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Sintrenses brilham nos Campeonatos de Portugal Seniores/Cadetes na disciplina de Kyorugi e Poomsae Freestyle

Taebaek/Associação Juvenil
projecto de campeões nacionais
O Pavilhão Multiusos do Águias
Unidas, no Seixal, foi o palco
dos Campeonatos de Portugal
na disciplina de Kyorugi e
Poomsae Freestyle destinado
às categorias de Seniores/
Cadetes, promovida pela
Federação Portuguesa de Taekwondo. A competição consagrou três atletas do concelho
de Sintra com o título de
campeão nacional e outros
tantos com o de “vice”, pertencentes à equipa sedeada em
Mem Martins, a Taebaek,
Associação Juvenil de Sintra,
um projecto com cerca de
quatro anos e liderado pelo
mestre Tarik el Jmri.
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Massamá/Monte
Abraão entega
cabazes de Natal
e brinquedos

Concerto
no Palácio
de Queluz, dia 5,
pelas 18 horas
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de existência
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Autarquia aprova abertura
de candidaturas para
o Programa ReaViva Sintra

Conselho Estratégico Empresarial
debate o novo Plano Diretor Municipal

Foi aprovado em reunião de câmara o segundo aviso para a
abertura de candidaturas ao Programa ReaViva Sintra, num
investimento global de 200 mil euros e comparticipação até
30 mil euros por candidatura.
Este programa concede apoio financeiro, a fundo perdido,
destinado à execução de obras de reabilitação de prédios
urbanos integrados em Áreas de Reabilitação Urbana.
Para o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
esta iniciativa é “bastante importante para todo o concelho
pois irá permitir a requalificação e a valorização patrimonial,
contribuindo para a identidade dos valores locais construídos,
promove e preserva a qualidade arquitetónica e a imagem
urbana, bem como a valorização do ambiente e das pessoas”.
A autarquia pretende estimular um modelo de gestão
urbanística que assente na regeneração e revitalização dessas
zonas, priorizando a reabilitação do edificado combinado com
a requalificação do espaço urbano.
As Áreas de Reabilitação Urbana de Sintra abrangem
atualmente cerca de 78 mil pessoas. A realização de obras de
imóveis deverá reabilitar a imagem arquitetónica do edificado,
recuperar elementos arquitetónicos em vez de os substituir
por outros, integrar materiais com composição igual ou
semelhante aos originários e valorizar intervenções que se
confirmem de relevo.
Os apoios previstos neste programa assumem a forma de
subsídio não reembolsável, concedido pela Câmara Municipal
de Sintra, e têm carácter de complementaridade ao
autofinanciamento.
As candidaturas decorrem durante todo o ano de 2020.

O Conselho Estratégico
Empresarial de Sintra reuniu a 17 de dezembro, no
Palácio de Valenças. Nesta
reunião foi apresentado o
resumo da atividade camarária e debatidas as estratégias de investimento com o
novo Plano Diretor Municipal
– PDM, aprovado em Assembleia municipal a 2
dezembro de 2019.
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, apresentou um breve
resumo da atividade camarária e salientou o tema primordial “O novo PDM tem uma
clara orientação estratégica
para garantir qualidade de
vida a quem vive em Sintra, o
concelho tem 400 mil pessoas, que têm o direito a viver
com qualidade de vida, tanto
quem vive no Cacém como
em Colares.”
O PDM de Sintra é documento estratégico e normativo essencial à concretização

SMAS de Sintra promovem iniciativa
de reciclagem doméstica

Programa Municipal
de Desfibrilhação em Sintra
em discussão pública

Os Serviços Municipalizados da Água
e Saneamento de
Sintra, em parceria
com a TRATOLIXO,
S.A, promovem o
projeto de compostagem doméstica: “Faça mais para fazermos
melhor”.
Esta iniciativa pretende sensibilizar os munícipes para o
aproveitamento dos restos da preparação de alimentos e da
manutenção de jardins ou hortas para a produção de
composto. O projeto de compostagem doméstica – “Faça mais
para fazermos melhor” – tem por objetivo final a redução de
resíduos urbanos biodegradáveis enviados para tratamento,
contribuindo para a qualidade de vida e meio ambiente do
Concelho de Sintra.
Para este efeito serão disponibilizados, gratuitamente, aos
munícipes compositores domésticos que permitem o
tratamento local dos resíduos orgânicos gerados diariamente.

A Câmara Municipal de Sintra
promove a discussão pública
do Programa Municipal de
Desfibrilhação de Sintra
(PMDS) até 10 de janeiro de
2020.
O Programa Municipal de
Desfibrilhação de Sintra estabelece uma estratégia municipal na área do socorro a
vitimas de PCR (paragem
cardio-respiratória) com o
objetivo de reduzir o número
de mortes por PCR, aumentar
a cultura de socorro nas

foto: cms

do modelo de desenvolvimento territorial do município
em prol dos cidadãos e da
região, estabelece uma visão
ambiciosa para o território
sobretudo na “obtenção de
um território ordenado,
harmonioso e diversificado
que promova o desenvolvimento económico sustentá-

situações de PCR, elevar o
número de pessoas com formação em SBV (suporte
básico de vida) e DAE (desfibrilhadores automáticos
externos), alargar a rede municipal de desfibrilhação
automática externa e aumentar o conhecimento sobre
a PCR.
O Município de Sintra dispõe
já de uma rede municipal de
desfibrilhação que assenta na
instalação de DAE’s (fixos)
em locais com grande afluên-

vel numa perspetiva integrada – população, economia e
ambiente, e a valorização dos
espaços que o compõem reforçando a sua identidade e
melhorando a qualidade de
vida das populações”.
Os eixos estratégicos do
novo PDM são: a preservação do património e da iden-

cia de pessoas (23 Equipamentos Municipais, 27 Escolas 2/3 e Escolas Secundárias) e em locais de alto
risco (6 Complexos Desportivos, 16 Unidades de Saúde).
O programa tem como objetivo ampliar a rede através da
instalação de DAE’s (fixo ou
portátil) noutros locais de
grande afluência ou considerados de elevado risco como
por exemplo, os Espaços de
Cidadão, Juntas de Freguesia, Equipamentos Culturais,

tidade, valorização dos recursos existentes e dos ecossistemas, otimização e qualificação do solo urbano, e das
suas redes como suporte à
qualidade de vida e o apoio a
uma economia dinâmica,
inovadora e competitiva.

Desportivos, Recreativos e
Sociais, Ginásios, Farmácias,
Escolas Profissionais, Espaços Públicos (Parques Urbanos, Estações Ferroviárias,
Centos Históricos, Praias
Vigiadas, etc) e Viaturas de
Socorro.
Os contributos e sugestões
devem ser enviados até 10 de
janeiro de 2020, para o Gabinete de Apoio ao Munícipe.
Gabinete de Apoio ao Munícipe: municipe@cm-sintra.pt
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RESTAURANTE - CERVEJARIA

Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

Sede: Av. General Barnabé António Ferreira, N.º 113
Fábrica: Rua do Alecrim, n.º 20 – NEGRAIS
2715-315 Almargem do Bispo • Contacto: 21 927 08 62
e-mail: geral@leitoesdenegrais.pt • www.leitoesdenegrais.pt

Deseja um Próspero
Ano Novo a todos os
estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

“PREMIADOS
4 ANOS
COM A CATEGORIA
DE MELHOR QUEIJO
FRESCO DE VACA”

Rua das Quintas • Quinta do Lindague • 2665-501 Venda do Pinheiro
Tel/Fax: 219 660 374 • Tm. 917237029

Deseja um Próspero
Ano Novo
a todos os estimados
Clientes,
Fornecedores
e Amigos

Especialidades em: Mariscos Nacionais • Peixes Variados
• Bife na Pedra • Cataplana de Mariscos * Lagosta à Búzio
VIVEIROS PRÓPRIOS – Aberto todo o ano
Av. Eugéne Levy, 56 - 2705-304 Praia das Maçãs
Colares - Sintra • Telef./Fax: 21 929 21 72
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A Paz como Caminho de Esperança

