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8 | AUTOSSILO DA ESTAÇÃO DE MASSAMÁ/BARCARENA ABRIU AO
PÚBLICO
9 | PARQUE URBANO DA CAVALEIRA INAUGURADO

10 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a)

Vigilância e proteção da Serra de Sintra e da Serra da Carregueira
nos meses de perigo |
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b)

Sintra promove inquérito de rua sobre mobilidade |

c)

Sintra vai disponibilizar mais de 100 casas para arrendar até 2020 |

11 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Autarquia assina consignações para remodelação das redes de
águas |

b)

Reabilitação da ETAR do Magoito em curso |

c)

Câmara restaura fontes ornamentais do município |

d)

Vencedores do concurso de ideias do Eixo Verde e Azul recebem
prémios no Palácio Nacional de Queluz |

e)

Câmara de Sintra aprova regulamento dos transportes turísticos |

12 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Abertura de candidaturas para o Programa de Bolsas Sociais
(Infância–Creches) |

b)

Sessão de esclarecimento no âmbito do projeto Sintra Inclui |
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13 | APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a)

Câmara comparticipa obras de requalificação da Escola Padre
Alberto Neto em Rio de Mouro |

b)

Câmara apoia Real Sport Clube para obras nas instalações |

c)

Sintra mantém refeitórios escolares abertos durante pausa
escolar|

d)

Escolas em Sintra abertas durante a pausa escolar da Páscoa |

e)

Tradição e Modernidade no Festival de Sintra

f)

Quinta da Ribafria recebe iniciativa “Sintra com Vida” |

g)

Encontro de Alternativas em Sintra na Quinta da Ribafria |

h)

Sons de Rua trazem o Festival de Sintra à vila |

i)

Exposição "Escrita Íntima" no MU.SA |

j)

Dia Internacional dos Museus comemorado em Sintra |

k)

Sintra foi a “capital” do livro por um dia |

l)

Semana Europeia da Juventude assinalada em Sintra |

m) Abertura de inscrições para Voluntariado Sintra Jovem |
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14 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a)

Encontro com a Câmara de Comércio e Indústria Árabe
Portuguesa|

b)

Embaixador de França em Sintra |

c)

Embaixador da Turquia em Sintra |

d)

Delegação de Sintra recebida em Omura |

15 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a)

Câmara inicia construção do parque de estacionamento da Praia
Grande |

b)

Obras avançam na freguesia de Algueirão Mem Martins |

c)

Câmara investe na freguesia de Rio de Mouro |

d)

Obras requalificam bairro do Monte da Parada em Rio de Mouro |

e)

Câmara recupera monumento megalítico e requalifica jardim em
Agualva |
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1 | SINTRA SOBE EM RANKING DOS MUNICÍPIOS
Sintra recebeu em maio uma distinção por ocupar o sexto lugar geral a nível
nacional e o terceiro da região de Lisboa, no Portugal City Brand Ranking©
2017 elaborado pela Bloom Consulting, e no qual se distingue como município
mais procurado no que respeita ao património histórico. A cerimónia de
entrega da distinção realizou-se, no dia 15 de maio, no edifício da StartUp
Sintra, em Rio de Mouro.
Esta evolução nestas matérias é muito positiva. Recebo com satisfação esta
classificação obtida com base em dados objetivos. Temos melhorado e vamos
continuar a trabalhar para melhorar ainda mais, aliás como se tem visto em
todos os rankings.
A nível nacional, desde a primeira edição, em 2013, Sintra sobe cinco posições,
passando da 11ª posição para o 6º lugar, com subidas em todas as variáveis
obtidas através de pontuação.
Sintra, no que se refere a região de Lisboa, é o município que ocupa o 3º lugar
geral, considerando as categorias negócios (4º), visitar (3º) e viver (3º),
mantendo a posição no pódio obtida na edição do ano passado.
Relativamente às procuras online, pela marca Sintra, nos últimos quatro anos,
(Digital Demand©), observa-se um crescimento superior à média da região de
Lisboa, em especial no período de 2015 a 2016, no qual apresenta um
crescimento de 41,7%. Estes números refletem a crescente atratividade desta
marca municipal.
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O Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking© 2017 mede a performance
da marca de cada município, perante os seus públicos-alvo. Baseia-se em factos
concretos que incluem o desempenho económico, turístico e social dos
municípios, desempenho na comunicação através dos seus sites e redes sociais
e, também, a capacidade de atrair procuras online por todo o mundo.

