas rodas
motrizes.
Ultrapassado que está o de-

saire da prova madeirense,

Paulo Neto / Vitor Hugo en-

frentam agora um novo desa-

fio no Rali Terra D´Abobo-

reira (chamava-se Rali Ama-

rante Baião), prova que está

bastante alterada face à

edição de 2018, mas na qual

querem acima de tudo atingir

o pódio final e somar o

número máximo de pontos.

“Vamos ser
competitivos nos carros
de duas rodas motrizes”

Embora, e matematicamente

ainda seja possível lutar pelo

título, a dupla sintrense parte

para a corrida ciente das

dificuldades. “Com a desis-

Meia Rampa (13 kms) ainda não cativou atletas em número significativo

Fernando Andrade lidera organização da corrida

Com quatro centenas de atletas confirmados para os 21.097,5 metros,
perto de uma centena para a “Meia Rampa”, prova de 13 km, e algumas
dezenas para a caminhada com cerca de 9.000 metros, num percurso
misto, que alia o asfalto aos trilhos em direcção ao mar, estão assim
reunidas as condições para um sucesso desportivo, naquela que é a segunda
mais antiga prova portuguesa da distância.

para o sucesso do evento e

manutenção da prova no

calendário pedestre nacional,

e no programa dos festejos

anuais de Nossa Senhora da

Saúde que terminam este fim-

de-semana, e que tiveram o

seu início no passado dia 30

de Agosto.

As inscrições, em www.lam
pas.org., embora estejam

abertas até ao final do dia de

hoje (dia 6), véspera da prova,

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 entanto garantida uma de

qualidade semelhante.

Quanto a prémios, haverá

troféus para os 3 primeiros da

geral feminina e masculina, 3

primeiros de cada um dos

escalões, 3 primeiras equipas,

para além de medalhas, t-

shirts e brindes de presença

para todos.

A meta da “meia, e meia ram-

pa” estará instalada na Ave-

nida 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 Lampas”. O tiro de

partida será ao mesmo tempo

da “meia e rampa”, já a cami-

nhada pelas suas caracte-

N

rísticas será alguns minutos

depois.

O evento conta com o apoio

da União de Freguesias de

São João das Lampas-Terru-

gem, indústria e comércio

local, e nos media, o Jornal

de Sintra.

Dupla sintrense quer ganhar pontos na Aboboreira

Campeonato de Portugal de Ralis 2RM 2019- Rali Terras D’Aboboreira

Paulo Neto – terminar e obter o máximo de pontos
tência no Rali Vinho Madeira

ficamos mais longe dos

nossos objetivos para esta

temporada, mas mesmo assim

ainda temos algumas hipó-

teses matemáticas de lutar

pelo título nas duas rodas

motrizes, embora sincera-

mente é um assunto que para

nós está praticamente arru-

mado”, assume Paulo Neto,

referindo que “nesta prova

vamos apostar em ser muito

consistentes e como não te-

mos nada a perder em termos

de resultados vamos tentar

andar o melhor possível e ser

competitivos dentro dos

carros de duas rodas motri-

zes, até porque nesta prova

temos uma concorrência

acrescida. Por falar em con-

corrência, queria desde já

deixar aqui um abraço ao

Daniel Nunes, e rápidas me-

lhoras do acidente de viação

em que esteve envolvido”.

Quanto ao Rali Terra D´Abo-

boreira, Paulo Neto realça que

“existem muitas novidades

nos troços face à edição de

2018, pelo que acaba por ser

um rali praticamente novo.

Porém, o tipo de piso e o de-

senho dos troços são seme-

lhantes, pelo que sabemos

que vamos ter um rali muito

exigente, em algumas zonas

muito rápido, mas onde será

necessário ter boas notas

para se conseguir ser compe-

titivo. Em 2018 um problema

mecânico deixou-nos fora de

prova quase no final da pro-

va, pelo que este ano espe-

ramos ter mais sorte”.