JORNAL DE SINTRA

Nota da Comissão Nacional Justiça e Paz sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial da Paz
A Comissão Nacional Justiça e Paz
quer, através desta nota, chamar a
atenção para a oportunidade da
mensagem do Papa para o 53.º Dia
Mundial da Paz (celebrado a 1 de
janeiro de 2020), mensagem que tem
por título: A Paz como Caminho de
Esperança: Diálogo, Reconciliação
e Conversão Ecológica.
Assim, queremos destacar, em especial. alguns aspetos dessa mensagem
– A paz autêntica, sólida e duradoura,
não é um simples equilíbrio de forças,
nem pode assentar na dissuasão, na
desconfiança, na ameaça ou no medo
de retaliações. A segurança que
possa decorrer da dissuasão nuclear,
do chamado “equilíbrio do terror”
(assente no medo que decorre do
perigo e ameaça de uma aniquilação
total e recíproca) será sempre ilusória.
As expectativas de superação da
corrida aos armamentos surgidas com
o fim da “guerra fria” não se têm
concretizado. Daí que a Santa Sé, tal
como as Comissões Justiça e Paz
europeias e norte-americana, tenham
saudado o Tratado internacional que,
sob a égide da O.N.U., visa a abolição
total da posse de armas nucleares.
Aspirar a essa abolição total, o que
supõe um desarmamento multilateral
e controlado, não pode ser uma utopia,
porque é uma exigência de segurança
e de paz autêntica.
– A paz supõe a reconciliação, a todos

os níveis, o das relações pessoais,
como o das relações entre grupos e
povos. A reconciliação implica
«romper a espiral da vingança e
empreender o caminho da esperança». Tal significa que: «O outro
nunca há de ser circunscrito ao que
possa ter dito ou feito, mas deve ser
considerado pela promessa que traz

em si mesmo».
– A paz assenta na justiça e «nunca
haverá paz verdadeira se não formos
capazes de construir um sistema
económico mais justo». Relembrando a encíclica Caritas in
Veritate, do Papa Bento XVI, a
mensagem afirma que a justiça do
sistema económico exige «a progressiva abertura, em contexto
mundial, a formas de atividade
económica caracterizadas por

quotas de gratuidade e comunhão».
– Para a construção da paz contribui
a conversão ecológica. Os resultados
da cimeira de Madrid, sobre o combate
às alterações climáticas, a muitos
dececionaram, desde o secretáriogeral da O.N.U. às organizações da
sociedade civil (incluindo as católicas) que se dedicam a essa causa.

Tal significa que a necessária mudança de mentalidades que a conversão ecológica supõe ainda não
chegou a muitos responsáveis
políticos. Essa conversão deve partir
da vida quotidiana de cada um de nós.
A conversão ecológica de que fala a
mensagem decorre, para os crentes,
de uma visão alargada do amor a Deus
e ao próximo. Um amor que reconhece
a bondade dos dons da criação e a
solidariedade para com as gerações

futuras. Afirma a mensagem, nessa
linha: «os recursos naturais, as numerosas formas de vida e a própria
Terra foram-nos confiados para
serem “cultivados e guardados”
(cf. Gn 2, 15) também para as gerações futuras, com a participação
responsável e diligente de cada um.
Além disso, temos necessidade duma
mudança nas convicções e na perspetiva, que nos abra mais ao encontro com o outro e à receção do
dom da criação, que reflete a beleza
e a sabedoria do seu Artífice». A
conversão ecológica «leva-nos a uma
nova perspetiva sobre a vida, considerando a generosidade do Criador que nos deu a Terra e nos chama
à jubilosa sobriedade da partilha».
A mensagem contém um vibrante
apelo à esperança: «Não se obtém a
paz se não a esperamos. Trata-se,
antes de mais, de acreditar na
possibilidade da paz, de crer que o
outro tem a mesma necessidade de
paz que nós. Nisto, pode inspirar-nos
o amor de Deus por cada um de nós,
amor libertador, ilimitado, gratuito,
incansável.»
É este apelo à esperança que também
a CNJP quer dirigir a todos neste início
do ano de 2020.
Lisboa, 1 de janeiro de 2020
A Comissão Nacional Justiça e Paz
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A Informar e a Participar no Concelho

RELOJOARIA FARIA SINTRA
LARGO AFONSO DE ALBUQUERQUE, 7
2710-519 SINTRA
PORTUGAL
TEL. 219 105 580
RELOJOARIA FARIA PENHA LONGA
PENHA LONGA HOTEL E GOLF RESORT
ESTRADA DA LAGOA AZUL - LINHÓ
2710-511 SINTRA
PORTUGAL
TEL. 219 244 223
info@relojoariafaria.pt
www.relojoariafaria.pt

Votos
de PPróspero
róspero
Ano Novo a todos
os clientes,
fornecedores
e amigos

desde 7 de Janeiro
de 1934
nos acontecimentos
que fazem história

HÁ MAIS DE 80 ANOS EM SINTRA
UMA EMPRESA FAMILIAR E TRADICIONAL
UMA REFERÊNCIA PARA MUITAS MARCAS
DE RELOJOARIA E JOALHARIA
UMA APOSTA MUITO FORTE
NO FABRICO EM PORTUGAL
UMA EQUIPA PROFISSIONAL E EMPENHADA
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Boas Festas
AGRO-OVO. LDA.
Deseja um Feliz Natal e um Próspero
Ano Novo a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS

OVOS DO DIA

Deseja um Próspero Ano Novo a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

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

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

REFEIÇÕES
ECONÓMICAS
E PETISCOS

A TASCA DO MANEL
Gerência: Manuel Rodrigues Lopes

Deseja
um Próspero
Ano Novo
a todos os
estimados Clientes,
Fornecedores
e Amigos

Largo Dr. Virgílio Horta, n.º 5 (Junto à Câmara)
2710-630 Sintra • Telef. 219 230 215

CARLOS A ALMEIDA FREIRE & FILHOS, LDA.
posto de abastecimento de combustíveis
Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

SERVIÇOS RÁPIDOS - SERVIÇO DE PNEUS - PRÉ-INSPECÇÕES
DIAGNÓSTICOS - ACESSSÓRIOS - LUBRIFICANTES
Entrega de combustíveis ao domicílio
Avenida Central, 15 - 2705-737 S. João das Lampas
Telefs. 21 961 93 60 / 21 961 82 38 / 96 213 51 07
91 221 43 11 / 96 774 03 33 Fax: 21 961 29 01
E-mail: caaf_50@hotmail.com

SALÃO PORTELA
Cabeleireiro de Homens
de: José Vitorino

Joaquim M.M. Vieira

Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos
Av. Dr. Álvaro Vasconcelos, n.º 16 • 2710-420 Portela de Sintra
Tel.218 270 614 • Tm. 969 555 455

Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

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

RESTAURANTE
GALIANO
Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

FACILIDADES DE PAGAMENTO

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

JOSÉ DE ALMEIDA
RIBEIRO
Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

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

OMAPLA

Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

de: Arlindo Aguiar Alves da Costa

De: Domingos O. Magalhães

• Electrodomésticos
• Mobiliário
• Decoração

ANTÓNIO MANUEL
DUARTE GOMES

Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

COZINHAMOS À MODA DA NOSSA TERRA
Vista panorâmica sobre a Serra Sintra
Parque de estacionamento privado
Rua Francisco Lyon de Castro n.º 34
2725-397 Mem Martins • Telef. 21 921 26 96

COMPRA, RECONSTRUÇÃO E VENDA
DE EMPILHADORES
Oficina e Stand em Alcolombal
Terrugem Sintra
VISITE O NOSSO SITE EM
Empilhadores e Máquinas de terraplanagem
http://www.amdgomes.com
Telef./Fax - 21 927 00 86 / Telem. 96 909 67 29
R. Casal dos Ossos, nº 12 2715-083 Pero Pinheiro
E-mail: amdgomes@msn.com

AMD Gomes

Agência Funerária

Deseja um Próspero
Ano Novo a todos
os estimados Clientes,
Fornecedores
e Amigos

CARDOSO & FILHOS, LDA.
Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

CONSTRUÇÕES

SERVIÇO PERMANENTE
FUNERAIS • TRASLADAÇÕES
ARTIGOS RELIGIOSOS

Sócio Gerente - Paulo Lourenço
Tem. 962 724174

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

Deseja um Bom Ano Novo a todos os estimados
Clientes, Fornecedores e Amigos

COMÉRCIO DE MADEIRAS E SEUS DERIVADOS, LDA.