2 | REQUALIFICAÇÃO DA EN117 EM BELAS ESTÁ A AVANÇAR
No dia 31 de maio visitei as obras de requalificação da EN117, entre Pendão e
Belas, que estão a decorrer conforme previsto.
Desde 2008 que a estrada devia estar requalificada, mas o importante é que
depois de um longo caminho de diálogo entre a Câmara, o governo e a
Infraestruturas de Portugal, esta requalificação está, agora, a ser concretizada
no terreno.
As Infraestruturas de Portugal (IP) desenvolveram o projeto de requalificação
do troço com um investimento de aproximadamente 2,4 milhões de euros,
contudo o município de Sintra investe cerca de 1 milhão de euros em obras de
construção de passeios e da ciclovia, assim como nas obras de substituição da
conduta de abastecimento de água e respetivos ramais. A construção da
ciclovia é mais uma possibilidade de as pessoas aproveitarem o espaço público
que lhes pertence.
Este projeto tem ainda previsto o reforço da estrutura de contenção,
reformulação da rede de drenagem e iluminação, reordenação de paragens de
transportes públicos, construção de uma conduta adutora, construção de
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ciclovia e execução de passeios, que implicam, também, uma alteração muito
positiva e moderna da mobilidade e segurança rodoviária.

3 | AUTARQUIA APOIA ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS PARA
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS DE SOCORRO
No dia 26 de maio, assinámos, com as nove Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários do Concelho, um protocolo para o apoio à aquisição de
ambulâncias de socorro.
O protocolo visa proceder à atribuição, entre 2017 e 2019, de uma verba
máxima de 504 mil euros (até 56 mil euros por corporação), como apoio para
aquisição de uma ambulância destinada a integrar o equipamento dos nove
corpos de bombeiros do município de Sintra.
As nove Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Município de
Sintra, no desempenho da sua meritória tarefa de prestação de socorro às
populações, combate aos incêndios e demais serviços prestados à comunidade,
devem estar dotadas de equipamentos eficazes e de instalações que se revelem
suficientes para o desempenho das suas funções atribuídas, como é o caso das
ambulâncias.
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4 | INAUGURAÇÃO DA INCUBADORA DE EMPREGO DA FÁBRICA DO
EMPREENDEDOR
No dia 29 de maio foi inaugurada a Incubadora de Emprego da Fábrica do
Empreendedor – StarLab, que está instalada no Mercado Municipal de Agualva.
Para responder aos cidadãos com maior dificuldade de inserção no mercado de
trabalho, em especial os desempregados de longa duração e com mais baixas
qualificações,

criámos,

em

parceria

com

a

SEACOOP-Agência

dos

Empreendedores Sociais, a Fábrica do Empreendedor.
A Fábrica do Empreendedor, inaugurada em 2015, já contribuiu, através do seu
polo de formação, a inserção no mercado de trabalho de 162 desempregados e
de 10 empreendedores que criaram o seu negócio. Acompanhou, também, 197
empreendedores e formou 498 pessoas, tendo sido encaminhadas para oferta
de emprego.
Em Sintra, assumimos a promoção do emprego e a criação de riqueza como um
dos objetivos estratégicos do atual mandato autárquico.
A Fábrica do Empreendedor tem como objetivo a criação de comunidades
sustentáveis, apoiando projetos nas áreas do emprego, formação/qualificação,
criação

de

negócios,

assim

como

na

promoção

de

competências

empreendedoras, dinamização de projetos de intervenção comunitária e
animação territorial.
Esta é mais uma ferramenta para a criação de emprego e de riqueza e uma
forma de a Câmara apoiar os munícipes empreendedores, no início do
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lançamento do seu negócio que, como sabemos, é regra geral um período mais
difícil.