A equipa Paulo Neto Sport

conta com a assistência

técnica da P&B Racing e dos

parceiros Weber, Baxi, Do-

minó, Listor, Italbox, Quantin-

for, Total, Vitarte, Banhoazis,

Peçintra e Cision, para esta

temporada no Campeonato

de Portugal de Ralis.
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CULTURA

AMAS - Auditório Municipal António Silva + Casa

de Teatro de Sintra + Quinta Nova da Assunção +

Casa da Cultura Lívio de Morais

+ Vila Alda + CAB - Centro Coreográfico de Lisboa

+ Largo da República + local secreto em Sintra

A 5.ª edição do MUSCARIUM, festival de artes
performativas que promove diversos espetáculos
nacionais e internacionais em diferentes locais do
concelho de Sintra, tem estreia marcada para 12 de
setembro e prolonga-se até dia 22 do mesmo mês. A
iniciativa marca, como já é habitual, a abertura da
temporada teatral da companhia teatromosca e da
programação do AMAS - Auditório Municipal
António Silva.
Concebido e organizado pelo teatromosca, o
MUSCARIUM#5 compila, no seu programa de dez
dias, seis peças de teatro, quatro concertos, quatro
espetáculos de dança, vários workshops e também
uma atuação dedicada ao público mais pequeno.

Entre os destaques deste ano, está o concerto de The

Legendary Tigerman, Riding Pânico e The Partisan Seed

num local secreto em Sintra, a companhia belga UNTAMED,

com o espetáculo de dança PORTRAITS, a Companhia de

Teatro João Garcia Miguel com a sua produção “Passos em

volta”, adaptação de textos de Herberto Éder, e, na música,
uma das bandas revelação no panorama musical português,
First Breath After Coma, que apresentará o seu novo álbum
“NU”, num dos locais de estreia desta edição a Quinta Nova
da Assunção, em Belas.
Como já vem sendo habitual, o festival foca-se em
proporcionar uma experiência única para os espectadores,
promovendo iniciativas em palcos diferentes e especiais e
incentivando o convívio em diversas zonas como Cacém,
Sintra, Belas, Mira-Sintra, Agualva-Cacém e Lisboa. “Nesta
5.ª edição voltamos a apostar em espetáculos mais pequenos
e intimistas, para que os nossos espectadores consigam ter
uma experiência completa e imersiva em todas as performances.
O nosso objetivo para este ano continua a ser democratizar a

13 setembro, 21.30h “PASSOS EM VOLTA”, teatro na Casa de

Teatro de Sintra pela Companhia João Garcia Miguel

12 a 22 setembro 2019

MUSCARIUM volta a Sintra em Setembro
Festival de artes performativas traz dança, música e teatro a vários palcos do concelho

cultura e apresentá-la nas suas diferentes formas ao público,
juntando o teatro, a música e a dança, dotando todo o
concelho de Sintra de uma oferta diversa e de qualidade”,
afirma Pedro Alves, diretor artístico da companhia de teatro.

Os espetáculos dividem-se por diversos locais do concelho
de Sintra, como é o caso do AMAS, Casa Teatro de Sintra,
Casa da Cultura Lívio de Morais, Quinta Nova da Assunção
e Largo da República, mas abrange também Lisboa com um
workshop de teatro físico, orientado por Ewan Downie, ator,

encenador e diretor da Company of Wolves, que irá decorrer
no dia 21 de setembro no CAB - Centro Coreográfico de Lisboa.
O preço dos bilhetes dos diversos eventos do
MUSCARIUM#5 varia entre os 5� e os 25�, sendo que existe
um passe para todos os espetáculos e atividades do festival
disponível por 40� e vários descontos especiais. Os bilhetes
vão estar disponíveis, a partir de dia 12, na Ticketline, na
Seeticket e no AMAS.

Info: telefone | 91 416 69 49 | 96 340 32 55
email | teatromosca@gmail.com

A Galeria Municipal da Casa

Mantero vai receber a expo-

sição e instalação “Mani-

fest”, de Clo Bourgard,

patente de 7 de setembro até

2 de novembro.  

