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Dia do Município em Sintra
A Câmara Municipal de Sintra come-
morou no dia 29 de Junho o Dia do 
Município, com um programa que teve 
início com a cerimónia do Hastear da 
Bandeira, nos Paços do Concelho, com 
a participação da Banda da Sociedade 
Filarmónica União Assaforense, ten-
do o presidente da Câmara de Sintra, 
Basílio Horta, referido que neste dia 
se celebram todas as pessoas que vi-
vem e que trabalham neste Concelho, 
que pretende ser “um concelho solidá-
rio, humano, que baseia o trabalho no 
apoio à comunidade, na igualdade e 
solidariedade”.

Do programa fez parte, a 
inauguração, nos claus-
tros da sede municipal, 
da exposição “Sintra Pa-
trimónio Cultural 2018”.
O presidente  Basílio Hor-
ta, inaugurou a ciclovia 
que liga Agualva a Mas-
samá. Com uma extensão 
de 4500m, a autarquia 
investiu cerca de 945 mil 
euros na construção deste 
circuito pedonal e para 
circulação de bicicletas.
A construção desta ciclo-
via inseriu-se no plano da 
autarquia para melhorar 
as condições de seguran-
ça rodoviária, promoven-
do a melhoria da mobili-
dade através de um meio 
de transporte menos po-
luente.
Este troço vai fazer a liga-
ção entre a via de acesso à 
estação de Agualva - Ca-
cém e o Parque Salgueiro 
Maia, em Massamá, pas-
sando pela Av. Dr. Fran-
cisco Sá Carneiro, Aveni-
da 25 de Abril e estação 
ferroviária de Massamá.
A construção desta ciclo-
via insere-se no plano da 

autarquia para a criação de um con-
junto de ciclovias no município, cor-
respondentes a 39 Km, que teve início 
com a ciclovia entre a Portela de Sintra 
e Mem Martins, inaugurada em 2016.
A criação da rede de ciclovias de Sintra 
tem ainda por objetivos a beneficiação 
de eixos viários principais, melhorando 
a mobilidade suave e pedonal, aumen-
tando a segurança e conforto através da 
requalificação global do espaço público 
envolvente; a promoção de estratégias 
de baixo teor de carbono, incluindo a 
promoção da mobilidade urbana sus-
tentável no sentido de deslocações 

casa-trabalho ou casa-escola, 
ainda que em complemento 
do transporte coletivo, em 
especial do comboio, a pé ou 
de bicicleta. 
Ainda no Diad o Municipio 
realizou-se a inauguração da 
requalificação
da Mata da Matinha de Que-
luz, em cujo ato o presidente 
da Câmara, disse 
que o que estava a ser feito 
era devolver este espaço às 
pessoas e agradeceu à empresa Parque 
Sintra Monte da Lua,
pela cooperação que tem tido com o 
Município e pelo trabalho que tem feito
pelo Concelho. 
A Matinha de Queluz oferece às crian-
ças e jovens atividades lúdicas nos me-
ses de julho e agosto em todos os fins-
-de-semana. As atividades gratuitas 
vão desde os jogos tradicionais, pare-
des de escalada, ou castelos insufláveis, 
todas acompanhadas por monitores.
A iniciativa prolonga-se até 26 de agos-
to. Entre as 10h e as 13h e as 15h e as 
19h, vai ser possível disfrutar de um es-
paço natural único que foi alvo de uma 
requalificação para ser usufruída pela 
população.
A Matinha de Queluz é uma antiga ta-
pada de caça do Palácio Nacional de 
Queluz, cuja plantação remonta à déca-
da de 1750, e que se encontrava origi-
nalmente ligada aos jardins do palácio 
por uma ponte ou passadiço sobre o rio 
Jamor, cujo acesso acabaria por ser su-
primido com a construção do eixo viá-
rio designado por IC19.
 Neste dia também teve lugar um Fes-
tival de Ranchos Folclóricos, com a 
atuação de cinco grupos do concelho, 

na Quinta da Ribafria e na Quinta da 
Regaleira realizou-se o espetáculo, 
“Bomtempo - Missa para D. Fernando
II”, pelo Sintra Estúdio de Ópera.

Foto: Paulo Rodrigues
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O XIV Capítulo Geral, da Confraria 
dos Enófilos do Vinho de Carcavelos, 
teve lugar no dia sete de Julho, no au-
ditório do Templo da Poesia, no Parque 
dos Poetas, em Oeiras, começando por 
prestar homenagem a Vasco Avillez, 
pessoa que dedicou quase 50 anos da 
sua vida ao mundo do vinho e da vi-
nha, e a quem o Vinho de Carcavelos 
muito deve, tendo-lhe sido atribuído 
o Prémio Meritum Causae, “o mérito 

da causa”. Seguiu-se a entronização 
de nove Confrades de Mérito e nove 
Confrades-Irmãos. 
Esta cerimónia contou com a pre-
sença da representante da Câmara 
Municipal de Oeiras, a vereadora 
Joana Baptista, do presidente da União 
Freguesias Carcavelos e Parede, Nuno 
Alves, de representantes do CEUCO 
(Conselho Europeu de Confrarias 
Enogastronómicas) Portugal, da 

Federação das Confrarias 
Báquicas de Portugal, da 
Federação Portuguesa 
das Confrarias 
Gastronómicas e ainda 
de 20 confrarias portu-
guesas e uma da Galiza.
Na cerimónia teve lugar 
ainda a apresentação do 
Hino da Confraria, na 
versão para orquestra 
clássica, da autoria do 
Maestro Nicolay Lalov, 
após o que se realizou um 
cortejo pelo Parque dos 
Poetas e um almoço, que 

decorreu na adega do Palácio Marquês 
de Pombal e onde foi apresentado o 
Hino da Confraria na versão original, 
para Orquestra Filarmónica, da autoria 
do maestro José Manuel Nogueira.
A propósito deste Capítulo, o Correio 
da Linha conversou com Maria Lurdes 
Vaz, secretária da Direção da Confraria 
dos Enófilos do Vinho de Carcavelos, 
que começou por nos dizer que a 
Confraria, que foi criada em novembro 
de 2009, com 40 confrades e conta agora 
com cerca de uma centena, teve o apoio 
da Câmara de Oeiras e da Câmara de 
Cascais, sendo, os primeiros órgãos 
sociais nomeados, como Grão Mestre, 
Isaltino Morais, presidente da Câmara 
de Oeiras e como Mestre Conselheiro, 
António Capucho, presidente da 
Câmara de Cascais.
Desde início, explica Maria Lurdes 
Vaz, foi intensão dos responsáveis da 
Confraria que ela não fosse o que são 
normalmente as confrarias, que se reú-
nem uma vez por ano e não têm mais 
atividade, mas que fosse muito mais 
ativa e para isso muito contribuiu a 
abertura da loja no Centro Histórico 
da Vila de Oeiras, que é a sede da 
Confraria, mas também uma garrafeira 
de referência nesta região, apresentan-
do vinhos de qualidade, de pequenos 
produtores de todo o país e que não 
se encontram normalmente no merca-
do, além, naturalmente, do Vinho de 
Carcavelos. 
A Confraria, ainda segundo Maria 
Lurdes Vaz, faz parte da Rota dos 
Vinhos Bucelas, Carcavelos e Colares, a 
que aderiu logo no início da sua funda-
ção, para que a divulgação do Vinho de 
Carcavelos não se restringisse a Oeiras 
e Cascais e atingisse a área metropoli-
tana de Lisboa, e não só, porque tem 
sido feita a divulgação noutros mer-
cados, nomeadamente no estrangeiro, 
tendo estado, por exemplo, recente-
mente presente em Copenhaga, no Dia 
de Portugal, na embaixada portugue-
sa, com uma prova de vinhos, o que 
também já aconteceu em Manchester e 
está programada mais uma prova em 
Berlim.
A nível de vendas tem sido um suces-
so, de tal forma que poderiam vender 
rapidamente toda a produção, mas é 
política da Confraria que só sejam fei-
tas vendas pequenas, para poder che-