5 | NOVO CENTRO DE SAÚDE DE SINTRA CONCLUÍDO ESTE ANO
No dia 8 de maio começaram as obras de construção do novo Centro de Saúde
de Sintra, que abrangerá cerca de 21 mil utentes do município.
Considero ser mais um momento importante para Sintra. Temos seguido uma
estratégia para recuperar décadas perdidas no setor da saúde. É também um
esforço financeiro da Câmara, de cerca de 900 mil euros, que paga a totalidade
do centro de saúde, mas fundamental para os nossos munícipes.
A nova unidade de saúde familiar ficará instalada num edifício na zona da
Estefânia e que, para melhorar a sua funcionalidade, será ampliado com dois
blocos, conferindo-lhe assim o espaço conveniente para gabinetes de consultas
e salas de tratamentos, zona de atendimento ao público, salas de espera e sala
de reuniões. Todos os acessos pelo exterior assim como todos os espaços
interiores são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida quer por rampas
ou elevador e está também previsto o acesso automóvel ao interior do espaço
por uma rampa localizada junto a um dos blocos. A obra tem um prazo de
conclusão de 210 dias.
Relembro que em Queluz a construção obra do novo Centro de Saúde está a
decorrer conforme previsto. Esta unidade de saúde familiar para 30 mil utentes
está a ser implantada na antiga Escola Básica localizada na Rua D. Fernando em
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Queluz, com financiamento de 30% da Câmara, que cedeu também o terreno e
é responsável pelo projeto e pela obra.
Está também a decorrer a demolição dos Edifícios da antiga Messa onde está
prevista a instalação da futura Unidade de Saúde Familiar de Algueirão-Mem
Martins.
Importa referir, nesta temática, que a obra de construção do Centro de Saúde
de Agualva foi adjudicada pelo valor aproximado de um mihão e 100 mil euros,
dos quais 30% são também financiados pela Câmara. O terreno junto ao
Mercado Municipal de Agualva, onde vai ser construído e centro de saúde é
igualmente cedido pela autarquia. Esta unidade de saúde familiar abrange
cerca de 62 mil munícipes da União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra.
O investimento, no atual mandato, que a autarquia está a desenvolver em
novos Centros de Saúde, é de 7 milhões de euros, abrangendo a construção de
cinco novos centros de saúde: Queluz, Agualva, Algueirão-Mem Martins, Sintra
e Almargem do Bispo.

6 | CENTRO DE SAÚDE DE BELAS É PRIORIDADE PARA A CÂMARA
DE SINTRA
A construção do novo Centro de Saúde em Belas é uma prioridade para a
Câmara.
Durante este mandato, asseguramos a construção de cinco centros de saúde,
mas é necessário garantir a construção de um novo Centro de Saúde de Belas.
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Nesse sentido foram iniciadas negociações com a administração central para a
viabilização deste objetivo.

7 | ESCOLAS DE SINTRA PASSAM A TER DESFIBRILHADORES
No dia 28 de abril apresentámos o plano estratégico na área da reanimação
cardiorrespiratória, que incluiu a entrega de 29 desfibrilhadores às escolas do
concelho, abrangendo cerca de 30 mil alunos, três mil docentes e 500 não
docentes.
O evento realizou-se na Escola Secundária Leal da Câmara, em Rio de Mouro,
onde foi, também, assinado o protocolo de colaboração entre a Câmara, o
Ministério da Educação e o Hospital Fernando da Fonseca para a
implementação do plano estratégico na área da reanimação cardiorrespiratória
dirigido à comunidade educativa.
Este evento marcou o início do processo de alargamento do programa aos
estabelecimentos de ensino da rede pública de Sintra, abrangendo 29 escolas
do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário, depois de a Câmara ter
instalado desfibrilhadores em 15 instalações municipais.
O plano estratégico implica a formação de 164 operadores de desfibrilhadores
automáticos externos (DAE), seis por estabelecimento de ensino. Só depois de
habilitados a usá-los, será entregue a cada escola um dispositivo eletrónico
portátil.
Relembro que em março foram instalados mais oito desfibrilhadores em
espaços municipais duplicando assim a capacidade de resposta imediata a
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situações de paragem cardiorrespiratória. Complexo desportivos, bibliotecas
municipais, mercados, ou lojas do cidadão são alguns dos espaços agora
equipados com desfibrilhadores.