Madeiras – Aglomerados
MDF – OSB – Contraplacados
Soalhos – Portas Componentes
Estrada Nacional n.º 9 - Cruz da Moça - 2715-951 Pero Pinheiro
Telef. 219678380 • Fax: 219678389 • comapla@sapo.pt

EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA.
Deseja um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos
PEDREIRA PRÓPRIA – EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES
Estremoz (Rosa Portugal)
Monte Del Rei – Bencatel – Vila Viçosa
ARMAZÉM: Av. Marquês Pombal, n.º 247 – Falimas
Telef. 219 279 797 – Fax: 219 279 705 • MORELENA – 2715 PERO PINHEIRO - PORTUGAL
efa.lda@mail.telepac.pt • www.efa-marmoresrosa.com

Sócio Gerente - José Gouveia
Tem.: 962 724 126

Tel. 219 242 617 - Fax: 219 242 928
Rua 5 de Outubro - Vila Verde - 2705-880 Terrugem - Sintra
geral@gouveialourenco.pt - www.gouveialourenco.com

Deseja um Próspero Ano Novo a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos
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Grupo Coral de Queluz
celebra o Natal

Autarquia de Massamá
e Monte Abraão
entrega Cabazes
de Natal e Brinquedos

No próximo dia 5 de janeiro, pelas 18h, o Grupo Coral de
Queluz estará na belíssima sala do trono do Palácio de Queluz
a celebrar o Natal com músicas mágicas que lhe vão encher o
coração.
Farão parte do concerto a solista Alexandra Bernardo e ao
piano estará Pedro Baião. A direção musical será, como
habitualmente, do maestro Pedro Miguel. A entrada é gratuita,
mas limitada à capacidade da sala.

UF de Massamá e Monte Abraão
faz parte da direção da Rede
de Autarquias Participativas

P

elo sexto ano consecutivo, a Autarquia
de Massamá e Monte Abraão entregou
Cabazes de Natal e
brinquedos às famílias que se
encontram em situação de
carência económica.
Os 200 Cabazes de Natal entregues eram compostos por
diversos produtos típicos da
quadra e permitiram que
aquelas famílias tivessem,
também, uma noite de consoada mais reconfortante e
repleta de sabores e aromas
da época natalícia.
Para além dos Cabazes foram,
ainda, entregues brinquedos,
provenientes de mais uma
Campanha de Recolha promovida pela Autarquia, a
todas as crianças que integram os agregados familiares
beneficiários dos Cabazes de
Natal. A generosidade e a soli-

dariedade dos residentes de
Massamá e Monte Abraão
permitiram, assim, tornar mais
alegre o Natal de muitas das
crianças da Freguesia.
Este ano, para além dos

brinquedos, as crianças puderam assistir gratuitamente
à peça de teatro “Branca de
Neve e os Sete Anões”, protagonizada pelo Grupo Teatroesfera.

A todos os que deram o seu
contributo para a realização
desta ação, a Autarquia saúda e agradece o espírito cívico
demonstrado.

Autarquia investe na melhoria
dos sistemas de abastecimento
de água e esgotos do concelho

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

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

Anual - 15,10

A Rede de Autarquias Participativas (RAP) tem uma nova
direção, da qual a União das Freguesias de Massamá e Monte
Abraão faz parte, sendo a primeira vez que uma Junta de
Freguesia entra na Direção da RAP.
As eleições para a Presidência da Rede decorreram na 2ª
semana de dezembro e a lista eleita traz algumas novidades
em comparação com as Presidências transatas, nomeadamente:
– uma composição mais alargada (passando dos atuais cinco
membros para onze, reforçando assim, a representatividade
da RAP);
– uma maior cobertura do território nacional (garantindo a
presença de autarquias de todas as regiões continentais,
assim como dos Açores e da Madeira);
- a entrada, pela primeira vez, de uma representante das
Freguesias, diversificando e enriquecendo a composição da
RAP.
O principal compromisso assumido pela nova Presidência da
Rede será o de reforçar os espaços e os mecanismos de
democracia participativa ao nível das estruturas do Poder
Local.
A Presidência agora eleita assumirá funções entre 2 de janeiro
de 2020 a 31 de dezembro de 2021 e será liderada pelos
Municípios de Valongo (que se mantém no cargo), Braga,
Guimarães, Lagoa (Açores), Funchal, Fundão, Lourinhã,
Odemira, Mealhada, Lagoa (Algarve) e a União das Freguesias
de Massamá e Monte Abraão.

Anual . Estrangeiro 20,00

Cheque

No Jornal
de Sintra - Loja

Multibanco – Seleccionar – Transferências bancárias

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

,

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS)
de Sintra dão continuidade à estratégia da autarquia de
investimento de melhoria dos sistemas de abastecimento de
água e esgotos no concelho.
Na reunião camarária, de dia 17 de Dezembro, foi aprovada a
abertura do concurso público para a empreitada de reabilitação
do reservatório da Amoreira e remodelação da conduta
distribuidora, e autorizada a execução de trabalhos
complementares para a empreitada de prolongamento da rede
de drenagem de águas residuais domésticas do Mucifal, em
Colares.
Para Basílio Horta, “o investimento em saneamento e no
abastecimento de água é uma das prioridades da autarquia.
Em pleno século XXI, não podemos admitir que existam zonas
dentro do nosso concelho sem um acesso digno a este bem,
tão essencial e importante como é a água”.
No valor de 321 mil euros, e prazo de execução de 6 meses, a
reabilitação do reservatório da Amoreira e remodelação da
conduta distribuidora visam reverter as anomalias existentes
no local que serve cerca de 12 mil habitantes e compreende as
localidades de São João das Lampas, Amoreira, Assafora,
Odrinhas, Alvarinhos, Pobral e zonas envolventes.
A empreitada de prolongamento da rede de drenagem de águas
residuais domésticas do Mucifal tem um investimento de 250
mil euros, a que agora acresce o montante de 23 mil e 500
euros para trabalhos complementares que irão permitir a
execução e conclusão desta obra.
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Parques e monumentos de Sintra dão as boas-vindas a 2020
com programação diversificada
chegada de um
novo ano convida
à celebração e inspira a definição de
objetivos para o
ciclo que agora começa. Para
janeiro, os parques e monumentos de Sintra prepararam
uma programação variada.
São propostas pensadas para
proporcionar formas diferentes de experienciar o património natural e construído
e que permitirão aproveitar ao
máximo cada segundo de
2020.
O ano começa com uma novidade. No dia 5 de janeiro,
às 15h00, no Palácio Nacional da Pena, a escritora Isabel
Stilwell apresenta o seu mais
recente livro infantil “D.
Maria II. A menina Rainha.”,
num evento que inclui uma
visita aos ambientes domésticos da Família Real no
século XIX. Ao percorrer o
Palácio construído para esta
rainha, os participantes podem penetrar na sua atmosfera mágica e descobrir como
ali viveu a Família Real, numa
altura em que a vida doméstica, o conforto e a privaci-