gar a vários mercados, e desse modo 
promover o vinho e levar a marca Vila 
Oeiras aos vários mercados, o que tem 
sido também uma forma de promover 
o Concelho.
Toda a atividade da Confraria é finan-
ciada pela venda do vinho, participan-
do para isso em mercados como, por 
exemplo, o mercado da Rua Augusta, 
em Lisboa, que é muito rentável e em 
que estão presentes com dois stands, 
no Mercado de Vinhos de Cascais e 
no Mercado de Campo Pequeno, em 
eventos como, Há Peixe em Lisboa, Há 
Prova em Oeiras, Mostra Gastronómica 
de Paço de Arcos, e neste momento 
têm um espaço de promoção e vendas, 
no Terminal de Cruzeiros, em Santa 
Apolónia, com uma importante mostra 
de vinhos portugueses. 
Realizam também eventos de enotu-
rismo, com visitas à adega e provas 
de vinhos, conseguindo com tudo isto, 
verbas que permitem a realização de 
diversas iniciativas de promoção do 
vinho.
O trabalho de comercialização do 
Vinho de Carcavelos não é exclusivo 
da Confraria, a Câmara de Oeiras tem 
distribuidores, assim com gere a sua 
produção. 
O Vinho de Carcavelos, que atualmen-
te já só é produzido pela Câmara de 
Oeiras, pode vir, a curto prazo, a ser 
produzido pela Câmara de Cascais, 
que está a preparar terreno para plan-
tar vinha. 
Manuel Machado, Chanceler da 
Confraria, referiu-nos que há uma com-
ponente cultural em toda a atividade 
desenvolvida pela Confraria, não só 
no que se refere ao património que é 
o vinho, como também a outras áreas 
e cita, por exemplo, a realização, no 
último Capítulo, de uma conferência 
sobre o programa Desperdício Zero. 
Estão a colaborar no lançamento de 
um livro da Federação das Confrarias 
Gastronómicas e há um projeto para a 
Confraria do Vinho de Carcavelos lan-
çar um livro.
Segundo Paulo Rocha, responsável 
pela loja do Vinho de Carcavelos, na 
Vila de Oeiras, 90% das vendas que se 
fazem neste estabelecimento são por 
aconselhamento, porque os clientes 
normalmente procuram um vinho para 
uma determinada ocasião, seja uma re-

Presidente da Assembleia Geral da Associação 
Humanitária de BOMBEIROS DE PAREDE no 
Concelho de Cascais, durante 34 anos, António 
Vilarigues, faleceu.
Dedicado ao trabalho em várias associações, à inter-
venção social e à educação, desempenhou funções 
nos órgãos sociais da Associação Escola 31 de Janeiro 
e foi um dos fundadores da Obra de Santa Ana, que 
apoia jovens e idosos deficientes motores. Foi agra-
ciado com diversas distinções que foram assinalando 
o seu percurso de vida, que é um exemplo de dedica-
ção a causas sociais.

A Associação Humanitária dos Bombeiros 
VOLUNTÁRIOS DOS ESTORIS, têm como 
novo comandante, Ricardo Pires, que veio 
substituir o anterior comandante Hugo 
Santos. Ricardo Pires, é licenciado em enfer-
magem, é bombeiro desde 1997, tendo inicia-
do esta atividade nos Bombeiros de Parede, 
foi dirigente nos Bombeiros Voluntários 
de Carcavelos e operador no Centro de 
Coordenação Operacional de Bombeiros de 
Almoçageme e no Centro de Orientação de 
Doentes Urgentes do INEM. Fo
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O MUNICÍPIO DE OEIRAS FOI DISTINGUIDO 
com três grandes prémios no FIACULT - Festival 
Internacional Audiovisual de Cultura e Turismo, 
que decorreu em Roma, Itália, tendo sido selecio-
nados para concurso, os seis vídeos inscritos pelo 
Município, merecendo dois deles particular destaque 
do júri. O vídeo “Oeiras Pelo Sabor da História”, da 
autoria de Jorge Pinho, arrecadou dois prémios, no-
meadamente o 1º Grande Prémio do Júri e o 1º pré-
mio categoria Gastronomia.
O vídeo, “XI Travessia Bessone Basto, Oeiras”, foi 
distinguido com o 1º prémio na categoria Náutica. 
No festival estavam inscritos um total de 95 vídeos, 
de 17 países, nomeadamente, Alemanha, Argentina, 
Azerbaijão, Brasil, Colômbia, Canadá, Croácia, Chile, 
EUA, Espanha, Índia, Itália, México, Portugal, Suécia, 
Tailândia, Vietnam e 12 estados brasileiros. 
Os filmes foram avaliados de acordo com critérios de 
Concept, Creativity, Visual Performancy, Acoustic 
Impression e Information Value. O júri foi composto 
por jornalistas de turismo, produtores de audiovisual 
e empresários da área de turismo.

feição ou para oferta, e em função das 
referências que lhe são dadas, Paulo 
Rocha aconselha o vinho que considera 
adequado, uma vez que conhece todos 
os vinhos que tem à venda, por serem 
todos provados antes de aceitar que ali 
possam ser comercializados.
Os vinhos disponíveis na loja, cerca de 
300 marcas, são vinhos raros, que não 
se encontram normalmente no mer-
cado e nem por isso todos têm preços 
elevados, há vinhos a partir de quatro 

Tem início, no próximo dia 28 de julho, mais uma 
mostra da ESCULTURA DE AR LIVRE. Comissaria-
da pelo escultor Carlos Andrade, a exposição deste 
ano será desenvolvida em moldes diferentes e com 
um conceito inovador: convidados que foram 7 jo-
vens escultores – Catarina Bual, Andreia Mateus, 
Afonso Matias, Luísa Barros, Susana Aleixo Lopes, 
João Madureira e Rui Ferreira, estes trabalharão nas 
instalações dos estaleiros da Câmara Municipal da 
Amadora, a partir de desperdícios das oficinas da 
Autarquia. Madeira, metal, plástico, tudo o que seja 
considerado lixo e desperdício, será utilizado para a 
elaboração das esculturas que serão expostas no es-
paço exterior da Galeria Municipal Artur Bual.
As suas peças serão expostas conforme as mesmas 
vão sendo terminadas, e à vez.
Catarina Bual será a primeira a desenvolver a sua 
peça, que será substituída pela seguinte. E assim su-
cessivamente, até que o último artista exponha a sua 
escultura, o que se prevê que aconteça em junho de
2019. Prevê-se que cada obra esteja em exposição cer-
ca de dois meses.

euros.   
Sem fins lucrativos, a 
Confraria dos Enófilos 
do Vinho de Carcavelos, 
tem a sua sede na Rua 
Cândido dos Reis, n.º 51, 
em Oeiras, e o seu objeti-
vo é a promoção, divul-
gação e defesa do Vinho 
de Carcavelos, e a defi-
nição e implementação 
das grandes linhas de 
orientação respeitantes à 
produção do Vinho.
O “Capítulo Geral” que 
reúne duas vezes por 
ano, é o órgão delibera-
tivo, com poder vinculativo, consti-
tuído por todos os confrades irmãos e 
fundadores, no pleno uso dos seus di-
reitos estatutários. Este órgão aprecia 
o Relatório e Contas e o Orçamento e 
Plano de Atividades para cada ano e 
elege os órgãos diretivos. O Capítulo é 

dirigido por um presidente, com o títu-
lo de Mestre Conselheiro, e dois secre-
tários com os títulos, respetivamente, 
de primeiro e segundo tabeliões.