8 | AUTOSSILO DA ESTAÇÃO DE MASSAMÁ/BARCARENA ABRIU AO
PÚBLICO
No dia 25 de abril foi aberto o parque de estacionamento da Estação da CP
Massamá-Barcarena. O estacionamento é gratuito durante o período de
construção da ciclovia entre Agualva e Massamá.
O parque tem capacidade para 552 viaturas ligeiras, 38 motos e 36 bicicletas.
O espaço estava pronto há cerca de cinco anos, mas só em setembro do ano
passado, conseguimos assinar um protocolo de subconcessão com a
Infraestruturas de Portugal (IP) permitindo, assim, a sua abertura.
Abrimos este parque porque as nossas cidades precisam de mais mobilidade e
ordenamento. No próximo mês de julho, vamos abrir o autossilo da estação de
Agualva-Cacém que, também, foi cedido para exploração pela IP em setembro
de 2016.

9 | PARQUE URBANO DA CAVALEIRA INAUGURADO
No dia 25 de abril inaugurámos o novo parque urbano do bairro da Cavaleira
em Algueirão.
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Este parque é uma das imagens de marca da atual Câmara porque estamos
apostados em criar espaços verdes de qualidade um pouco por todo o
concelho. Este é o caminho para valorizar e melhorar o quotidiano de todos os
que vivem e trabalham no concelho de Sintra. Este é o sexto parque de grande
dimensão que a autarquia sintrense abre à população nos últimos três anos.
O novo parque urbano, com 25 mil metros quadrados, está inserido numa
urbanização onde vivem cerca de cinco mil pessoas.
O parque tem zonas de estadia e de lazer, circuitos de manutenção para
adultos e idosos, parque infantil, zona de desporto livre e relvado, percursos
pedonais, parque canino e estacionamento.
A conceção do parque, investimento de cerca de 600 mil euros, contou com a
participação ativa da população através de ideias para o projeto final.

10 | UMA AUTARQUIA AO SERVIÇO DAS PESSOAS
a)

Vigilância e proteção da Serra de Sintra e da Serra da
Carregueira nos meses de perigo |
No dia 26 de maio assinámos dois protocolos com associações de bombeiros do
município para reforçar a vigilância e a proteção da Serra de Sintra e da Serra
da Carregueira. Estes apoios revestem-se de grande importância e simbolismo.
O protocolo com a Associação Humanitária de Bombeiros de Belas com o
objetivo de criação e funcionamento de um grupo de socorro na Serra da
Carregueira, na época estival de 2017, pressupõe a contribuição financeira da
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Câmara de 12 500 euros. É imperativa a proteção e vigilância de uma zona onde
está previsto um belo parque urbano de grandes dimensões.
O outro protocolo de colaboração celebrado entre a Câmara, a Parques de
Sintra-Monte da Lua e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários
de Almoçageme, Colares, São Pedro de Sintra e Sintra tem como propósito a
criação e funcionamento de um sistema operacional de vigilância e primeira
Intervenção na Serra de Sintra, no período entre 1 de junho e 15 de outubro de
2017. Este protocolo é um bom exemplo de colaboração na defesa de um bem
da maior importância, a Serra de Sintra.

b)

Sintra promove inquérito de rua sobre mobilidade |
No dia 5 de maio demos início à elaboração do Plano de Mobilidade e
Transportes do Concelho de Sintra – PMT Sintra e, nesse âmbito, decorreram
durante o mês de maio e início do mês de junho várias ações no terreno com
vista à obtenção de informação, nomeadamente a realização do inquérito
sobre mobilidade, com o objetivo de conhecer os padrões de mobilidade da
população residente no concelho.

c)

Sintra vai disponibilizar mais de 100 casas para arrendar até
2020 |
No dia 5 de maio assinámos um protocolo de cooperação com o Instituto da
Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU), no âmbito do programa
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Reabilitar para Arrendar – Habitação Acessível desenvolvido por esta entidade
pública.
Aproveito a oportunidade para anunciar que a autarquia vai disponibilizar mais
de 100 habitações para arrendamento jovem até 2020.
Este ano foi lançado um programa de incentivo ao arrendamento jovem que dá
a possibilidade aos jovens com menos de 30 anos de arrendar casa por valores
inferiores aos praticados no mercado, e foi um sucesso, com 400 candidatos
para primeiras 12 casas abrangidas.
O Regulamento do Arrendamento Jovem promove o aproveitamento dos
recursos municipais, no que respeita aos fogos municipais, estabelecendo
critérios de cedência uniformes. O município tem fogos habitacionais devolutos
e em condições de serem arrendados e que vão ser aproveitados para esta
finalidade.