Esta instalação artística
tridimensional com espelhos
em acrílico reflete as nossas
próprias atitudes perante o
desenvolvimento da socieda-
de, como nos vimos hoje, no
presente e, como reagimos

“Conquista do espaço - nos
50 anos da viagem do Apolo
11” é o tema da “Conversa
sem Rede” que se realiza no
dia 12 de setembro, às 18h00,
na Biblioteca Municipal de
Sintra, tendo como orador
Luís Braga Campos e com
entrada livre.
Foi há 50 anos que a missão

 Em setembro, o mês de todos os regressos, o verão despede-
se e é tempo de dar as boas-vindas à nova estação, com
energias retemperadas. Os parques e monumentos de Sintra
celebram a chegada do outono com novidades na sua
programação, que oferece um leque diversificado de
experiências diferenciadoras neste património marcado pela
simbiose entre natureza e história.
A 8 de setembro, domingo, às 15h00, Fernanda Botelho,
especialista em plantas, dá a conhecer “Ervas Silvestres e

Flores Comestíveis nos Jardins de Monserrate”, num passeio
pelo Parque de Monserrate. Para além das espécies botânicas
exóticas que lhe dão fama, este espaço é fértil em plantas
silvestres, fundamentais para a preservação da biodiver-
sidade. Ao longo do percurso, será possível aprender mais
sobre a utilização das ervas na nossa alimentação, mas também
perceber a sua importância para os insetos polinizadores.
No fim de semana seguinte, a 14 de setembro, sábado, às
10h30, a Quintinha de Monserrate acolhe a primeira sessão
de “Era uma vez na Quintinha”. Nesta nova atividade
direcionada às famílias, os mais novos podem tomar contacto
com as tarefas típicas de uma quinta. Acompanhando os
divertidos irmãos Túlio e Tibério, que estão sempre à procura
de ajuda para cuidar dos animais e dos outros trabalhos do
campo, todos vão participar nesta grande aventura, onde não
faltam jogos tradicionais e muitas surpresas. No final, todos
partilham o pão fresco, amassado e cozido na quinta, e a
limonada que o acompanha.
Outra novidade acontece no Palácio Nacional de Sintra, que
no dia 21 de setembro, sábado, recebe “Danças com

História”. Recorrendo aos sons, às danças e aos trajes, a
Associação Danças com História recria duas épocas que
marcaram a vivência do Palácio. Na Sala dos Cisnes (15h00 e
16h00), recuperam-se memórias e episódios do tempo de D.
João I, enquanto na Sala dos Brasões (15h30 e 16h30) se
evoca o período áureo do reinado de D. Manuel I.
No mesmo dia 21 de setembro, às 10h30, nos Jardins do

Palácio Nacional de Queluz, realiza-se a visita “Baco, O Deus

do Vinho e da Natureza”, numa antecipação do equinócio de
outono. A rica estatuária que compõe este jardim fornece
pistas para entender a relação íntima de Baco, ou Dionísio, na
mitologia grega, com a natureza e revela os símbolos desta
divindade associada à época das colheitas. A visita explora
igualmente outras entidades mitológicas que tradicionalmente
acompanham o Deus do Vinho, como Pã, os Sátiros e as
Ménades, sem esquecer a sua companheira Ariadne.

Era uma vez na Quintinha creditos: PSML - Luis Duarte

Parques e monumentos de Sintra
celebram a entrada do outono
com novidades na agenda

Exposição “Manifest” de Clo Bourgarg na Casa Mantero
aos perigos da evolução do
planeta. Qual o posicio-
namento de cada um de nós
no desenrolar dos aconteci-
mentos, em relação a assun-
tos como, ambiente, racismo
e desníveis das sociedades
moderna. Reflexão sobre o
Modelo Europeu em parale-
lismo com outros modelos e
o que temos em comum.
A reflexão será feita através
da instalação central espe-

lhada, com reflexão sobre seis
pinturas onde será represen-
tada rostos em tela: Rostos
do Mundo.
A arista Clo Bourgard obteu
a 1.ª Menção Honrosa atri-
buída pelo presidente da
Câmara Municipal de Cas-
cais, Carlos Carreiras, no
concurso “Com.Arte”, em
2012. Participou no programa
da RTP2 “Estou nas Tintas”,

com Júlio Pomar, Noronha da
Costa, Rogério Timóteo entre
outros, que culminou numa
entrevista sobre o trabalho da
artista.
Em 2018, foi curadora para a
Fundação Aga Khan Portugal
na realização de duas expo-
sições no Pavilhão de Portu-
gal e Centro Ismaelita de
Lisboa.