 Texto: Alexandre Gonçalves
Foto: Paulo Rodrigues
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Presidente visitou Freguesias do Concelho de Oeiras

O MUSA Cascais regressou a 
Carcavelos nos passados dias 5, 6 e 7 de 
Julho. Na sua 20.ª edição, o festival, que 
tem a particularidade de ser organizado 
por uma associação sem fins lucrativos 
baseada no voluntariado que defende a 
sustentabilidade, voltou a reunir a tribo 
dos amantes da música Reggae. 
Desde os mais aficionados amantes do 
som que nasceu na Jamaica no final da 
década de 1960, de que Bob Marley 
foi um eterno percursor, até aos mais 
curiosos arrastados por grupos de ami-
gos, o recinto do MUSA Cascais voltou 
a encher-se, proporcionando um evento 
diferente nos objectivos e no conceito. 
Em termos de actuações, o festival de-

correu em três espaços distintos, sendo 
o principal o Palco Musa, secundado 
pelos Bass Station e Dub Arena, que 
propuseram sons alternativos mais ao 
estilo de discoteca. O marfinense Alpha 
Blondy, os jamaicanos Luciano,  Don 
Carlos, Anthony B e EarthKry, os nor-
te-americanos Tribal Seeds, os italianos 
Mellow Mood, os brasileiros Plantada 
e os portugueses Bezegol foram alguns 
dos grupos que subiram ao palco prin-
cipal do Festival. Tudo temperado com 
a maresia da praia de Carcavelos, bem 
ali ao lado.

Texto: Luis Curado
Foto: Diogo Pimenta

O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, acompanhado por téc-
nicos da Autarquia fez, mais uma visita 
de trabalho, desta vez à Freguesia de 
Barcarena e à União das Freguesias de 
Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada 
– Dafundo.
Em Valejas, na Freguesia de Barcarena, 
foi verificada a necessidade de criar 
passeios e área de estacionamento, na 
rua José Basaliza. Na escola EB1 São 
Bento, parcialmente cedida ao Centro 
Social e Paroquial de Barcarena, foi 
analisada a necessidade de melhorar 
a sua funcionalidade, nomeadamen-
te com a abertura de uma porta que 
permita, mais facilmente, o acesso das 
crianças a um pátio.
Ainda em Valejas foi mandado abrir 

um parque de estacionamento público, 
que o clube tinha vedado.
Na União de Freguesias de Algés, foi 
visitada a Escola EB1 Sofia de Carvalho, 
onde está instalada a Orquestra Câmara 
Portuguesa, mas que segundo o presi-
dente da Câmara, poderá mudar para 
a Cartuxa, cuja cedência para gestão 
pela Câmara, está a ser negociada com 
o Ministério da Justiça. Na Cartuxa 
pretende-se criar um grande centro de-
dicado à cultura e às artes.
Na Escola Sofia de Carvalho, há ain-
da a possibilidade de aproveitar parte 
dos edifícios para a instalação de uma 
creche e também para instalação da 
Proteção Civil.
Na Escola Secundária de Miraflores 
Obras, foi explicado pela sua diretora, 

a necessidade de criação 
de um parque de esta-
cionamento para os pro-
fessores, com um acesso 
direto a esse parque.
O jardim de infância 
Luisa Ducla Soares, ti-
nha problemas com pa-
ragem de autocarro, que 
estava frente à porta de 
entrada, mas já estão a 
decorrer as obras de mudança da pa-
ragem.
O jardim de Infância necessita também 
de maior espaço de recreio, pelo que 
vai ser estudado o alargamento desses 
espaço até ao quiosque ali existente.
Numa segunda visita à União de 
Freguesias de Algés, é de destacar a vi-

sita à Vila Mateus, na Cruz 
Quebrada, onde uma área, 
que se verificou ser camará-
ria, tem um muro a ameaçar 
ruína e, além da reparação 
deste muro, considera o 
presidente da Câmara, que 
é um espaço que deve ser 
requalificado para possibi-
litar uma melhor utilização 
pelos moradores. A visita à 
Associação de Moradores 25 
de Abril em Linda-a-Velha, 
teve por objetivo avaliar a 

pretensão de usarem um antigo de-
pósito de água, desativado, para criar 
uma sala de convívio, deixou perceber 
que isso é possível, mas é preciso mais 
informação dos serviços municipaliza-
dos. 
O antigo Cinema de Algés, proprieda-
de do Sport Algés e Dafundo, que está 
muito degradado, foi também visitado 
e segundo o presidente da Câmara de 
Oeiras, já no passado ouve algumas 
ideias para este espaço, mas não foram 
concretizadas e neste momento haven-
do ainda alguma carência no concelho 
de salas com esta capacidade, que per-
mite a realização de conferências, semi-
nários ou espetáculos, a visita insere-
-se numa perspetiva de poder vir a ser 
definida uma ideia de ocupação deste 
antigo cinema, podendo em Setembro 
deste ano, haver já um estudo que 
aponte para o que se pretende fazer.

Ficha Técnica
Medalha de Mérito Municipal Grau Prata 

concedida pela CM Oeiras em 2014
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A Rua Costa Pinto, no Centro Histórico 
de Paço de Arcos no Concelho 
de Oeiras, foi palco da IX Mostra 
Gastronómica que decorreu nos dias 
22, 23 e 24 de Junho.
Realizada pelo Município de Oeiras com 
a colaboração da ACECOA, Associação 
Comercial e Empresarial dos Concelhos 
de Oeiras e Amadora, esta mostra pre-
tende promover a atratividade e a noto-
riedade do Centro Histórico de Paço de 
Arcos, a salvaguarda do património e 
dinamizar o comércio local, através da 
divulgação da restauração de excelên-

cia, a qual apresenta 
para degustação a 
diversa gastronomia, 
suas especialidades e 
doçaria.
Nesta edição esti-
veram presentes 
os estabelecimen-
tos de restauração, 
Pátio Antico, Casa 
Galega, Os Arcos, 
Casa da Dizima, 
Fornos do Padeiro, 
Comida Goesa, 
ByTesa, A Taberna 

106, Momentos no Paço, 
Pastelaria Oceânia, a ge-
lataria sediada na Vila de 
Oeiras, a Dom Pavilli, que 
conquistou, em Maio pas-
sado, o título de “Gelato 
Italiano, o melhor gelado 
em Portugal”, num concur-
so promovido pela “Camera 
di Commercio Italiana per il 
Portogallo” e pela primeira vez esteve 
presente a Padaria Spica.
Como é habitual, a mostra contou com 
a Confraria do Vinho de Carcavelos e a 
ACECOA teve à sua responsabilidade 
um espaço de venda de bebidas.
O presidente da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, presente na abertura 
da mostra, referiu que este é um dos 
eventos que se foi afirmando na co-
munidade, esta mostra foi o primeiro 
evento deste género que se realizou 
no Concelho, tendo-se seguido a reali-
zação de outro no Palácio do Marquês 
de Pombal e neste momento há quem 
proponha a realização de mais um em 
Algés, o que o presidente considera que 
deverá concretizar-se.
Para o presidente da Câmara, estes 
eventos além de atraírem muita gente, 
são fatores importantes de divulgação 
da gastronomia de uma de-
terminada zona, para que 
não só as pessoas de fora 
da freguesia ou do conce-
lho, conheçam qual a oferta 
local, como até para muitos 
dos residentes que não co-
nhecem o que existe na zona 
onde vivem.
Se do ponto de vista econó-
mico estas mostras podem 
não representar muito, têm 
retorno ao longo do ano, 
porque depois de conhece-
rem estes restaurantes mui-
tas das pessoas passam a 
frequenta-los. Neste caso as 
pessoas já contam com a realização da 
mostra e tem sido um êxito de ano para 

ano, o que, Isaltino 
Morais, considera 
um estímulo para a 
realização de mos-
tras noutros locais.
Ainda sobre even-
tos ligados à gastro-
nomia que se rea-
lizam no Concelho 
de Oeiras, referiu 
a Feira do Fumeiro 
de Vinhais, para di-
zer que gostava de 
fazer uma feira do 
fumeiro que mos-
trasse o fumeiro e 

outros produtos regionais de todas as 
regiões do país, porque a divulgação 
dos produtos portugueses é um contri-
buto para o desenvolvimento da econo-
mia, além proporcionar a socialização 
das pessoas, que convivem num am-
biente agradável. 
João Antunes, presidente da ACECOA, 
em jeito de balanço desta edição da 
Mostra Gastronómica, salientou a par-
ticipação, este ano, de uma padaria 
mas, considera que este é um evento 
que está estabilizado em termos de 
participações e cuja adesão do público 
justifica bem a sua realização. 