11 | SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÓMICA DE SINTRA
a)

Autarquia assina consignações para remodelação das redes de
águas |
No dia 6 de abril assinei cinco autos de consignação, no Centro de Dia de Fação,
em Pêro Pinheiro. Uma aposta da autarquia na remodelação e construção de
redes de águas no concelho e investimento cerca de 2 milhões e 189 mil
euros+IVA nas respetivas empreitadas.
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Para a empreitada de remodelação da rede de águas na Av. da Aviação
Portuguesa, em Fação, Pêro Pinheiro o valor do investimento é de
436.476.75€+IVA, para a empreitada de construção do reservatório de Casas
Novas, Colares o valor é de 1.389.623.81€+IVA, para a empreitada de
construção da rede de abastecimento de água a Casal dos Bernardos, Sintra, o
valor é 234.534.24€+IVA, para a empreitada de construção e remodelação das
redes de drenagem de águas pluviais em Ouressa (8ª fase), Algueirão – Mem
Martins são 96.000.18€+IVA e na empreitada de remodelação de coletor da
rede de águas residuais domésticas na Av. Gago Coutinho, Sintra, são
32.687.17€+IVA.

b)

Reabilitação da ETAR do Magoito em curso |
No dia 11 de abril visitei as obras de reabilitação da Etar do Magoito, que os
SMAS de Sintra estão a realizar com o objetivo de dotar esta estação de
tratamento de mecanismos para reutilização de cursos de água, que correm a
partir de uma acumulação de outros cursos de água na época das chuvas.
É um bom investimento para a população e para a preservação do meio
ambiente. A reabilitação desta infraestrutura no Magoito vai resolver um
problema de acumulação de águas e lamas que estava sem solução.
Com um investimento de aproximadamente 900 mil euros (85% do valor
adjudicado tem financiamento aprovado do POSEUR), abrange 5500
habitantes, da União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem.
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A remodelação da ETAR do Magoito promove uma melhoria na água e na areia
da praia. Assim, deixarão de ocorrer descargas na linha de água tal como,
ocorre atualmente quando existe um aumento considerável do curso de água
sempre que chove. Esta obra possibilitará a atribuição da bandeira azul a esta
praia (atribuída anualmente pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE)).
A empreitada contará ainda com a redefinição do traçado do emissário do
Magoito, garantindo a afluência gravítica dos efluentes à ETAR, o que
contribuirá para a robustez do sistema. A obra inclui igualmente a recuperação
e limpeza da Ribeira da Mata e a formação de uma cortina visual à ETAR
minimizando os impactes visuais, através da plantação de árvores.
Esta Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) trata as águas residuais
provenientes das localidades de Bolembre, Magoito, Tojeira, Aldeia Galega,
Arneiro dos Marinheiros, Fontanelas, Gouveia e Pernigem, situadas na União
das Freguesias de S. João das Lampas e Terrugem. A obra iniciada em janeiro de
2017 tem um prazo de execução de 360 dias.

c)

Câmara restaura fontes ornamentais do município |
No dia 31 de maio iniciou-se o restauro das fontes ornamentais na zona urbana
do concelho, cuja apresentação do projeto se realizou na Estufa Botânica de
Massamá.
Existe um conjunto de fontes no nosso concelho que são património e
precisavam de ser recuperadas. Começámos com a recuperação das fontes
urbanas, e em seguida passaremos para as fontes nas zonas históricas.
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No Largo da Av. Heliodoro Salgado na UF Sintra, Rotunda do Interface, Portela
de Sintra na UF de Sintra, Rotunda dos Deficientes das Forças Armadas na UF
Massamá e Monte Abraão, Rotunda Augusto Rendeiro na UF Massamá e
Monte Abraão, Fonte do Largo da República na UF de Agualva e Mira Sintra e
também no Parque Felício Loureiro na UF de Queluz e Belas corresponde à
primeira fase da intervenção, em fontes do município.
Este restauro garante a continuidade do correto funcionamento das fontes e
uma considerável redução de encargos, assim como a melhoria da qualidade de
serviço, convidando a uma utilização dos espaços por residentes e visitantes.
A recuperação e reabilitação dos equipamentos de filtragem e tratamento de
água evitam o exagerado consumo. São substituídos ou reabilitados todos os
equipamentos e sistemas existentes que apresentam defeitos ou avarias,
(eletrobombas, quadros elétricos, projetores, sistemas de ventilação, entre
outros), substituída toda a iluminação ineficiente por projetores de tecnologia
LED e alterados os efeitos de água em algumas fontes.