50 anos da conquista do espaço em debate
na Biblioteca de Sintra

espacial Apollo 11 se tornou
um marco na história da
conquista do espaço. Em
1969 o mundo parou para ver
os astronautas Neil Arms-
trong, Buzz Aldrin e Michael
Collins chegarem com o
primeiro veículo tripulado à
Lua.
Dava-se então “um salto

gigante para a Humanidade”.
Hoje, 50 anos depois desse
feito histórico, com a ajuda do
professor Luís Braga Campos
(representante oficial de
Portugal no estrangeiro e
coordenador da licenciatura
em engenharia aeroespacial
do Instituto Superior Técni-
co) pretende-se com esta

“conversa” perceber o
contexto e objetivos desta
missão, assim como os novos
desafios que se colocam à
descoberta do espaço.

Biblioteca Municipal de
Sintra
Rua Gomes de Amorim 12-
14, 2710-569 Sintra

PUBLICIDADE

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

Especialidades
da casa:
– Arroz de Tamboril
– Açorda de Marisco
– Bacalhau à Apeadeiro
– Escalopes à Archiduck
– Bifes à Café
– Arroz-Doce
– Taça do Chefe
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CULTURA

AMAS - Auditório Municipal António Silva + Casa

de Teatro de Sintra + Quinta Nova da Assunção +

Casa da Cultura Lívio de Morais

+ Vila Alda + CAB - Centro Coreográfico de Lisboa

+ Largo da República + local secreto em Sintra

A 5.ª edição do MUSCARIUM, festival de artes
performativas que promove diversos espetáculos
nacionais e internacionais em diferentes locais do
concelho de Sintra, tem estreia marcada para 12 de
setembro e prolonga-se até dia 22 do mesmo mês. A
iniciativa marca, como já é habitual, a abertura da
temporada teatral da companhia teatromosca e da
programação do AMAS - Auditório Municipal
António Silva.
Concebido e organizado pelo teatromosca, o
MUSCARIUM#5 compila, no seu programa de dez
dias, seis peças de teatro, quatro concertos, quatro
espetáculos de dança, vários workshops e também
uma atuação dedicada ao público mais pequeno.

Entre os destaques deste ano, está o concerto de The

Legendary Tigerman, Riding Pânico e The Partisan Seed

num local secreto em Sintra, a companhia belga UNTAMED,

com o espetáculo de dança PORTRAITS, a Companhia de

Teatro João Garcia Miguel com a sua produção “Passos em

volta”, adaptação de textos de Herberto Éder, e, na música,
uma das bandas revelação no panorama musical português,
First Breath After Coma, que apresentará o seu novo álbum
“NU”, num dos locais de estreia desta edição a Quinta Nova
da Assunção, em Belas.
Como já vem sendo habitual, o festival foca-se em
proporcionar uma experiência única para os espectadores,
promovendo iniciativas em palcos diferentes e especiais e
incentivando o convívio em diversas zonas como Cacém,
Sintra, Belas, Mira-Sintra, Agualva-Cacém e Lisboa. “Nesta
5.ª edição voltamos a apostar em espetáculos mais pequenos
e intimistas, para que os nossos espectadores consigam ter
uma experiência completa e imersiva em todas as performances.
O nosso objetivo para este ano continua a ser democratizar a

13 setembro, 21.30h “PASSOS EM VOLTA”, teatro na Casa de

Teatro de Sintra pela Companhia João Garcia Miguel

12 a 22 setembro 2019

MUSCARIUM volta a Sintra em Setembro
Festival de artes performativas traz dança, música e teatro a vários palcos do concelho

cultura e apresentá-la nas suas diferentes formas ao público,
juntando o teatro, a música e a dança, dotando todo o
concelho de Sintra de uma oferta diversa e de qualidade”,
afirma Pedro Alves, diretor artístico da companhia de teatro.