Texto: Alexandre Gonçalves
Foto: Paulo Rodrigues

Presidente visitou Freguesias do Concelho de Oeiras Isaltino Morais
"Um êxito de ano para ano"
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NOS Alive com casa cheia

Que futuro para 
as Festas de Barcarena

Os 90 anos das
Concessões do Jogo

Junta-se um cartaz com nomes so-
nantes, apetecíveis, muitos deles im-
perdíveis. Polvilha-se com um tempo 
ameno, convidativo. Convocam-se as 
várias tribos reunidas num só mar de 
gente desejoso de usufruir da música 
em toda a sua plenitude. Acrescenta-se 
a batuta mágica de uma organização 
bastante oleada, competente. E deixa-
-se a festa da música acontecer com a 
magnitude de um mega-festival que 
repete a receita durante três dias, sem 
falhas, o que permitiu conquistar um 
estatuto invejável. 
É assim o NOS Alive, que promove 
uma festa da música numa cidade 
global instalada temporariamente no 
Passeio Marítimo de Algés. Este ano, 
durante os dias 12, 13 e 14 de Julho, o 
recinto do NOS Alive recebeu uma mé-
dia de 55 mil pessoas. Mais gente do 
que muitas cidades portuguesas conta-
bilizam nos seus censos. Não estamos, 
pois, perante um festival qualquer. 
A décima segunda edição do evento 
criado por Álvaro Covões voltou a não 
defraudar os festivaleiros, que fizeram 
esgotar os bilhetes por alturas do Natal 
2017.
Com um cartaz recheado de grandes 
bandas, a começar pelos Pearl 
Jam, que fizeram encher por 
completo o recinto gigantes-
co frente ao Palco NOS no 
terceiro e último dia do fes-
tival, a oferta musical deste 
ano, obviamente, não desi-
ludiu. Brian Ferry, Queens 
of the Stone Age, Alice in 
Chains, Artic Monkeys, Nine 
Inch Nails, Snow Patrol, The 
National e os portugueses 
The Gift, Blasted Mechanism, 
Orelha Negra e Miguel Araújo 
foram alguns dos aliciantes 

para assegurar bem cedo a presença no 
recinto à beira Tejo plantado.
O NOS Alive apresenta-se como uma 
festa com muitos palcos. Não só aque-
les por onde desfilam as grandes ban-
das e outras propostas alternativas, 
como o Palco Comédia, por onde pas-
saram algumas figuras da stand-up 
comedy portuguesa. O festival é todo 
ele um palco gigantesco para ver e ser 
visto. Por ali acontece também um au-

têntico desfile de indumentárias para 
atrair olhares. Há traje festivaleiro? 
Sim, muitos capricham para se fazerem 
notar numa montra gigantesca que fer-
vilha num corrupio constante. 
Antes de a cortina encerrar as portas 
da edição deste ano, a organização do 
festival nascido em 2007 apresentou o 
balanço final da festa, satisfeita com os 
resultados obtidos. O evento voltou a 
registar lotação esgotada, melhorou e 
tornou mais eficaz a forma de o público 
abandonar o recinto e deixou boas pers-
pectivas para o futuro. Isaltino Morais, 
presidente da Câmara Municipal de 
Oeiras, fez saber que o município apro-
vou um novo protocolo para mais cin-
co anos de festival no Passeio Marítimo 
de Algés e prometeu melhoramentos 
no espaço do recinto, nomeadamente a 
ligação ao rio. 
Que venha o próximo NOS Alive. Este 
voltou a deixar-nos de barriga cheia.

Texto: Luis Curado
Fotos: Diogo Pimenta

A Galeria de Arte do Casino Estoril 
foi o palco da conferência “Os 90 Anos 
das Concessões de Jogo nos Casinos 
Portugueses”, reunindo um painel de 
distintos oradores que analisou o mo-
mento atual e os futuros desafios do 
sector do jogo a nível nacional e inter-
nacional. 
Como moderador, Mário Assis Ferreira, 
presidente da Estoril Sol, agradeceu 
a presença deste painel de oradores 
“profundos conhecedores e peritos so-
bre as diferentes áreas do Jogo”.
António Vieira Coelho, administrador 
da Estoril Sol, sobre o tema “O Jogo 
Online Interação com o jogo de base 
territorial”, recordou que quando, há 
quatro anos, propôs o envolvimento 
do Casino no Jogo Online, para poten-
ciar a criação de novos clientes para os 
Casinos do Grupo, Estoril, Lisboa, e 
Póvoa.
No encerramento desta conferência, 
António Jorge Lé, diretor artístico do 
Casino Figueira, abordou o tema “Os 
Espetáculos dos Casinos do Século 
XX”, e considerou Mário Assis Ferreira 
como “o fundador da mudança de pa-
radigma dos espetáculos de Casinos no 
século XX”.

As Festas da Freguesia de Barcarena ou a 
Feira Seiscentista, decorreu nos dias 22,23 
e 24 de Junho, na Fabrica da Pólvora. Não 
tendo este órgão de informação acesso à 
programação deste evento, a não ser atra-
vés de cartazes de rua, foi possível perce-
ber, através de alguma pesquisa, que du-
rante estes dias haveria no recinto, além 
das tasquinhas e do artesanato, música e 
teatro de rua.
Numa visita ao recinto da feira, verificou-
-se uma grande diferença em relação aos 
anos anteriores, com muito menos exposi-
tores, sendo visível a ausência das institui-
ções da freguesia que nos anos anteriores 
deram um grande dinamismo a estas fes-
tas.
Na perspetiva de obtermos informação 
sobre o que se pretende para futuro des-

tas festas, se continuam a ser as Festas da 
Freguesia ou apenas uma Feira Seiscentista, 
a nossa reportagem aproveitou o facto de 
uma das poucas pessoas presente no recin-
to da feira, na tarde de sábado, ser a presi-
dente da Junta de Freguesia de Barcarena, 
Sandra Cortes, para lhe solicitar esse escla-
recimento que, julgamos, deve interessar 
aos munícipes da freguesia.
Quando solicitada para falar connosco 
virou-nos as costas com a desculpa de que, 
“tinha que atender os fregueses”, aguarda-
mos durante algum tempo que a presiden-
te da Junta atendesse o único casal presen-
te naquele momento no recinto, mas ao fim 
de bastante tempo de espera percebemos 
que a presidente da Junta não tinha dispo-
nibilidade para nos dar qualquer esclare-
cimento.

Feira Quinhentista em Sintra
De 12 a 15 de julho, a Praça D. Fernan-
do II, em S. Pedro de Sintra, recebeu 
mais uma edição da Feira Qui-
nhentista, recriando um merca-
do de época, com entrada livre.
De quinta até domingo  reali-
zaram-se alguns dos ofícios da 
época de D. Manuel I, como a 
tinturaria, a tecelagem e a moa-
gem, também demonstração de 
armas da época para além da 
habitual animação com diversos 
personagens das obras de Mes-
tre Gil Vicente
Malabarismo, música e dança enche-
ram de cor e alegria  o recinto da  feira 
onde milhares de visitantes puderam 
degustar os produtos tradicionais da 
gastronomia portuguesa e galega, bem 
como muitas especialidades de doçaria 
conventual, assim como artífices, arte-
sãos, produtores e mercadores estive-
ram presentes com os seus melhores 

produtos e artigos.
A Feira Quinhentista é organizada pela 
Câmara Municipal de Sintra, produ-
zida pela Câmara dos Ofícios, e com 
apoio da União de Freguesias de Sintra.
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Casa da Cultura comemora aniversário

O novo comandante, Ricardo Silvestre e o novo 
segundo comandante, António Bernardo, dos 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SINTRA, toma-
ram posse na Sessão Solene, que assinalou os 128 
anos da corporação e que foi presidida por Basílio 
Horta, presidente da Câmara de Sintra.
Nesta Sessão Solene, foram homenageados com a 
Medalha de Honra Grau Ouro, da Associação, o 
Presidente da República, o presidente da Câmara 
Municipal de Sintra, o vereador Domingos Quintas 
e o Centro Social Paroquial de São João das Lampas.
Destas comemorações fez parte também a inaugura-
ção de quatro viaturas, um veículo de combate a in-
cêndios florestais, uma ambulância de socorro, uma 
ambulância de transporte e um veículo para trans-
porte de doentes. 