A

créditos - PSML: Luis Duarte

Centro de Interpretação da Natureza - Monserrate
dade assumiam grande relevância. No Salão Nobre, é
possível observar a reconstituição histórica da Árvore
de Natal de D. Fernando II,
reconhecido como a figura
histórica que introduziu esta
tradição na corte portuguesa.
O pinheiro decorado está
ilustrado no livro, materializando o ambiente familiar
partilhado por D. Maria II, por

D. Fernando II e pelos seus
sete filhos.
No fim de semana seguinte, a
11 de janeiro, às 11h00, o
Palácio Nacional de Sintra
recebe o programa “Danças
com História: D. Manuel I –
As novas de Lisboa”. Através
das danças, dos sons e dos
trajes da época, a Associação
Danças com História proporciona aos participantes uma

viagem até ao ano 1515, que
revive o momento em que D.
Manuel I recebeu no Palácio
o arquiteto Francisco de Arruda. As novidades importantes de Lisboa, como a
construção da Torre de Belém, foram os temas abordados com o monarca, que empreendeu a última grande
campanha de obras do edifício. A atividade é enrique-

cida com uma visita guiada ao
Palácio.
Também no Palácio Nacional
de Sintra, mas no dia 18 de
janeiro, às 14h30, é possível
conhecer “O Palácio Nacional de Sintra noutros
sentidos”. Especialmente
concebida para visitantes
cegos ou com baixa visão, a
experiência, conduzida por
um guia especializado, convida a percecionar o espaço
por via da exploração sensorial, descobrindo ou redescobrindo o edifício, a sua
história, as suas vivências e
as suas coleções, nomeadamente, através do toque nas
réplicas de algumas das peças mais significativas.
Nesta mesma data, 18 de
janeiro, mas às 15h00, o
Centro de Interpretação da
Natureza do Parque de
Monserrate disponibiliza uma
visita pedagógica, para crianças e para as suas famílias,
com o intuito de divulgar os
valores naturais mais importantes da Serra de Sintra,
estimulando o contacto com
a natureza e a sensibilização
ambiental. As ferramentas

digitais e os materiais didáticos possibilitam uma abordagem apelativa e inovadora,
que parte de uma viagem
pelos principais episódios
que definiram a história
geológica, cultural e natural
da Serra de Sintra para incentivar a descoberta da fauna e da flora dos ecossistemas
únicos desta região.
No final do mês, a 25 de janeiro, às 15h00, na Quintinha de Monserrate, acontece mais uma sessão do
programa “Era uma vez na
Quintinha”. Esta atividade
permite que os mais novos
conheçam as tarefas típicas
de uma quinta, na companhia
dos brincalhões irmãos Túlio
e Tibério, que estão sempre à
procura de ajuda para cuidar
dos animais e dos outros trabalhos do campo. Num ambiente de diversão, onde não
faltam jogos tradicionais e
muitas surpresas, todos vão
participar nesta grande
aventura. No final, partilha-se
o pão fresco, amassado e
cozido na quinta, e a limonada
que o acompanha.

PUBLICIDADE

Deseja um Próspero
Ano Novo a todos os
estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

Deseja um
Próspero Ano
Novo
a todos os
estimados Clientes,
Fornecedores
e Amigos

CAFÉ DA NATÁLIA
EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, LDA.

RUA 1.º DE DEZEMBRO, 3-5 • S. PEDRO DE SINTRA • 2710-497 SINTRA
TELEF.: 21 923 56 79 • geral@cafedanatalia.pt • www.cafedanatalia.pt

ANTÓNIO & MARIA PAIS, LDA.

O fabrico especial desta casa de
doces regionais e salgados espera por
si nesta época festiva para que não
falte na sua mesa o melhor dos Bolos
Reis nem as maravilhosas Broas de
Mel, assim como tantas outras
especialidades.

PASTELARIA

A MOURISCA

COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS

DINA

ESPECIALIDADES
Pastéis de Nata
Queijadas

Deseja um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo a todos os estimados
Clientes, Fornecedores e Amigos

Deseja um Feliz Natal
e um Próspero Ano
Novo a todos os
estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

FELIZ NATAL
E BOM ANO NOVO

Temos fabrico próprio  VISITE-NOS

Av. Heliodoro Salgado, 14 – 2710-572 Sintra
Telef. 21 924 30 11

Calçada de S. Pedro, n.º 54
2710-507 SINTRA – Telef. 21 923 14 83

Avenida Dom Francisco de Almeida, n.º 35 – 2710-562 SINTRA
Telef. 219 232 733 • E-Mail: pastelariagregorio@hotmail.com •

RESTAURANTE TÍPICO

Deseja um Próspero Ano Novo a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

Principais Especialidades:
• Cabrito Assado no Forno • Arroz de Tamboril • Cogumelos à Caprino • Espetadas diversas • Cabrito estonado
Rua 28 de Setembro, N.º 13 • Cabriz • 2710-125 Sintra • N 38º 48’ 54’’ – W 9º 23’ 22’’
Telef. 21 923 31 13 • Fax: 21 923 55 83 • Telem. 917275761• curraldoscaprinos@gmail.com

3 Salas com Capacidade
Para 250 Pessoas
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OPINIÃO

“não há planeta b”

Celebrar o novo ano – Lisboa capital verde 2020

N

o dia 31 de dezembro
entre vários convites
para me juntar a este ou
aquele grupo de amigos, a esta ou aquela
festa mais ou menos ruidosa, a
este ou aquele ritual mais ou menos esotérico, a este ou aquele
jantar em restaurantes mais ou
menos caros, aliás sempre demasiado caros para que à meia-noite
se comam 12 passas e se peçam
desejos para o novo ano, se beba
champanhe e se coma até enfartar. Este ano decidi ficar em casa
a questionar-me o porquê de tanta
euforia global à volta de uma
efeméride cristã?
Normalmente celebro com alguns
amigos, na casa de um ou de outro
quase sempre para as bandas de
Sintra, muitas vezes com passeio
pré-jantar pela serra ou pelas
falésias entre mar e serra, sempre
os mesmos amigos de longa data,

Íamos assistir aos concertos mas
rapidamente voltamos para trás
questionando-nos qual seria o
método de limpeza de tanta porcaria.
Eu tive vontade de ficar para ver, tal
era a minha curiosidade sobre
aquele lixo que se amontava por
todo o lado. Teria de esperar até de
madrugada, onde grandes
camionetas cisternas vêm com jatos
de água, suponho que da rede
pública, ou será do rio? Enxotam
todo aquele mar de desperdícios,
não sei para onde mas estou segura
que uma boa parte vai para o Tejo
que depois simpaticamente se
encarrega de o transportar até ao
regaço do grande pai onde este
(lixo) se irá encontrar com familiares
e amigos; palhinhas, balões,
papelinhos metalizados que agora
estão na moda nas festas, outros
copos descartáveis de vários
tamanhos e em diferentes estados
de degradação, flores de plástico e

entre conversas animadas, músicas, jogos e boa disposição.
Há 3 anos estávamos na casa de
uma dessas amigas no bairro da
Graça, em Lisboa e alguém teve a
brilhante ideia de irmos até ao
Terreiro do Paço depois de termos assistido ao fogo de artifício.
E assim fizemos, descemos a
Graça a pé até à baixa de Lisboa
cruzando-nos com cada vez mais
gente, cada vez mais ébrios, cada
vez mais lixo.
Quando finalmente chegamos ao
Terreiro do Paço já não havia
chão para pisar mas sim carpetes
escorregadias de bebidas entornadas, de copos de plástico,
garrafas de champanhe inteiras
ou em cacos, beatas às centenas,
e elas que faltassem à festa, estão
sempre presentes as malditas.