Os espetáculos dividem-se por diversos locais do concelho
de Sintra, como é o caso do AMAS, Casa Teatro de Sintra,
Casa da Cultura Lívio de Morais, Quinta Nova da Assunção
e Largo da República, mas abrange também Lisboa com um
workshop de teatro físico, orientado por Ewan Downie, ator,

encenador e diretor da Company of Wolves, que irá decorrer
no dia 21 de setembro no CAB - Centro Coreográfico de Lisboa.
O preço dos bilhetes dos diversos eventos do
MUSCARIUM#5 varia entre os 5� e os 25�, sendo que existe
um passe para todos os espetáculos e atividades do festival
disponível por 40� e vários descontos especiais. Os bilhetes
vão estar disponíveis, a partir de dia 12, na Ticketline, na
Seeticket e no AMAS.

Info: telefone | 91 416 69 49 | 96 340 32 55
email | teatromosca@gmail.com

A Galeria Municipal da Casa

Mantero vai receber a expo-

sição e instalação “Mani-

fest”, de Clo Bourgard,

patente de 7 de setembro até

2 de novembro.  

Esta instalação artística
tridimensional com espelhos
em acrílico reflete as nossas
próprias atitudes perante o
desenvolvimento da socieda-
de, como nos vimos hoje, no
presente e, como reagimos

“Conquista do espaço - nos
50 anos da viagem do Apolo
11” é o tema da “Conversa
sem Rede” que se realiza no
dia 12 de setembro, às 18h00,
na Biblioteca Municipal de
Sintra, tendo como orador
Luís Braga Campos e com
entrada livre.
Foi há 50 anos que a missão

 Em setembro, o mês de todos os regressos, o verão despede-
se e é tempo de dar as boas-vindas à nova estação, com
energias retemperadas. Os parques e monumentos de Sintra
celebram a chegada do outono com novidades na sua
programação, que oferece um leque diversificado de
experiências diferenciadoras neste património marcado pela
simbiose entre natureza e história.
A 8 de setembro, domingo, às 15h00, Fernanda Botelho,
especialista em plantas, dá a conhecer “Ervas Silvestres e

Flores Comestíveis nos Jardins de Monserrate”, num passeio
pelo Parque de Monserrate. Para além das espécies botânicas
exóticas que lhe dão fama, este espaço é fértil em plantas
silvestres, fundamentais para a preservação da biodiver-
sidade. Ao longo do percurso, será possível aprender mais
sobre a utilização das ervas na nossa alimentação, mas também
perceber a sua importância para os insetos polinizadores.
No fim de semana seguinte, a 14 de setembro, sábado, às
10h30, a Quintinha de Monserrate acolhe a primeira sessão
de “Era uma vez na Quintinha”. Nesta nova atividade
direcionada às famílias, os mais novos podem tomar contacto
com as tarefas típicas de uma quinta. Acompanhando os
divertidos irmãos Túlio e Tibério, que estão sempre à procura
de ajuda para cuidar dos animais e dos outros trabalhos do
campo, todos vão participar nesta grande aventura, onde não
faltam jogos tradicionais e muitas surpresas. No final, todos
partilham o pão fresco, amassado e cozido na quinta, e a
limonada que o acompanha.
Outra novidade acontece no Palácio Nacional de Sintra, que
no dia 21 de setembro, sábado, recebe “Danças com

História”. Recorrendo aos sons, às danças e aos trajes, a
Associação Danças com História recria duas épocas que
marcaram a vivência do Palácio. Na Sala dos Cisnes (15h00 e
16h00), recuperam-se memórias e episódios do tempo de D.
João I, enquanto na Sala dos Brasões (15h30 e 16h30) se
evoca o período áureo do reinado de D. Manuel I.
No mesmo dia 21 de setembro, às 10h30, nos Jardins do

Palácio Nacional de Queluz, realiza-se a visita “Baco, O Deus

do Vinho e da Natureza”, numa antecipação do equinócio de
outono. A rica estatuária que compõe este jardim fornece
pistas para entender a relação íntima de Baco, ou Dionísio, na
mitologia grega, com a natureza e revela os símbolos desta
divindade associada à época das colheitas. A visita explora
igualmente outras entidades mitológicas que tradicionalmente
acompanham o Deus do Vinho, como Pã, os Sátiros e as
Ménades, sem esquecer a sua companheira Ariadne.