Inaugurada em 29 de junho de 2008, a 
Casa da Cultura Lívio de Morais – até 
então Casa da Cultura de Mira Sintra 
– é hoje um marco de referência 
cultural na União das Freguesias 
de Agualva e Mira Sintra, na 
Cidade de Agualva-Cacém e no 
próprio Concelho de Sintra. A 
atribuição do nome da Casa da 
Cultura Lívio de Morais, em 10 
de maio de 2015, surgiu como 
homenagem a um homem de 
nacionalidade moçambicana, 
mas a residir há várias décadas 
no Concelho de Sintra, com um 
percurso de vida indissociável da 

cultura e cidadania, como professor, in-
vestigador, pintor e escultor.
A Casa da Cultura Lívio de Morais é 

um espaço cultural vocacionado para 
acolher as mais variadas manifestações 
culturais, tais como espetáculos de mú-
sica, teatro e dança, a par da realização 
de exposições, ateliês e workshops, en-
contrando-se neste momento em franca 
atividade através de uma programação 
continuada e abrangente. 
No dia 29 de junho, Dia do Município e 
em celebração do seu 10º Aniversário, 
a Casa da Cultura Lívio de Morais, 
em Mira Sintra, acolheu as cerca de 
duas centenas de pessoas presentes 
no evento com um vasto programa 
cultural. Assim, às 16h00 procedeu-se 
à Inauguração da Exposição Coletiva 
de Pintura, Bordados e Artes Plásticas 
dos Artistas Residentes na União das 
Freguesias de Agualva e Mira Sintra e a 
Apresentação de Trabalhos dos Alunos 
da Universidade Intergeracional de 
Agualva e Mira Sintra, às 16h30 hou-
ve uma passagem de um filme retros-
petivo da atividade desenvolvida ao 
longo dos 10 anos de existência, às 
17h00 assistiu-se à exibição do Grupo 
de Cavaquinhos da USIAMS, às 17h30 

foi a vez de subir ao palco o Grupo de 
Música Popular “Sons e Vozes de Mira 
Sintra”, terminado a efeméride com um 
concerto pela Banda Filarmónica de 
Mira Sintra e Agualva-Cacém onde to-
dos presentes tiveram a oportunidade 
de mostrar os seus dotes vocais cantan-
do “Os Parabéns a Você”.
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Anibal Machado Sebastião

Construção Civil

Prestação de Serviços
Rua do Castelo, nº 9 | Olelas • 2715 - 356 Almargem do Bispo

Telf. 219 624 797
Telm. 932 816 937

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
SÃO PEDRO DE SINTRA, assinalaram os seus 112 anos de 
existência.
Na Sessão Solene, que assinalou este aniversário, presidi-
da pelo vereador da Câmara de Sintra Domingos Quintas, 
foi dada posse ao novo comandante da corporação, Hugo 
Marques e ao novo comandante adjunto, Luís Justino e fo-
ram entregues quatro crachás de Ouro. 
A anteceder esta Sessão Solene, foram inauguradas quatro 
viaturas, uma de comando, outra de comando e comunica-
ções, uma ambulância e uma viatura ligeira de combate a 
incêndios.  

O Palácio Nacional de Queluz foi o 
palco escolhido para a apresentação do 
53.º Festival Internacional de Música 
de Sintra, que tem como mote “A 
Montanha Mágica” e pretende aliar a 
Música à Literatura.
Gabriela Canavilhas, a nova directora 
artística do festival organizado pela 
Câmara Municipal de Sintra (CMS) 
com o apoio da empresa Parques de 
Sintra-Monte da Lua, apresentou o pro-
grama da edição deste ano do evento 
cultural, que decorre em nove locais do 
concelho entre 20 de Setembro e 14 de 
Outubro, distribuído por 19 concertos e 
cinco orquestras.
O presidente da CMS, Basílio Horta, 
disse tratar-se de “um dia muito im-
portante”, adiantando que “Sintra e 
Cultura rimam e que estas palavras 
devem estar sempre juntas.” “Nós, 
em Sintra, precisamos de elementos 
que façam as pessoas sentirem que fa-
zem parte da mesma comunidade e a 
Cultura é um dos elementos mais im-
portantes. A Cultura une as pessoas. O 
conteúdo e a qualidade deste programa 
vai ser colocado ao serviço dos nossos 
munícipes”, sublinhou o autarca.
“Temos um novo conceito, este ano o 
festival vai às escolas, vai às associa-
ções, ou seja os nossos munícipes vão 

Festival Internacional 
de Música de Sintra

ter acesso a oferta cultural de altíssima 
qualidade. Este festival é um grande 
instrumento de Cultura”, destacou 
Basílio Horta.
Gabriela Canavilhas salientou que “há 
uma responsabilidade de serviço pú-
blico, que é a união do concelho. Nesse 
sentido é importante que o festival saia 
também dos palácios e dos espaços vo-
cacionados para música clássica e vá 
ao encontro dos sítios mais recônditos 
do concelho. Com esta visão, vamos 
à Ulgueira, a Montelavar, às escolas, 
portanto é um processo de descentrali-
zação. E vamos com projectos musicais 
de excelência, queremos programas de 
primeira qualidade”, comentou.
“Sintra é uma montanha mágica, este 
apelo irresistível desta montanha que 
tem convocado ao longo dos séculos 
poetas, escritores, artistas, escultores, 
pintores, este apelo irresistível da mon-
tanha é algo que não podemos contor-
nar quando queremos pensar num pro-
jecto cultural à volta de um símbolo. 
Nesse sentido, a montanha mágica é 
o nosso mote para esta programação”, 
destacou a pianista e antiga ministra da 
Cultura.

DESCENTRALIZAR SEM CUSTOS 
ACRESCIDOS

“Nós temos a Música, temos o Canto e 
temos a Literatura ligada a Sintra, que 
acompanha as diversas obras. Eu creio 
que é um conjunto perfeito que reflecte 
bem o carácter do nosso concelho”, co-

mentou Basílio Horta 
durante a sua inter-
venção na cerimónia 
de apresentação do 
festival.
Questionado pelo 
nosso jornal, o pre-
sidente da CMS con-
firmou que a descen-
tralização do festival 
no que diz respeito 
aos locais onde vão 
decorrer os concer-
tos não trouxe custos 
acrescidos. “Eu creio 
que se o custo não é 

o mesmo, até pode ser ligeiramente 
inferior, porque é menos gente, é uma 
qualidade que se mantém, mas even-
tualmente toda a aparelhagem técnica 
que é necessária no Centro Cultural 
Olga Cadaval não é necessária na mes-
ma dimensão numa igreja ou numa es-
cola, pelo que não há um aumento de 
custos”, precisou o autarca. 
Ainda de acordo com Basílio Horta, “o 
aumento de custos verificou-se foi na 
contratação dos artistas, que são dos 
melhores do Mundo. Nós 
quisemos fazer em Sintra 
um festival do melhor do 
Mundo. E temos pianistas do 
melhor do Mundo, cantores 
do melhor do Mundo, quar-
tetos do melhor do Mundo. 
Queremos tornar o Festival 
Internacional de Sintra co-
nhecido internacionalmente, 
um festival que faça com que 
as pessoas se desloquem es-
pecialmente de outros países 
para virem a Sintra verem o 
festival. Esse é o nosso objec-

tivo”, garantiu. 
O Festival Internacional de Sintra apre-
senta programação com participações 
de grande relevo internacional, como 
o contratenor Maarten Engeltejes ou a 
mezzo-soprano Wallis Giunta e os The 
Myrten Ensemble (pela primeira vez 
em Portugal), um dos maiores pianis-
tas mundiais Boris Berezovsky e ainda 
Andrei Korobeinikov, para além de um 
vasto elenco de outros músicos, como 
o violoncelista Alban Gerhardt, o Trio 
Arbós, Artis Quartet, Artur Pizarro, 
Valentina Lisitsa, António Rosado e 
cinco orquestras nacionais e agrupa-
mentos corais, entre outros solistas.