d)

Vencedores do concurso de ideias do Eixo Verde e Azul recebem
prémios no Palácio Nacional de Queluz |
No dia 25 de abril entregámos, no Palácio Nacional de Queluz, os prémios dos
concursos de ideias para a requalificação do Eixo Verde e Azul promovidos pela
Câmara Municipal de Sintra e a Parques de Sintra.
Os prémios resultam de dois concursos públicos para a criação de uma ponte
verde sobre o IC19 e a requalificação do Terreiro do Palácio Nacional de
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Queluz, representando um investimento de cerca de 8,3 milhões de euros
(acrescidos de 532 mil euros dos projetos de execução de cada intervenção).
Considero o Eixo Verde e Azul estruturante para Sintra e para o país e que
representa uma melhoria na qualidade de vida das pessoas que, no futuro,
poderão usufruir deste espaço público com qualidade.
A proposta vencedora do concurso de ideias para criar uma "ponte verde"
sobre o IC19 (Lisboa-Sintra) é da responsabilidade da Biodesign/Tetraplano
(coordenada por Jorge Manuel Frazão Cancela) que, de acordo com o relatório
do júri presidido pelo arquiteto paisagista Sidónio Pardal, “valoriza a integração
paisagística, nomeadamente, pela boa integração proporcionada pela barreira
acústica em talude com revestimento vegetal, junto ao IC19, e pela ponte verde
de ligação entre os jardins do Palácio [de Queluz] e a Matinha".
A Ponte Verde de Queluz consiste numa ligação pedonal e ciclável sobre o IC19,
com espaços verdes nas zonas naturais junto aos jardins do Palácio Nacional de
Queluz e ligação ao Terreiro do Palácio, à Quinta Nova e ao Parque Urbano
Felício Loureiro.
Neste concurso foram apresentadas oito propostas. O segundo lugar foi
atribuído a Fora-Fagulha, Oliveira e Rosa, Arquitetura e Urbanismo. Em terceiro
ficou a Orla-Estudos e Projetos de Arquitetura Paisagista.
No concurso para a requalificação do terreiro do Palácio de Nacional de Queluz
foi escolhido o projeto de Sara Maduro para primeiro prémio.
Este projeto tem por objetivo a reabilitação do Terreiro do Palácio Nacional e
devido enquadramento da Pousada D. Maria I, assim como a criação de espaço
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público com qualidade junto ao Palácio, promovendo a área urbana envolvente
e o desenvolvimento local e considerando uma diminuição do impacto negativo
do trânsito.
Das 11 propostas apresentadas foi atribuído o segundo lugar ao projeto de Luís
Ferreira Neto e o terceiro prémio a Adalberto Araújo da Silva Gonçalves Dias.
A 14 de julho de 2016 foi assinado um protocolo entre as câmaras da Amadora,
Oeiras e Sintra e a PSML, que estabelece uma estratégia integrada de
intervenção para a regeneração do Palácio Nacional de Queluz e área
envolvente, incluindo a criação de um corredor ecológico ao longo do rio Jamor
e um percurso pedonal e ciclável de 15 quilómetros a unir os três municípios,
com o objetivo de gerar desenvolvimento na região.

e)