Era uma vez na Quintinha creditos: PSML - Luis Duarte

Parques e monumentos de Sintra
celebram a entrada do outono
com novidades na agenda

Exposição “Manifest” de Clo Bourgarg na Casa Mantero
aos perigos da evolução do
planeta. Qual o posicio-
namento de cada um de nós
no desenrolar dos aconteci-
mentos, em relação a assun-
tos como, ambiente, racismo
e desníveis das sociedades
moderna. Reflexão sobre o
Modelo Europeu em parale-
lismo com outros modelos e
o que temos em comum.
A reflexão será feita através
da instalação central espe-

lhada, com reflexão sobre seis
pinturas onde será represen-
tada rostos em tela: Rostos
do Mundo.
A arista Clo Bourgard obteu
a 1.ª Menção Honrosa atri-
buída pelo presidente da
Câmara Municipal de Cas-
cais, Carlos Carreiras, no
concurso “Com.Arte”, em
2012. Participou no programa
da RTP2 “Estou nas Tintas”,

com Júlio Pomar, Noronha da
Costa, Rogério Timóteo entre
outros, que culminou numa
entrevista sobre o trabalho da
artista.
Em 2018, foi curadora para a
Fundação Aga Khan Portugal
na realização de duas expo-
sições no Pavilhão de Portu-
gal e Centro Ismaelita de
Lisboa.

50 anos da conquista do espaço em debate
na Biblioteca de Sintra

espacial Apollo 11 se tornou
um marco na história da
conquista do espaço. Em
1969 o mundo parou para ver
os astronautas Neil Arms-
trong, Buzz Aldrin e Michael
Collins chegarem com o
primeiro veículo tripulado à
Lua.
Dava-se então “um salto

gigante para a Humanidade”.
Hoje, 50 anos depois desse
feito histórico, com a ajuda do
professor Luís Braga Campos
(representante oficial de
Portugal no estrangeiro e
coordenador da licenciatura
em engenharia aeroespacial
do Instituto Superior Técni-
co) pretende-se com esta

“conversa” perceber o
contexto e objetivos desta
missão, assim como os novos
desafios que se colocam à
descoberta do espaço.

Biblioteca Municipal de
Sintra
Rua Gomes de Amorim 12-
14, 2710-569 Sintra

PUBLICIDADE

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

Especialidades
da casa:
– Arroz de Tamboril
– Açorda de Marisco
– Bacalhau à Apeadeiro
– Escalopes à Archiduck
– Bifes à Café
– Arroz-Doce
– Taça do Chefe
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Ciclo de Teatro e Património em Sintra Sintra Romântica - 130 anos da 1.ª edição d’Os Maias.

EXPOSIÇÕES

CINEMA

MÚSICATEATRO
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 – “As Aventuras de
Huckleberry Finn”
pelo Byfurcação
Quando: Até 15 set., sáb./dom. 16h
Onde: Quinta da Ribafria

Mira Sintra – “O Som das
Coisas”
pelos ValdevinosTeatro de Mario-
netas

Sintra – Exposição “Manifest”
de Clo Bourgarg
Quando: 7 setembro a 2 novembro
Onde: Galeria Municipal Casa
Mantero

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 – Tes-
temunhos da Região de Sin-
tra”
Quando: Até 31 dezembro
Onde: Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas
Tel. 21 960 95 20

Quando: 22 setembro, dom. 11h.
Onde: Casa da Marioneta. Entrada
livre mediante reserva.

Mira Sintra – “O Principezi-
nho”, de Antoine de Saint-
Exupéry, 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)

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

“Da Corte às Ruas” – 54.º
Edição do Festival Internacional
de Música de Sintra, de 6 de
setembro a 1 de outubro, orques-
tras, coros e artistas, com con-
certos em diferentes locais dom
concelho. www.festivaldesintra.pt

“Era uma Vez em Hollywood”,
na sala 3, às 21.40h.
“Variações”, na sala 4, às
13.10h, 15.20h, 17.30h, 19.40h,
21.50h.
“Variações”, na sala 6, às
11.30h.
“Toy Story 4” VP, na sala 5-K, às
11.35h.
“O Rei Leão” VP, na sala 6, às
13.40h.
“O Rei Leão” VP, na sala 7, às
15.20h.
“Mas que Avó é Esta?”, na sala
5K, às 13.45h, 15.45h, 19.55h,
21.55h, 00.05h.
“Velocidade Furiosa: Hobbs &
Shaw”, na sala 6, às 16.10h,
21.40h, 00.25h.
“Assalto ao Poder”, na sala 6,
19.10h.
“Assalto ao Poder”, na sala 7,
21.45h, 00.20h.
“Ibiza”, na sala 7, às 11.40h,
19.50h.
“Uglydolls: Altamente Imper-
feitos” VP, na sala VIP8, às
11.15h.