Texto: Luis Curado
Foto: Ventura Saraiva e CMS

"A Montanha Mágica"
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A Rua Costa Pinto, em Paço 
de Arcos, tem mais um edi-
fício destinado a Habitação 
Jovem, tendo sido, a recu-
peração do edifício, com o 
nº 126, inaugurada dia 22 
de Junho.
Este edifício, que conta 
agora com quatro aparta-
mentos no piso um, sendo 
três de tipologia T1 e um 
de tipologia T0, e no piso 
zero espaço para comércio, 
teve uma reabilitação que 
manteve os seus elementos 
estruturais e arquitetóni-
cos, respeitando a imagem 
exterior.
Na cerimónia de inau-
guração, o presidente da 
Câmara de Oeiras, Isaltino 
Morais, depois do descer-
ramento da placa evocati-
va, dirigiu-se aos presentes 
para dizer que a Câmara tem vindo 
adquirir nos centros históricos, casas 
que precisam de reabilitação, para o 
programa de Habitação Jovem, mas 
esclareceu, que a Câmara não pretende 
substituir-se à iniciativa privada, tem 
adquirido edifícios em que o privado 
não está interessado.
Deu conta de que está prevista a cria-
ção de 156 fogos, para Habitação 
Jovem, dos quais foram executados 48, 
estão em obra 21, em concurso 41 e em 
projeto 46.
A Câmara vai retomar o que, Isaltino 

Morais, classificou tendo sido durante 
muitos anos a sua imagem de marca, 
pretendendo, ainda este ano, arrancar 
com projetos de habitação destinados 
a pessoas carenciadas e para compra 
e arrendamento para a classe média, 
esperando que dentro de dois anos e 
meio estejam a entregar novas casas.
No caso da habitação jovem considera 
o presidente que deve ser alterado o 
seu regulamento por entender que a 
forma com está feito pode ser gerador 
de alguma injustiça. Os candidatos a 
estes apartamentos só podem ter até 

35 anos, a permanência 
nas casas é só até aos 40 
anos e as rendas variam 
em função da área, mas 
têm um valor médio de 
250 euros.
A aquisição do imóvel 
agora inaugurado, cus-
tou 350 mil euros e a 
reabilitação implicou um 
investimento de cerca de 
380 mil euros.
A obra esteve a cargo da 
empresa Loviril.

 Texto:
 Alexandre Gonçalves

Fotos: Paulo Rodrigues

Recuperado
edifício 
na vila
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Decorreu no  domingo, 8 de julho, no 
Parque Urbano Felício Loureiro, em 
Queluz, a “1ª Corrida Queluz e Belas 
GRANDE PRÉMIO JOSÉ ARAÚJO”, 
décima quarta prova do calendário do 
Troféu “Sintra a Correr”.
Foi uma iniciativa da Junta de Fregue-
sia de Queluz e Belas em parceria com 
a Câmara Municipal de Sintra com um 
fantástico acolhimento e adesão por 
parte dos mais de 700 atletas que com 
desportivismo e alegria disputaram 
esta prova em homenagem ao grande 
maratonista José Araújo.

PSP de Oeiras já pode
identificar animais

Clássicos em Queluz Cascais trava consumo de plásticos

Bibliotecas nas praias

Os agentes da Polícia de Segurança 
Pública (PSP) de Oeiras já podem iden-
tificar os animais com microchips que 
forem encontrados a circular na via pú-
blica. Os animais fugidos, abandona-
dos e/ou roubados poderão assim ser 
reencaminhados para os seus donos.
No passado dia 21 de Maio, a Câmara 
Municipal de Oeiras entregou leitores 
de microchips à PSP, permitindo a esta 
força de segurança verificar se os ani-
mais estão devidamente identificados e 
contactar os seus proprietários.   
A autarquia celebrou um Auto de 
Cedência a Título Definitivo com a PSP 
- Divisão de Oeiras para a entrega de 
três leitores de MicroChip Halo. 
A cerimónia decorreu no Gabinete do 
Vereador Nuno Neto, responsável pelo 
pelouro Ambiente-Serviço Veterinário 
e de Saúde Pública. Em representação 
da PSP – Divisão de Oeiras esteve o 

Intendente Domingos Antunes.
O microchip é um dispositivo electróni-
co pouco maior do que um grão de ar-
roz que é aplicado no animal através de 
uma injecção subcutânea e que possui 
um código único que permite aceder à 
identificação e contacto do proprietá-
rio.

Com o Palácio Nacional 
de Queluz como pano 
de fundo, decorreu no 
passado dia 17 de Junho 
a IV Expo Clássicos 
de Queluz ‘Rota dos 
Palácios’, uma iniciativa 
promovida pelo Queluz 
Clássicos – Automóvel 
Antigo com o apoio da 
Câmara Municipal de 
Sintra. 
Marcaram presença neste 
evento, que atraiu mais 
uma vez a atenção dos 
apaixonados pelos ‘bó-
lides de outros tempos, 
mais de duas centenas 
de viaturas clássicas de várias marcas 
pertencentes a diversos clubes e parti-
culares.
Durante a IV edição da Expo Clássicos 
de Queluz foi homenageado como 
Sócio Honorário o Dr. Horácio 
Gonzalez, de 74 anos, um colecciona-

dor especial e um grande impulsiona-
dor das iniciativas do Clube Português 
de Automóveis Antigos.
Além dos ‘bólides’ mais velozes pro-
tagonistas de muitas corridas, partici-
param também na exposição veículos 
antigos das corporações de Bombeiros 

Voluntários de 
Dafundo, Queluz, 
Belas e Linda-a-
Pastora.
A IV Expo Clássicos 
de Queluz contou 
ainda com a par-
ticipação de via-
turas de várias 
forças militares e 
policiais, nomea-
damente Marinha, 
Exército, PSP e GNR. 
Realizou-se igual-
mente uma venda 
de artesanato a car-
go do GAVE (Grupo 
dos Artistas Vale de 
Eureka).

A Câmara Municipal de Cascais (CMC) 
está apostada em acabar com o consu-
mo de água distribuída em garrafas de 
plástico com a promoção de uma medi-
da “amiga do Ambiente”. A autarquia 
decidiu passar a fornecer garrafas de 
vidro aos funcionários que trabalham 
em gabinetes da edilidade e um cantil 
aos colaboradores que desempenham 
funções no exterior.
Com esta guerra declarada à utiliza-
ção de plástico no consumo de água, a 
CMC procura atingir o objectivo de re-
tirar da circulação cerca de meio milhão 
de garrafas de plástico. Como refere o 

presidente da autarquia Carlos Carrei-
ras,  esta medida “vai fazer com que se 
poupe o equivalente a encher duas ve-
zes o Farol de Santa Marta com garrafi-
nhas de plástico”.
“Isto levará a uma poupança de dinhei-
ro e é uma atitude amiga do Ambien-
te”, realça o autarca, assinalando que 
a edilidade está a “fazer uma convoca-
tória aos colegas do universo da CMC 
para combaterem o uso do plástico”, 
“que tem imensas repercussões negati-
vas sobre o Ambiente, sobre a própria 
biodiversidade, nomeadamente nos 
oceanos”. 