pedaços de velas muito em voga
como oferenda a Yemanjá, a comunidade brasileira ainda não percebeu que os Deuses e as Deusas
não gostam de plástico? atirem-lhes
com flores silvestres que ficam bem
mais apaziguados e felizes e com
mais vontade de concretizarem os
vossos desejos e perdoarem os
vossos pecados.
Este ano fiquei por casa embriagada
com a leitura de um dos melhores
livros que li nos últimos anos “A
Invenção da Natureza” As aventuras de Alexander Von Humboldt, o
herói esquecido da ciência, da
autoria de Andrea Wulf. Livro sobre
o qual tenciono debruçar-se numa
futura crónica pois este cientista e
grande aventureiro é a pessoa que
em todo o planeta tem o seu nome
associado a um maior número de

descobertas, desde correntes marinhas, plantas, animais, peixes,
mares, rios, picos, rochas, escolas,
universidades, parques e ruas.
Foi contemporâneo e amigo de
Goethe, inspirou escritores como
Thoreau, Emmerson, Edgar Alan
Poe, foi amigo do presidente americano Thomas Jeferson partilhando
os mesmos pontos de vista sobre a
importância da agricultura, condenou a escravatura e o colonialismo,
foi a grande fonte de inspiração e
impulsionador da obra de Darwin
que dizia conhecer quase de cor
muitos dos volumes da obra de
Humboldt. Este grande Humanista
e ecólogo foi o primeiro a perceber
e a provar cientificamente de que
tudo na Natureza está ligado por
uma espécie de teia orgânica.
A recomendação da leitura deste
livro é a minha prenda de ano novo
para todos os amantes de Natureza.
No dia 1 de janeiro de 2020 passei
parte do tempo sentada à beira mar,
na praia do Magoito, observando
as centenas de pessoas que por
tradição vão saudar o oceano neste
início de ano e muitos, como sabemos até o saúdam mais intimamente
com um belo mergulho a saber a
plástico e a beatas com certeza, a
julgar pela quantidade de fumadores
irresponsáveis e ignorantes que
vão deixando o a sua marca na beira
da falésia que nem cachorrinhos
alçando a perna.
Chamei a atenção a uns quantos
(pessoas, não cachorros), quase
sem palavras apenas com um gesto
de me baixar a seus pés, apanhar
aponta de cigarro, olhá-los nos
olhos e colocar a beata no caixote
do lixo ali mesmo ao lado. Perguntando-me onde andariam os polícias
que supostamente teriam de andar
por ali a passar multas. Não me
consegui conter porém quando três
jovens casais com carrinhos de
bebés iam fumando e deitando as
beatas para o chão enquanto se
encaminhavam para o areal. Lembrei-lhes de que as pontas de
cigarro que são deitadas ao chão
(sete mil por minuto em Portugal)
acabam no mar passando pela areia
libertando químicos tóxicos, demorando muito tempo a degradar-se e
correndo o risco de serem engolidas
por bebés iguais aos deles ou, até,
quem sabe, por ironia do destino,
possam ser as suas próprias
crianças vitimas desta atitude tão
idiota e irresponsável.
E pronto foi assim que comecei o
ano com boas leituras e muitos
questionamentos sobre esta celebração que em Lisboa se fez com
um pouco menos de lixo do que o
que presenciei em 2017 mas mesmo
assim vi nos noticiários muita gente
a brindar com copos de plástico, na

Madeira queimaram-se 24 toneladas
de fogo de artificio com 13 cruzeiros
ao largo, 25.000 a bordo e ninguém
a questionar-se sobre a insustentabilidade de tal coisa “Os navios
de cruzeiro de luxo são verdadeiras
cidades flutuantes alimentadas por
alguns dos combustíveis mais
poluentes” segundo uma notícia do
jornal Público a 7 de junho deste
ano. Lisboa é a sexta cidade mais
poluída das 50 testadas na Europa,
com óxidos de enxofre – um gás que
causa problemas respiratórios,
dores de cabeça e indisposição,
estes óxidos que têm sobretudo
origem na queima de combustíveis
fósseis (na indústria ou transportes)
e estão também na origem de outros
poluentes, como as partículas finas
e o ozono (ao nível do solo) –, os
navios de cruzeiro emitiram quase o
equivalente a um quinto dos carros

que circulam na cidade.
Na Austrália enquanto grande parte
do país arde, extensões de 500km
em chamas, Sidney resolve não
prescindir do tradicional espetáculo
pirotécnico. É mesmo para refletir e
questionar “ O que se celebra afinal
com esta efeméride, para quê tanto
fogo, tanto dinheiro desperdiçado,
tanto turismo massificado e pouco
amigo do ambiente.
Bom ano para todos, afinal Lisboa
será capital verde 2020, com mais
árvores, mais hortas comunitárias,
menos carros e espero que menos
cruzeiros também. Sintra foi galardoada como um dos 100 destinos
mais sustentáveis do planeta,
desejo-lhe menos beatas, menos
tuquetuques e que sejam elétricos,
menos turismo de massas, mais
parques e jardins e zero glifosato.”
Fernanda Botelho
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Artes Plásticas

Correia Pinto
Um aguarelista da “velha guarda” e de reconhecido talento
Afonso Almeida Brandão
transparência da mancha,
a distribuição dos efeitos
e suas tonalidades, bem
como a luz obtida de cores
frias – como é o caso do
verde marinho, do cinzento esbatido
ou do azul-turquesa, envolto num
acastanhado forte – fazem da presente obra uma Aguarela de elevada
execução técnica e de equilibrada
harmonia. BARCOS (ou simplesmente «Pescadores Algarvios»),
Aguarela sobre cartolina, com as
dimensões de 23 por 31,5 cm., é um
quadro dentro do pequeno formato,
alusivo ao tema da Marinha, que o
Artista Correia Pinto pintou no ano
de 1999.
O Mar, a ondulação, os efeitos de
luz reflectida nas águas, a neblina,
movimento dos pescadores, os três
barcos (ou Traineiras), estão executados com a maior das delicadezas.
Os elementos essenciais estão definitos, embora o Artista não os representa muito, o que dá é indicações
ao espectador a partir das quais este

A

as pode inferir. O desenho da aguarela delineia com clareza o barco que
surge no primeiro plano do quadro,
enquanto as marcas do pincel, finas,
situadas com precisão, ao fundo,
tornam a imaginação capaz de ter a
ilusão de concreção, apesar do
contorno não estar absolutamente
completo na obra BARCOS, que ora
seleccionamos para ilustrar o
presente texto de análise.

No seu outro quadro alusivo à
«Fonte do Rossio», que se localiza
na baixa de Lisboa, é igualmente
uma Aguarela sobre cartolina, com
as dimensões de 20,5 por 16 cm.,
datada de 1998 e dentro do pequeno formato, integrado no tema da
Cidade e do Monumento. Neste
original, o pintor Correia Pinto
apresenta apenas um trecho, onde
são realçadas duas “ninfas” e seus

cântaros de água, com idêntica
delicadeza de traço e apurada
execução técnica.
Correia Pinto é daqueles pintores e
aguarelistas que emparceira a lista
de Artistas da «velha guarda» e de
enorme qualidade e talento, no
domínio da técnica pictórica em que
se enquadra, dentro dos parâmetros
da de cariz Impressionista, a par de
nomes como Jaime Isidoro, Lisete
Amaral, João Carlos Martins (já
destacado recentemente em «o
Diabo») ou ainda de Paulo Ossião,
só para citar alguns exemplos.
Correia Pinto nasceu no Porto, em
1934, onde viria a concluir o Curso
de Pintura na Escola Soares dos
Reis, com 19 valores.
Iniciou, depois, o seu trabalho como
artista gráfico e Retratista. Durante
meio ano estagiou em Munique, na
Alemanha, tendo efectuado, posteriormente, diversas viagens de estudo a Madrid, Londres, Paris e a
Roma. Desde 1979 dedica-se
principalmente ao Óleo e à Aguarela,
com inúmeras participações, quer
em exposições particulares e co-

lectivas no nosso País e no Estrangeiro. Encontra-se representado em
diversas Colecções Institucionais e
Particulares, nomeadamente, no
Museu da Marinha (Lisboa), Museu João Mário (Alenquer), Banco
Portugal (Lisboa) e no Museu
Regional de Sintra, além da sua Obra
se encontrar citada nos mais diversos Dicionários de Arte, Antologias de Pintura, Catálogos de
Exposições e em Textos dispersos
por jornais e revistas da especialidade. A cotação média actual de
Correia Pinto oscila entre os 500 e
os 60 Mil Euros, para obras em
Pequeno, Médio e Grande Formato,
nas Galerias de Arte e nos Estabelecimentos Leiloeiros Portugueses,
Espanhóis, Ingleses e Francês, onde
se encontra representado em
diversas Colecções Particulares
desses países. (X)