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643

“Da Corte às Ruas” é o mote para a
54.ª edição do Festival Internacional
de Música de Sintra, que se realiza
de 6 de setembro a 1 de outubro,
com orquestras, coros e artistas,
com concertos em diferentes locais
do concelho.
Da igreja aos palácios, dos salões

da burguesia à ópera, a inspiração

criativa apropriou-se indiscrimina-

damente dos estilos, que se alas-

traram aos teatros, bairros populares

e à música doméstica. A música

sempre foi parte importante do

quotidiano das comunidades a que

ninguém fica indiferente.

A 54ª edição do Festival de Sintra

será a celebração da influência entre

o velho mundo e o clássico e as

sucessivas novas práticas sociais

que acompanharam as mudanças

para a modernidade.

Basílio Horta, presidente da Câmara

Municipal de Sintra, referiu que

“este festival podia ser apresentado

em qualquer parte do mundo, pela

enorme qualidade que tem, e a

estratégia que comanda o festival,

que vai da corte às ruas tem a mesma

qualidade ou superior do que se

ficássemos apenas pelas cortes, a

capacidade de sair dos palácios para

o público é uma enorme respon-

sabilidade, o outro festival esteve

na mesma linha e este aprofunda

essa estratégia”.

“O festival tem, para além desta

estratégia, o conteúdo e a origina-

lidade das peças que vão ser

apresentadas. A variedade, desde

“Matuttini dei Morte”, de Bom-

tempo até Anna Fedorova, até ao

“Summer Sunday”, há aqui uma

grande originalidade que visa atingir

Festival de Sintra regressa com música
“Da Corte às Ruas”

vários públicos, fazendo do festival

um momento de lazer, de alegria e

de descontração, trata-se de serviço

público para a cultura portuguesa

do melhor que há”, terminou o edil.

Gabriela Canavilhas, diretora

artística do festival salienta que “o

programa deste ano é uma conti-

nuação do ano passado no sentido

estratégico, de começar a levar o

festival para outros espaços menos

tradicionais, este ano damos conti-

nuidade a essa estratégia e alon-

gamo-la, no sentido que a música

pertence a todos, não só às elites, a

música vai da corte para as ruas e

este é que é o grande tema do

festival este ano”.

O destaque do festival este ano será

o espetáculo “Summer Sunday”,

que aborda a defesa do ambiente e

do bem-estar do meio rural, num tom

divertido é a proposta musical da

Pastoral cómica-trágica-ecológica,

de Joseph Horovitz, semi-encenada,

dirigida a todas as idades, para as

famílias, para coro, solistas e piano.

Mário Laginha e o seu Trio abrem a

primeira parte e Mário Laginha será

o pianista de Summer Sunday, que

conta ainda com o Coro Allegro

(Sintra) e o coro infantil Voci (Sintra)

e com os solistas Joana Seara,

soprano, Marco Alves dos Santos,

tenor e Hugo Oliveira, barítono. O

espetáculo, que se realiza no Centro

Cultural Olga Cadaval, no dia 28 de

setembro, tem conceção vídeo de

Miguel Matos, encenação de Carlos

Antunes e direção de Manuel

Líbano Monteiro.

O festival apresenta uma progra-

mação variada cujos palcos vão ser

o Centro Cultural Olga Cadaval, o

Palácio Nacional de Sintra, o Palácio

Nacional de Queluz, a Igreja de

Nossa Senhora da Misericórdia de

Belas, a Igreja de Nossa Senhora da

Purificação (Montelavar) e a

Sociedade Filarmónica União

Assaforense.