Este Verão vai voltar a haver uma Bi-
blioteca de Praia, que funcionará de 1 
de Julho a 9 de setembro na praia de 
Paço de Arcos, onde gratuitamente se 
poderá ler jornais e revistas ou escolher 
livros para leitura de praia.
Neste espaço poderá ainda obter in-
formações sobre as atividades das Bi-
bliotecas Municipais, pedir o cartão de 
leitor ou devolver os livros requisitados 
nas Bibliotecas Municipais de Oeiras, 
Algés ou Carnaxide.

Horário da Biblioteca de Praia:
09:30 às 19:00 de segunda a domingo. 
Encerra à 3ª feira.

ESTÁ PATENTE AO PÚBLICO, desde o passado dia 14 de 
julho, uma mostra coletiva de várias obras de arte pertencen-
tes ao arquivo municipal da Amadora. Até ao próximo dia 19 
de agosto cerca de 25 obras de grandes dimensões de artistas 
tão diversos como Ricardo Paula, Vitor Pinhão, António Gal-
vão, Rodrigo Dias, Helder Mendes, Ana Velez, Vitor Alves, 
Christa-Luise Riedel podem ser contempladas pelos visitan-
tes. Trata-se de criações individuais ou coletivas que têm em 
comum o facto de serem inéditas, uma vez que nunca foram 
expostas publicamente. Muitas destas obras foram executadas 
ao vivo em iniciativas da responsabilidade da Galeria Muni-
cipal Artur Bual onde agora podem ser visitadas. Sita na Casa 
Aprigio Gomes, na Amadora, esta exposição abre as portas de 
terça a domingo, incluindo feriados, entre as 10h e as 18 horas.
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Livro de Reclamações online

Rock no Estádio Municípal de Oeiras SMAS de Sintra vai remodelar
rede em Queluz

Centro Comercial
 Palmeiras 

Shopping - Oeiras
1º Andar Loja: 79 
Telm: 916270159

Siga-nos no Facebook:
D.Côcoloja79palmeirasshopping

○ Frango de Fricassé

○ Coelho à caçadora

○ Feijoada á Transmontana 

○ Arroz de Polvo

○ Bitoque especial à casa

○ Bolos caseiros á fatia

○ Tartes salgadas e doces

e o melhor arroz doce da linha

Venha saborear as nossas especialidades com caril

Encomendas diversas

O CENTRO COMERCIAL PALMEIRAS SHOPPING, 
um amplo espaço comercial com 163 lojas das mais va-
riadas especialidades localizado no concelho de Oeiras, 
assinalou no passado dia 28 de Junho o 32º aniversário.
Dividido por dois pisos, o Palmeiras Shopping ofere-
ce uma vasta variedade de opções de compras, desde 
um supermercado até um estabelecimento de produtos 
esotéricos, passando por perfumaria, têxteis, cabeleirei-
ros, restauração e moda, entre outros.
Aberto todos os dias entre as 10h00 e as 23h00, este cen-
tro comercial dispõe da oferta de rede Wi-Fi gratuita e 
de um elevador especial para pessoas com mobilidade 
reduzida, contando ainda com um amplo hall onde se 
realizam inúmeros eventos.

A JF MASSAMÁ/MONTE-ABRAÃO ao longo das 4 
edições transatas, o OP teve mais de 3200 votos, 86 pro-
postas apresentadas, 44 propostas validadas e 10 proje-
tos vencedores, com um investimento alocado de cerca 
de 342.000€. A edição de 2018 apresenta 10 propostas 
disponíveis a votação*, nas mais diversas áreas, com 
uma verba disponível de 100 mil euros, com o intuito 
de melhorar a freguesia de Massamá e Monte Abraão. 
Agora, a escolha é dos cidadãos!
A fase de votação terá início a 17 de julho, mantendo-
-se até ao dia 17 de setembro de 2018 e, este ano, terá 
novidades: cada cidadão tem direito a 2 votos, a favor 
e contra, usados obrigatoriamente em duas propostas 
diferentes;

O Regime Jurídico do Livro de Recla-
mações, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
156/2005 de 15 de Setembro e sucessi-
vas alterações, foi alterado pelo D.L. nº 
74/2017 de 21 de Junho, tendo entrado 
em vigor no dia 1 de Julho de 2017. 
Esta alteração visa a simplificação e a 
desmaterialização do livro de reclama-
ções e dos respectivos procedimentos; a 
criação do “Livro de Reclamações Onli-
ne” através da disponibilização de uma 
plataforma digital que permite aos 
consumidores apresentar reclamações; 
assegurar aos consumidores e utentes 
vulneráveis o pleno exercício do direito 
de queixa, impondo-se ao fornecedor 
de bens ou prestador de serviços o de-
ver de auxílio no preenchimento da re-
clamação; bem como, a diminuição dos 
montantes das coimas. Os prestadores 
de serviços públicos essenciais (água, 

energia, gás, comunicações electrónicas 
e serviços postais) são obrigados a dis-
ponibilizar o livro de reclamações, em 
formato electrónico, a partir do dia 1 de 
Julho de 2017.
A partir de 1 de Julho de 2018 as dis-
posições relativas ao formato eletrónico 
do livro de reclamações passaram a ser 
aplicáveis à generalidade dos fornece-
dores de bens e prestadores de serviços. 
Desta forma os fornecedores de bens e 
prestadores de serviços que exerçam a 
sua atividade através de um estabeleci-
mento físico aberto ao público deverão 
disponibilizar o Livro de Reclamações 
em formato físico bem como em forma-
to electrónico. Deverá aceder a https://
www.livroreclamacoes.pt/inicio para 
efetuar o registo na Plataforma Digital 
que disponibiliza o formato electrónico 
do livro de reclamações.

Os SMAS de Sintra vão iniciar duran-
te este mês a remodelação da rede de 
abastecimento de água no Bairro da 
Nossa Senhora da Conceição, em Que-
luz. O auto de consignação, que mar-
ca o início da obra, foi assinado pelo 
presidente da Câmara de Sintra e do 
conselho de administração dos SMAS, 
Basílio Horta.
Com um valor de investimento se 1.8 
milhões de euros, a obra tem um prazo 
de execução de 720 dias. A empreita-
da engloba a remodelação da rede de 
abastecimento de água e respetivos 
ramais do Bairro da Nossa Senhora da 
Conceição, numa extensão de mais de 5 
quilómetros.
Durante a sessão, Basílio Horta subli-
nhou o benefício que a intervenção traz 
para as populações, “devido ao núme-
ro significativo de roturas da atual rede 
de abastecimento em fibrocimento, que 
se encontra envelhecida”. Basílio Horta 

assinalou ainda durante a sua 
intervenção os investimentos 
realizados pelos Serviços Mu-
nicipalizados que têm em cur-
so ou para iniciar até 2019 in-
vestimentos na ordem dos 19,5 
milhões de euros, num total de 
50 milhões até 2021.
A empreitada incluirá também 
a implementação de 16 marcos 
de incêndio na área interven-
cionada. Durante a empreitada 

será executado um by-pass para que 
seja possível instalar as novas condu-
tas, garantindo o abastecimento às po-
pulações durante a fase de instalação. 
Os  SMAS vão iniciar a reabilitação do 
reservatório das Mercês, que abastece 
cerca de 90 mil pessoas, e a remode-
lação da rede de água da Rinchoa que 
serve 15 mil habitantes.
A reabilitação do reservatório das Mer-
cês, na freguesia de Algueirão-Mem 
Martins, implica um investimento de 
600 mil euros. A remodelação da rede 
de água da Rinchoa, na freguesia de 
Rio de Mouro, prevê 800 mil euros de 
investimento e vai acabar com os cortes 
de água na zona e reforçar a qualidade 
do serviço prestado.
Os SMAS de Sintra, o maior serviço 
municipal de água e saneamento em 
Portugal com mais de 186 mil clien-
tes, preveem investir durante o triénio 
2018/2021 mais de 50 milhões de euros.