NR: Já esteve presente em exposição no Museu Regional de Sintra,
mora no Cacém

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 reinterpretação 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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DESPORTO

Campeonato Distrital da 2.ª Divisão da AFL – 13.ª Jornada

Campeonato de Portugal – Série D; 16.ª Jornada

Cacém, Mem Martins e Lourel
começam o ano em casa

1.º Dezembro vs Real SC
no domingo às 15h00

Ventura Saraiva

No recomeço do Campeonato Distrital da 2.ª Divisão (Série 1 e 2), agendado
para o próximo domingo, dia 5, três clubes concelhios começam o ano na
condição de visitados, contando assim com o apoio dos seus adeptos, e
simpatizantes.

N

um olhar pelo quadro de jogos da
13.ª Jornada, o jogo
que promete mais
emoção equilíbrio,
realiza-se no campo municipal
da Quinta do Recanto, com o
Mem Martins Sport Club (3.º),
a receber o Dramático de Cascais (4.º), e com apenas um
ponto a separar as duas equipas. Já no campo Joaquim
Vieira, no Cacém, a equipa da
casa que ocupa o 2.º lugar,
atrás de “Os Belenenses” que
lidera o campeonato cem por
cento vitorioso, recebe o
Desportivo Olivais e Moscavide, comodamente instalado
no meio da tabela, e que vem
de um empate moralizador no
terreno do Estoril Praia-B,

equipa que visita o Atlético
do Cacém.

Lourel recebe
Associação
Murteirense na Série 1
No Complexo Desportivo Sargento Arménio, em Lourel, a
turma leonina defronta a
Associação Murteirense. A
equipa ribatejana está a três
pontos do Sporting de Lourel, e uma derrota pode afastálos ainda mais da luta pela
vaga da promoção. Já o líder,
Alverca-B, desloca-se a São
João da Talha (Sacavém) para
defrontar o SC Sanjoanense,
num claro papel de favorito,

o mesmo não se poderá dizer
do confronto entre Os Bucelenses, 4.º com 22 pontos, e a
Associação Desportiva do
Bocal (2.º com 29). Será um
dos jogos da jornada, não só
pela qualidade dos dois plantéis, assim como o equilíbrio
que se espera dentro das
quatro linhas. Os do Bocal só
perderam na ronda inaugural,
e os de Bucelas estão a recuperar na classificação.
O único emblema concelhio
que joga fora, é o Clube de
Futebol “Os Montelavarenses” que se desloca ao
concelho de Loures para
defrontar a União Desportiva
de Ponte Frielas.

Natural de Amadora Hugo Cardoso volta a defender a baliza
do 1 º Dezembro repetindo a época de 2007-08
Está de regresso o Campeonato de Portugal, no próximo
domingo, dia 5, com um jogo
entre duas equipas do concelho que promete emoções
fortes no campo Conde Sucena em São Pedro de Sintra.
Marcado para as 15h00, a
formação do 1.º Dezembro enfrenta uma crise de resultados
(apenas uma vitória em 8

foto: ventura saraiva

jogos), ao invés do seu
adversário, o Real Sport Clube
que não perde há 12 jornadas
e que conta com a defesa
menos batida da Série D, e da
própria competição. No desequilíbrio de forças está ainda
o facto do emblema da cidade
de Queluz liderar a tabela
classificativa, a par do Olhanense, ambos com 36 pontos,

enquanto o 1.º Dezembro
ocupa um modesto 10.º lugar,
com 18.
Esta ronda de Ano Novo,
conta ainda com outros jogos
de grande interesse, nomeadamente, o Olhanense-Oriental; Alverca-Sintra Football,
Pinhalnovense-Louletano, e
o Amora- Sintrense SAD.
Ventura Saraiva

Marcos Bento.
Para a 4.ª Eliminatória (1/8 de
final), seguem “Os Belenenses”, Estoril Praia-B, CD Vila
Franca do Rosário, Atlético
U. Povoense, Damaiense, Olivais e Moscavide, Santa Iria,
Linda-a-Velha, União de Tires, Ponte Frielas, AD Oeiras,
Alta de Lisboa, Atlético da

Malveira, Palmense, Futebol
Benfica, e Lourinhanense.
Ventura Saraiva

Taça AFL – 3.ª Eliminatória; Palmense, 3-Pero Pinheiro, 2

Sintra sem representantes na competição lisboeta
Foi uma eliminatória jogada
a três tempos: Começou no
dia 21 deste mês, continuou
no dia seguinte, e terminou
no passado domingo, dia 29,
com a realização dos seis
jogos em atraso.
Do quadro de resultados, releve-se a eliminação do Clube
Atlético de Pêro Pinheiro (de-

tentor do troféu) pela equipa
do Sport Futebol Palmense.
No campo José Ramos, em
Palma de Baixo (Laranjeiras),
a formação lisboeta, onde
pontificam dois jogadores
que passaram por clubes sintrenses, Bruno Pólvora (exMontelavarenses), na defesa,
e Alcides (ex-Sintrense, Real,

e Pêro Pinheiro), no sector
avançado, foi mais eficaz e
venceu por 3-2, afastando assim o emblema da capital do
mármore da competição lisboeta.
Nos restantes jogos, o equilíbrio foi a nota dominante, com
o confronto entre a Associação da Coutada e o Futebol

Benfica a render sete golos.
Venceram os forasteiros por
3-4, com a particularidade do
“veterano” (40 anos) José
Semedo que em 2014 passou
pelo 1.º Dezembro ter feito
“hat-trick”pelo popular “fófó”. Tiago Viola também marcou, e no lado dos torreenses,
marcaram Pedro Gomes (2), e

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 13.ª Jornada

Negrais recebe Ericeirense na luta pela subida
O Campeonato Distrital da 1.ª
Divisão da Associação de Futebol de Lisboa (AFL), recomeça no próximo domingo, dia
5 de Janeiro, com muitos confrontos de grande interesse.
No campo General Barnabé

Ferreira, a Sociedade Recreativa de Negrais (4.º com 20
pontos), recebe pelas 15h00,
o GU Ericeirense (5.º/19). O SF
Palmense (2.º), recebe o Futebol Benfica. Embora muito
atrasado na classificação

(12.º/12 pontos), o “fófó” mudou recentemente de treinador, e a rivalidade entre Benfica e Palma de Baixo, dos
grandes duelos ainda se mantém.
Viagem difícil é a do líder da

PUB.

DESDE 39,90
Deseja um Próspero Ano Novo a todos
os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

Rua da Aviação Portuguesa n.º 110 – Vila Verde
2705-845 Terrugem - SINTRA
Telef: 219 609 120 • Fax: 219 609 129 • E-mail: geral@pneubase.pt

prova, o Clube Atlético de Pêro Pinheiro no curto percurso
até ao Estádio das Seixas, na
Malveira. É que a equipa da
casa ocupa o 3.º lugar, com
menos 4 pontos (21-25), e
está proibido de perder para

não ser ultrapassado pela
concorrência que forma
já um pelotão de cinco
equipas.
No fundo da tabela, o Clube
Desportivo de Vila Franca do
Rosário recebe o Lourinha-

nense, e deverá manter-se
com a incómoda lanternavermelha…
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Campeonato Distrital de Futsal da 1.ª Divisão da AFL (acerto de calendário)

Sporting de Vila Verde com goleada (8-0) ao GD Vialonga
Ventura Saraiva

Adiado da 7.ª Jornada (10 Novembro 2019), o
encontro entre o Sporting Clube Vila Verde foi
agendado para o passado dia 28 de Dezembro,
acertando assim o calendário da 1.ª Divisão da
Associação de Futebol de Lisboa (AFL), ficando
agora todos os clubes com 12 jogos já realizados.
A formação leonina goleou por 8-0, num jogo
que durou apenas 30 minutos por inferioridade
física dos visitantes.