Este emblemático festival é orga-

nizado pela Câmara Municipal de

Sintra com o apoio da Parques de

Sintra Monte da Lua.

Mais informações em

www.festivaldesintra.pt

Info: book@virtualeter.com
www.etercultural.com

5 a 11 Setembro
“It: Capitulo 2”, na na sala 1, às
12.40h, 18.30h.
“It: Capitulo 2”, na na sala 2, às
17.40h, 21.10h.
“It: Capitulo 2”, na na sala 4, às
00.10h.
“It: Capitulo 2”, na na sala VIP,
às 15.30h, 21.30h.
“Dor e Glória”, na sala 1, às 16h,
21.50h, 00.15h.
“Dor e Glória”, na sala VIP 8,
às 13.15h, 18.50h.
“Planeta Willy” VP, na sala 2,
às 11.40h, 13.40h, 15.40h.
“Planeta Willy” VP, na sala 7,
às 17.50h.
“Tudo Bons Meninos”, na sala
2, às 00.30h.
“Tudo Bons Meninos”, na sala
7, às 13.30h.
“Angry Birds 2 - O Filme” VP,
na sala 3, às 11.25h, 15.30h.
“Angry Birds 2 - O Filme” VP,
na sala 5K, às 17.45h.
“O Falcão Manteiga de
Amendoim”, na sala 3, às
13.35h, 17.35h.
“A Vida de um Campeão”, na
sala 4, às 19.30h.

A segunda sessão do Poetry Slam realiza-se no dia 7 de setembro, a partir
das 15h00, na Biblioteca Municipal do Cacém. Esta atividade trata-se de
uma forma de dizer poesia em público, disfarçada de competição.
A competição e microfone aberto realiza-se das 17h15 às 19h30, havendo
previamente um workshop de escrita criativa e oralidade para poetry slam,
das 15h00 às 17h00.
Nesta sessão, na componente de competição, serão apurados mais dois
finalistas para a final de Sintra (prevista para 21 de setembro), onde será
apurado o representante do Poetry Slam Sintra para o PortugalSlam 2019,
a realizar-se em outubro, em Lisboa.
O Poetry Slam Sintra conta com a parceria da Câmara Municipal de Sintra
e está integrado na competição do PortugalSlam.
A participação é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia, basta
aparecer. Informações através de: poetryslamsintra@gmail.com

Biblioteca do Cacém recebe
competição de Poetry Slam
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unca se registou tanta

afluência de turistas a um

espetáculo de Teatro co-

mo o que acontece dia-

riamente com SEVERA –

foto: Rodrigo Tiago

Centenas de turistas assistem diariamente a SEVERA
– O Musical no Teatro Politeama

N
O Musical no Teatro Politeama.

O espetáculo de La Féria sobre a

criadora do Fado atrai ao Teatro Po-

liteama um número considerável de

turistas estrangeiros que visitam

Lisboa. Também a população flu-

tuante de emigrantes e visitantes à

capital são parte muito significativa

do público que esgota diariamente

o Teatro Politeama.

O espetáculo é legendado em es-

panhol, inglês e francês o que é fun-

damental para a sua compreensão

para o público estrangeiro.

Há cinco meses em cena SEVERA –

O Musical afirma-se como um su-

cesso absoluto, interpretado por

uma companhia de 40 atores, can-

tores, bailarinos e músicos, prota-

gonizado por Anabela e Filipa Car-

doso, que alternadamente inter-

pretam Maria Severa ao lado de

Carlos Quintas, Fernando Gomes,

Filipe de Albuquerque, o magnifico

Custódia, o mendigo da Mouraria,

Dora, Bruno Xavier, uma revelação

em Marialva, Yola Dinis, Carla

Vasconcelos, João Frizza, Ricardo

Soler, Cristina Oliveira, Francisco

Sobral, Rosa Areia, Carina Leitão,

Rui Vaz, David Gomes, Paulo Miguel

Ferreira, Catarina Pereira, João

Albuquerque Alves e fabulosos

bailarinos coreografados por Marco

Mercier.

Sessões: De 4ª a Sábado às 21h30 e

Sábado e Domingo às 17h00

Reservas: 213 405 700 – 964 409 036

– 1820 - politeama.bol.pt