Durante os dias 10 e 11 de Julho, o 
Estádio Municipal de Oeiras recebeu o 
evento Legends of Rock, que reuniu na-
quele espaço três das maiores bandas de 
hard rock e heavy metal de sempre. A 
saber: Kiss, Scorpions e Megadeth.
Os norte-americanos Kiss, que actuaram 
no primeiro dia do evento, regressaram 
a terras lusas 35 anos depois do primeiro 
concerto que deram em Portugal, a 11 de 
Outubro de 1983, no já extinto Pavilhão 
do Dramático de Cascais. A primeira 
parte do concerto foi assegurada pelos 
seus compatriotas Megadeth.

O segundo dia do Legends of Rock 
foi preenchido com a prestação dos 
Scorpions, banda alemã que já actuou 
diversas vezes em Portugal, nomeada-
mente no Festival Marés Vivas, que de-
correu em Julho do ano passado em Vila 
Nova de Gaia.
Apesar de algumas falhas, nomeada-
mente no processo algo conturbado da 
entrada do público no recinto, os dois 
dias do evento permitiram aos fãs do 
rock matarem saudades de três grupos 
lendários que continuam a conquistar 
legiões de seguidores.
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Viajar com qualidade

Entre 25 a 29 de julho, o Pavilhão de Nafarros recebe o 
3º FESTIVAL DO CARACOL incluindo, pela 1ª vez, ex-
positores de artesanato. Duo Musical SINTRARITMUS, 
Grupo Musical ARTE&SOM, DJ Pedro Ferro, o músico 
Rogério Silva, Ranchos Folclóricos, as Marchas Cabriz, o 
Top 2 Musical, a Orquestra Pêro Pinheiro e os fadistas 
Hugo Prazeres e Maria Lúcia serão os responsáveis pelo 
entretenimento. Eduardo Biscaia, presidente da Liga dos 
Amigos da Terceira Idade «Os Avós» e vice-presidente 
da União Desportiva Cultural de Nafarros, explica que 
este ano haverá um palco interior, “para que todos os que 
estão a petiscar possam assistir às atuações”.
O evento conta com o apoio da CM Sintra e da junta de 
freguesia de Sintra

Quem tiver mais de 18 anos e desejar completar os 
seus estudos tem uma boa oportunidade de o fazer 
na ESCOLA SECUNDÁRIA LEAL DA CÂMARA, 
junto à estação de comboios de Rio de Mouro, no con-
celho de Sintra. Neste estabelecimento de ensino in-
tegrado no Agrupamento de Escolas Leal da Câmara 
são leccionados todos os níveis de ensino, desde o 
primeiro ano até ao décimo segundo ano, em regime 
nocturno e com horário pós-laboral. 
Os interessados podem efectuar a matrícula nestes 
cursos para o próximo ano lectivo nos dias úteis, das 
18h30 às 20h00, excepto quarta-feira.  Para mais in-
formações, a Escola Secundária Leal da Câmara dis-
ponibiliza o número de telefone 219 169 310.

A agência de viagens, “DOT World 
Tour”, surgiu na sequência de um pro-
jeto de dois investidores, Elsa Jorge e 
Ricardo Pereira, que entenderam apro-
veitar a experiência, que adquiriram 
ao longo dos anos, na organização de 
eventos, para criar uma empresa de 
eventos a nível turístico, oferecendo 
um conjunto de produtos e serviços, di-
versificados, competitivos, inovadores 
e com elevados padrões de qualidade e 
profissionalismo, para garantir a satis-
fação total dos clientes.
Ao longo dos últimos dois anos perce-
beram que era necessário criar uma es-
trutura que desse resposta aos objetivos 
que tinham traçado, ou seja, uma agên-
cia de viagens, a “DOT World Tour”, 
que, segundo o seu gerente, Ricardo 
Pereira, tem duas vertentes, uma com 
pacotes de viagens para quem vive 
em Portugal e queira viajar para o es-
trangeiro, em lazer ou negócios, mas 
também para quem, vivendo no estran-
geiro, nos quer visitar, porque sendo 
Portugal um destino turístico muito 
procurado, é preciso aproveitar essa 
potencialidade, não só em relação aos 

países da Europa mas também em re-
lação aos países de língua portuguesa. 
A criação de uma nova agência de 
viagens num mercado onde já existe 
grande concorrência, é justificada por 
Ricardo Pereira, com a dificuldade que 
o mercado tem em ir ao encontro da 
especificidade dos objetivos de muitos 
dos clientes e oferecem o que já têm 
programado, ora o que se pretende 
com a “DOT World Tour”, é, além de 
proporcionar pacotes previamente or-
ganizados, criar produtos à medida do 
cliente, fazendo dessa forma a diferen-
ça. 
Nesse sentido, explica Elsa Jorge, sócia 
da “DOT World Tour”, que além dos 
pacotes de viagens já programados, 
para quem nos visita ou para quem se 
quer deslocar para outros países, seja 
para grupos, individuais ou em via-
gens de negócios, tendo, por exemplo, 
quem nos visita, pacotes, com “via-
gens” pela gastronomia, religião, eno-
turismo ou pelo património histórico, 
também criam para qualquer destino, 
viagens à medida dos objetivos dos 
clientes, contando para isso com uma 

equipa de profis-
sionais altamente 
qualificados, com 
vasta experiência 
no mercado, que 
garantem um ser-
viço de qualidade.
Procuram também 
fugir aos inconve-
nientes dos gran-
des centros onde, 
por exemplo, o 
alojamento é mais 
oneroso, aprovei-
tando infraestru-
turas como as exis-
tentes no Concelho 
de Oeiras, que 
também tem um 
património impor-

tante para mostrar e está apenas a al-
guns quilómetros da capital.
No que se refere a serviços, há que des-
tacar também a modalidade de paga-
mento de viagens que a “DOT World 
Tour” oferece, e que pode ser conside-
rada uma linha de crédito que o clien-
te pode ir aumentando ao longo do 
tempo, com contribuições periódicas, 
podendo em qualquer altura, em fun-
ção do seu crédito, fazer a viagem que 
pretende.
Elsa Jorge, sobre a sua de-
cisão de avançar para este 
projeto, diz que sempre 
gostou de desafios e este 
é um grande desafio, mas 
está a corresponder às ex-
petativas e isso é mais um 
incentivo para se lutar 
por ele e acredita que será 
um projeto vencedor.
Ricardo Pereira também 
considera que é um gran-
de desafio mas também 
acredita no projeto e nas 
pessoas que a ele estão 
ligadas, fazendo uma 
boa equipa. Referindo 
que, havendo ainda mui-

to para explorar na área do 
Turismo, um serviço de ex-
celência tem sempre espaço 
para entrar, tem confiança 
no futuro desta empresa, até 
pelo volume de negócios que 
já conseguiram nos poucos 
meses de funcionamento. 
Constituem a equipa da 
“DOT World Tour”, Ricardo 
Pereira, gerente, Elsa Jorge, 
diretora, Maria Costa, con-
sultora de viagens, Isabel 
Sousa, técnica de Turismo e 
Sílvia Carvalho consultora 
de viagens.
A “DOT World Tour”, dis-
ponibiliza serviços como, 
Viagens e Programas 
Temáticos e “à Medida”, 
“City Breaks”, Jantares 
de Gala, Festas e Eventos 

Temáticos, Reservas de Alojamento 
e Refeições, “Transfers”, Reservas e 
Assistência Aeroportuária, Serviços 
Portuários – “Shorex-Port-Services” ou 
Serviços de Guias Oficiais Multilingue.
Com sede na Rua Antero de Quental 
nº 5 B Salas 30 e 31, em Linda-a-Velha, 
no Concelho de Oeiras, tem o tele. 
351211391010, o site, www.dotworl-
dtour.pt, o mail, info@dotworldtour.pt 
e Facebook, Dot World Tour Agência 
de Viagens.
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