O

Grupo Desportivo
de Vialonga apresentou-se no pavilhão desportivo de
Vila Verde com apenas cinco jogadores, e enquanto houve disponibilidade física, a equipa da região
ribatejana bateu-se com determinação, e só aos 11 minutos de jogo, o Vila Verde conseguiu desfazer o zero-zero
inicial, por intermédio de André Fernandes. Estava assim
desfeito muro defensivo forasteiro, com Hélder Tavares
a dilatar para 2-0, no minuto
seguinte. Apesar da diferença no marcador, o Vialonga
conseguia a espaços dar trabalho ao guarda-redes, Carlo
Cardoso, valorizando a tarefa
da turma leonina que aos 14
minutos conseguiu elevar
para 3-0, pelo “pivot”, Luís
Freitas, mais conhecido por
“Holandês” que está assim de

regresso ao emblema verdee-branco, depois de uma passagem pela equipa adversária
(2018), e recentemente pela
UP Venda Nova). A três minutos do intervalo, Bruno Batista marcou para o 4-0, resultado com que se atingiu o
intervalo

Um segundo tempo
com apenas 10 minutos
de jogo útil
Revigorados com o descanso, os jogadores visitantes
entraram com a mesma determinação e pressionaram a
baliza defendida por Rúben
Batista que entrou ao intervalo e até foi chamado a fazer
a defesa da tarde, evitando o
golo de honra do Vialonga.
Passando essa fase inicial de
maior pressão, foi o Vila Verde a tomar as rédeas do jogo,
e em três minutos chegou fa-

Sporting Clube Vila Verde apresentou-se com equipamentos novos frente ao GD Vialonga
cilmente ao 7-0, por Tiago Pinto (2), e André Fernandes.
Aos 30 minutos, Sérgio Paiva
(Serginho), faz o 8-0, e o jogo,
jogado, acabaria por terminar
com a bola ao centro. Um dos
elementos do Vialonga alegou dificuldades físicas, a
equipa ficou com quatro em
campo, a seguir o guarda-redes foi atingido com uma
bolada, ficando também condicionado. A partir desse momento, e entre o abandono do
recinto do jogo, ou simples-

mente trocar a bola, optou-se
por esta última, deixando o
cronómetro andar até ao final
do tempo regulamentar.
Com os três pontos, o Sporting Clube Vila Verde reforçou
a pontuação, somando agora
24 pontos, ficando a 3, do Futsal Oeiras (3.º), e a 4, da dupla,
Novos Talentos e Quinta dos
Lombos-B que dividem o
segundo lugar.
Com arbitragem de Tânia Silva e José Costa, o SC Vila Verde alinhou com: Carlo Car-

doso; João Nogueira, Tiago
Pinto, André Fernandes, e
Drula (5 inicial); Faray, Ser-

foto: ventura saraiva

ginho, Hélder Tavares, Holandês, Bruno Batista, Duarte,
e Rúben Batista.

Campeonato regressa no sábado

Vila Verde e JOMA em casa
Após a pausa natalícia, o campeonato está de regresso
amanhã (sábado), dia 4, com a 13.ª Jornada. O Sporting de
Vila Verde recebe pelas 18h00, o GR Olival Basto, e a JOMA,
o Quinta dos Lombos-B, às 21h00.
Fora de portas, joga o Novos Talentos e desloca-se a Loures
para defrontar a SR Manjoeira.

Futsal – Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Série E

M.T.B.A. só joga em casa no dia 11 na recepção ao Amarense
Praticamente um mês depois de ter jogado na
condição de visitado, perante
os seus adeptos, a equipa do
Grupo União MTBA só volta
a jogar no pavilhão des-

portivo de Bolembre no dia
11 deste mês, na recepção à
Associação Recreativa Amarense (Leiria), partida referente à 12.ª Jornada do
Campeonato Nacional da 2.ª

Divisão-Série E (1.ª Fase).
Para além da pausa competitiva motivada pela quadra natalícia, houve ainda
uma eliminatória da Taça de
Portugal (fora), com a equipa

das 4 Aldeias a ser eliminada.
O campeonato está de regresso amanhã, sábado (dia 4),
com o MTBA a viajar até
Santarém para defrontar o

CAS Vicentense, equipa que
eliminou os sintrenses da
Taça de Portugal.
Registe-se que a classificação, é liderada por Olho Marinho (25 pontos), seguido de

Fonsecas e Calçada (23), e
AMASAC (20). O GU MTBA
ocupa o 7.º, com 12.

PUB.

José Henriques
Gerente

Comércio e Reparações
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Campeonatos de Portugal Seniores/Cadetes na disciplina de Kyorugi e Poomsae Freestyle

Trio de atletas da Taebaek de Sintra campeões nacionais
Ventura Saraiva

O Pavilhão Multiusos do Águias Unidas, no Seixal, foi o palco dos
Campeonatos de Portugal na disciplina de Kyorugi e Poomsae Freestyle
destinado às categorias de Seniores/cadetes. A competição realizada no
dia 15 de Dezembro de 2018, consagrou três atletas do concelho de Sintra
com o título de campeão nacional.
atrícia Fróis (Sénior:
-53Kg), Tomás Teixeira (Sénior: -54kg) e
André Alexandre
(Cadete: -53kg), atletas da Taebaek Triângulo
Taekwondo – Associação
Juvenil de Sintra, sagraramse Campeões de Portugal de
Taekwondo.
Para além dos três lugares
mais altos do pódio, outros
três competidores da Taebaek

P

Triângulo Taekwondo – Associação Juvenil de Sintra
obtiveram ainda os títulos de
vice-campeão: Ana Beatriz
Cardoso (Cadete: +59kg):
Daniel Macedo (Cadete: 45kg): Sara Angelino (Cadete:
-44kg).
Ao pódio (medalha de bronze), subiu ainda Luís Mendes
(Cadete: -37kg), enquanto,
Catarina Pereira (Cadete: 47kg), e Carolina Pereira (Ca-

dete: -47kg): seriam 5ªs Classificadas, assim como Rodrigo Oliveira (Sénior: -74kg).
Colectivamente, e no sector
feminino, a Taebaek Triângulo Taekwondo- Associação
Juvenil de Sintra, classificouse no 3.º lugar.
Nota ainda para o 3.º lugar
(medalha de bronze) para a
competidora Andresa Neves
(-57 kg), do TKD AgualvaCacém.