Câmara de Sintra aprova regulamento dos transportes
turísticos|
Em reunião de Câmara, aprovámos, no dia 19 de abril, o novo regulamento
para transportes de índole e fruição turística no município de Sintra.
Este regulamento surge na sequência do aumento da oferta turística ao nível
dos circuitos e roteiros por meio de transporte alternativo, sendo que os mais
identificados são transporte turístico em motociclos, triciclos (os chamados tuk
tuk), carros elétricos, jeeps e veículos ligeiros.
A Câmara identificou uma sobrecarga originada pela exploração de circuitos
turísticos, com a obstrução à normal circulação, ao estacionamento, paragem e
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ao ruído provocado por alguns dos veículos em causa, que têm originado
reclamações por parte das populações.
Com este regulamento pretende garantir-se a normal circulação do trânsito,
ordenando o estacionamento, com a criação de zonas específicas para este tipo
de veículos.
A Câmara de Sintra cria, também, zonas de “zero emissões” e “zonas de
emissão reduzidas”, onde os veículos turísticos motorizados só podem circular
se cumprirem os limites máximos de emissões poluentes e de ruído.
O processo de elaboração deste regulamento integrou todos que se
constituíram como interessados, garantindo a participação dos agentes e
empresários locais.

12 | REFORÇO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL
a)

Abertura de candidaturas para o Programa de Bolsas Sociais
(Infância–Creches) |
No dia 5 de maio abriram as candidaturas para o Programa de Bolsas Sociais, na
área da infância, para o ano letivo de 2017/2018, que vão prolongar-se até ao
dia 15 de julho.
Neste âmbito, serão atribuídas 350 bolsas sociais. Estamos a dar continuidade a
políticas de apoio à frequência de creches, das crianças provenientes de
agregados familiares em situação de vulnerabilidade económico-social do nosso
concelho.
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No preenchimento dos lugares a preferência recai sobre vagas disponibilizadas
pelas instituições aderentes da rede solidária e, no caso das vagas
disponibilizadas pelas entidades aderentes do setor privado lucrativo, a
preferência é para as que pratiquem mensalidades de valor mais baixo e que
incluam a alimentação.
Os montantes dos apoios sociais a atribuir para o pagamento da mensalidade
de creche serão de 50% do valor da mensalidade para agregados familiares
beneficiários do 1º escalão do abono de família, 40% para o 2.º escalão e 30%
para o 3º escalão.
Ao abrigo do Programa de Bolsas Sociais na área da Infância – Creches foram
disponibilizadas, pelas entidades aderentes, 461 lugares de creche, em oito das
11 freguesias/união de freguesias de Sintra, dos quais 122 do setor solidário e
339 do setor privado lucrativo.
As famílias interessadas e que se enquadrem nas condições de participação
estipuladas nas normas de funcionamento do programa podem candidatar-se à
bolsa social.

b)

Sessão de esclarecimento no âmbito do projeto Sintra Inclui |
No âmbito do projeto Sintra Inclui, em parceria com a Associação Pais em Rede,
promovemos duas sessões de esclarecimento, nos dias 11 e 20 de maio, sobre
“Percursos educativos de acesso ao ensino superior” para pessoas com
deficiência.
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No dia 11 de maio decorreu, no Centro Lúdico de Massamá, uma sessão com o
objetivo de informar os Agrupamentos de Escolas sobre respostas e apoios
existentes para alunos com necessidades de educação especiais, com perfil
para prosseguirem os seus estudos superiores.
Com o mesmo objetivo, realizou-se no dia 20 de maio, na Casa da Juventude,
uma sessão dirigida às famílias, informando os pais e alunos desta possibilidade
e dos apoios existentes.
O projeto Sintra Inclui tem por objetivo facilitar e promover a integração
socioprofissional do jovem com deficiência ou incapacidade, através da
construção de uma rede comunitária de apoio capaz de criar respostas no
sentido da promoção da autonomia, realização pessoal e autodeterminação da
pessoa com deficiência e contempla jovens com incapacidades intelectuais em
situação de términus da escolaridade obrigatória, ou que já terminaram,
estando em situação de desocupação.