Patricia Frois no lugar mais elevado do pódio-campeã nacional em seniores

47.ª São Silvestre da Amadora com recorde de inscritos

Rui Cruz (CBAMM) o melhor sintrense na prova de fim de ano
É a mais antiga corrida de
Portugal, dedicada a São Silvestre, considerada a melhor
do país, devido ao seu público
que aos milhares saem à rua
para aplaudir os atletas, e
uma das melhores do Mundo.
A edição deste ano realizada
como sempre no dia 31 de Dezembro, superou a barreira
dos 2.000 atletas inscritos, e
teve um vencedor, já esperado, Rui Pinto (Benfica) que se
torna assim o primeiro atleta
a vencer por cinco vezes a
prova de Amadora.
No sector feminino, Ana Mafalda Ferreira (Sporting) repetiu a vitória de 2018, melhorando a sua marca na corrida
em menos de 2 segundos.

foto: ventura saraiva

Os três atletas mais rápidos na cidade da Amadora- Corrida São Silvestre

No total classificaram-se
1.806 corredores de vários
escalões etários e géneros.
Relativamente aos atletas de
Sintra, o melhor classificado
seria o júnior, Rui Cruz, da
Casa Benfica em AlgueirãoMem Martins, 4.º classificado no escalão, 47.º da geral
absoluta, com o registo de
35,43’’.
Luís Santos, do CCD Sintrense, 51.º da Geral, 13.º M35
(36,02’’), e Carlos Lopes (CBA
MM), no 73.º, com 37,16,
fecharam o pódio dos representantes sintrenses na
competição.
Classificações:
Geral masculina
1.º Rui Pinto, Benfica; 29,41’’

2.º Pedro Paula, Run TejoCM Stocks, 30,00’’
3.º Samuel Freire, Benfica,
30,08’’
4.º Licínio Pimentel, Sporting,
30,08’’
5.º Hugo Correia, CD São João
do Campo, 30,32’’
Geral feminina
1.ª Ana Mafalda Ferreira.,
Sporting, 34,35’’
2.ª Emília Pisoeiro, RD
Águeda, 34,44’’
3.ª Solange Jesus, Sporting,
35,08’’
4.ª Carla Martinho, RD
Águeda, 35,24’’
5.ª Susana Cunha, RD
Águeda, 35,34’’
Ventura Saraiva

PUB.

Hóquei em Patins – Nacional da 2.ª Divisão
(Zona Sul)

HC Sintra defronta Alverca
em Monte Santos
Recomeça amanhã, sábado (dia 4), o Campeonato Nacional
de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão, depois do interregno
motivado pelas férias natalícias.
Na Zona Sul, o Hockey Club de Sintra recebe pelas 18h00, no
pavilhão desportivo de Monte santos, a equipa do Futebol
Clube Alverca que na tabela classificativa soma mais um ponto
(10-9), mas conta com menos um jogo, uma vez que a partida
que se deveria realizar no dia 21 de Dezembro do ano passado
(data da última jornada do ano), foi adiada para o dia 22 deste
mês.
A equipa sintrense foi surpreendentemente derrotada em
Torres Vedras (8-4) pelo Sporting de Torres na jornada 11,
voltando a descer para a zona de despromoção. Na liderança
mantém-se o Sporting Clube de Tomar, com 30 pontos,
seguido do Parede FC, com 27.
VS
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Sintra – Concerto De Ano Novo, 5 janeiro, 16h., Centro Cultural Olga Cadaval
dições ancestrais e os seus
derradeiros séculos”
Onde: Museu Arqueológico de
São Miguel de Odrinhas

TEATRO
Sintra – D. Quixote de La
Mancha e o Seu amigo Sancho
Pança
Quando: 26 janeiro, 16h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

EXPOSIÇÕES

Odrinhas: «Museu Arqueológico de São Miguel de
Odrinhas: 20 anos a valorizar
o Património Histórico de
Sintra»
Quando: até dia 15 de fevereiro
de 2020

MÚSICA

Sintra – “Mythos da Mesopotâmia”, exposição de pintura
de Hugo Claro
Quando: até 18 de janeiro
Onde: Galeria Municipal-Casa
Mantero

Sintra – Concerto De Ano
Novo
Quando: 5 janeiro, 16h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Odrinhas – “Da pré-atualidade à Idade Média: as tra-

Sintra – Concerto de Homenagem a Marquesa de Cada-

val
Quando: 17 janeiro, 21h30
Onde: Auditório Acácio Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – Dulce Pontes | 30
Anos de Música
Quando: 25 janeiro, às 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

CINEMA
CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
2 a 8 Janeiro
“O Caso de Richard Jewell”,
na sala 3, às 13.15h, 15.55h,
18.40h, 21.25h, 00.10h.
“The Grudge”, na sala 1, às
13.45h, 15.50h, 17.55h, 21.45h,

23.55h.
“André Rieu: Jovem aos 70
anos”, na sala 6, às 15h, 19h.
“A Princesa e o Dragão” VP,
na sala 7, às 11.45h, 13.45h,
15.45h, 17.30h.
“Cats”, na sala 7, às 19.20h,
21.50h, 00.15h.
“Cats”, na sala 5-K, às 13.50h.
“Jexi”, na sala 1, às 20h.
“Jexi”, na sala 2, às 00.30h.
“Star Wars: A Ascensão de
Skywalker”, na sala VIP 8, às
17.45h, 20.45h, 23.50h.
“Star Wars: A Ascensão de
Skywalker”, na sala 6, às
13.10h, 16h.
“Star Wars: A Ascensão de
Skywalker”, na sala 2, às
11.30h, 15.30h, 19.30h, 21.30h.
“Knifes Out Todos São
Suspeitos”, na sala 6, às 19h.
“Knifes Out Todos São
Suspeitos”, na sala 4, às 21.20h,
00h.
“Abominável” VP, na sala 5K,

PUB. JORNAL DE SINTRA, 3-1-2020

Concerto de Reis no Centro Cultural
Olga Cadaval
O Centro Cultural Olga Cadaval recebe o Concerto de
Reis a 5 de janeiro, às 16h00,
no Auditório Jorge Sampaio.
Neste concerto, 2020 será
celebrado com a música de

Mozart, Rossini, Mascagni e,
claro, com a família Strauss,
que com as suas famosas valsas e polkas nos transporta
para o melhor do espírito
vienense.

O espetáculo para o público
maior de 6 anos tem uma
duração de 70 minutos sem
intervalo.Bilhetes à venda
nos locais habituais.

PUB.
Deseja um Próspero Ano Novo a todos os
estimados Clientes, Fornecedores e Amigos
A PETROSINTRA é uma empresa com já um reconhecido destaque na área de comercialização e distribuição de combustíveis e na área dos pneumáticos.

PETROSINTRA, LDA. | Combustíveis, Lubrificantes
SERVIÇOS
• Equilibragem • Alinhamento • Reparação de furos • Focagem de faróis •
Mudança de Filtros / Óleo • Montagem de – Pneus – Baterias – Escovas –
Lâmpadas – Escapes • Substituição de – Amortecedores – Discos e pastilhas
• Lavagem automática
Encomendas e informações:
93 678 13 11 / 219 608 100

Av. 29 de Agosto, 16/18 | Terrugem | 2705-869 SINTRA
Tel: 219 608 100 | Fax: 219 608 225 | E-mail: geral@petrosintra.pt

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

Deseja um Próspero
Ano Novo
a todos os estimados
Clientes,
Fornecedores
e Amigos

Snack-Bar, Restaurante

Encerra à Quinta-feira

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

às 11.40h.
“Jumanji: Nível Seguinte”,
na sala 5-K, às 16.10h, 21.35h,
00.20h.
“Que mal fiz eu a Deus
agora?”, na sala 5K, às 19.30h.
“Le Mans’66: O Duelo”, na
sala 6, às 21.40h.
“Armados em Espiões”, na sala
VIP 8, às 11.15h, 13.25h,
15.35h.
“Ovelha Choné: A Quinta
Contra Ataca”, na sala 3, às
11.15h.
“Frozen 2 O Reino do Gelo”
VP, na sala 4, às 13.15h, 15.30h,
17.50h.
“Frozen 2 O Reino do Gelo”
VP, na sala 1, às 11.30h.

DANÇA
Sintra – Ai a dança “ENERGIA”
Quando: 11 de janeiro de 2020,
às 15h00 / 18h00 / 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

OUTROS
Sintra – Rui Xará
Quando: 31 janeiro, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra
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Cheque ..........................................................

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

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

TELEFONE/TELEMÓVEL

Multibanco
Seleccionar – Transferências – Transferências
bancárias

DATA INÍCIO:
NOMES E DATAS DE ANIVERSÁRIOS
A FIGURAR NO JS

ATÉ:

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

,

JORNAL DE SINTRA
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6
2710- 572 SINTRA
Telef. 21 910 68 30
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt



E-MAIL