13 | APOSTA NA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
a)

Câmara comparticipa obras de requalificação da Escola Padre
Alberto Neto em Rio de Mouro |
A Câmara de Sintra assinou, no dia 25 de maio um protocolo de colaboração
com o Ministério da Educação, cujo objetivo é a requalificação da Escola Básica
Padre Alberto Neto, em Rio de Mouro.
A escola Padre Alberto Neto precisa de obras profundas de remodelação e que
estão avaliadas em seis milhões de euros, mas este é um passo importante para
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resolver algumas das situações prioritárias a que se seguirão outros para a
melhorar a vida destas crianças.
O investimento de 525 mil euros é repartido pelo Ministério da Educação, 350
mil euros, e a autarquia de Sintra que contribui com 175 mil euros para
recuperar o pavilhão desportivo e construção de um refeitório escolar com
cozinha requalificada.
Na intervenção no estabelecimento de ensino do Agrupamento de Escolas Leal
da Câmara estão previstas a recuperação do pavilhão desportivo e dos
balneários e a substituição do atual bar por um refeitório com cozinha, de
forma a criar melhores condições aos 930 alunos da escola.

b)

Câmara apoia Real Sport Clube para obras nas instalações |
No dia 26 de maio celebrámos um contrato-programa, no valor de 345 mil
euros para obras de requalificação no Complexo Desportivo do Real Sport
Clube, o clube do nosso concelho que esta época desportiva subiu de divisão.
O clube tem cerca de um milhar de praticantes, divididos por 22 modalidades, e
no futebol 700. Sintra é o concelho com maior número de jovens do país,
quando se apoia o desporto também se está a fazer política social.
O Real Sport Clube garantiu a subida à 2.ª Liga nesta época desportiva e
necessita de intervenção no Complexo Desportivo do Real. A autarquia de
Sintra disponibiliza 345 mil do total de 500 mil euros, para a requalificação do
complexo desportivo. Estão previstas obras de construção de uma nova
bancada, novos balneários, construção de dois novos acessos ao estádio, um
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posto médico e melhoramento geral das infraestruturas desportivas exigido
pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
O futebol é uma bandeira importante para Sintra. E a Câmara estará sempre ao
lado do clube neste percurso. Assim como de todos os que promovem o
município com sucessos alcançados.
O Real Sport Clube é composto por um Complexo Desportivo com dois campos
de futebol com relvado sintético, um campo de futebol de relva natural, pista
sintética de atletismo, onde treinam vários clubes como o JOMA, piscina, courts
de ténis, instalações para a prática de ginástica e tiro com arco, dança,
desportos de combate e ballet.

c)

Sintra mantém refeitórios escolares abertos durante pausa
escolar |
Mantivemos os refeitórios escolares abertos durante o período de pausa letiva
da Páscoa, que se iniciou no dia 5 de abril.
Foram 76 refeitórios escolares abertos, onde foram servidas cerca 37 mil e 500
refeições para 92 escolas.
Relembro que durante o ano letivo 2015/2016 foram servidos mais de dois
milhões e 500 mil almoços e 700 mil lanches diários.
Durante este período da pausa letiva da Páscoa, os refeitórios estiveram
também abertos a todos os familiares diretos dos alunos que quisessem
almoçar com as crianças na escola.
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d)

Escolas em Sintra abertas durante a pausa escolar da Páscoa |
Entre os dias 5 e 18 de abril, na pausa letiva da Páscoa, o projeto “Okupa" e o
projeto “À Descoberta dos Tempos Livres” mantiveram as escolas do concelho
de Sintra abertas para os alunos.
Estes projetos promovidos pela Câmara garantiram a ocupação dos tempos
livres aos mais jovens e desenvolveram iniciativas que foram ao encontro de
um concelho amigo das famílias. Os alunos “redescobriram” a escola durante a
pausa escolar, com programas de ocupação de tempos livres, atividades
desportivas, lúdicas, da área das expressões artísticas ou até da culinária.
O “Okupa” é dirigido aos alunos do 2.º e 3.º ciclos, em colaboração estreita
com os agrupamentos de escolas e juntas de freguesia, permitindo também a
promoção do voluntariado jovem.
“À Descoberta dos Tempos Livres” é destinado aos mais novos - alunos da
educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico.
Estes dois programas envolveram cerca de 1650 crianças e 26 voluntários,
aproximando a escola da comunidade e dando resposta às preocupações das
famílias.

e)

Tradição e Modernidade no Festival de Sintra |
De 5 a 27 de maio decorreu a 52ª edição do Festival de Sintra. Como
habitualmente, Sintra acolheu alguns dos melhores artistas nacionais e
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internacionais e jovens revelações nos seus locais históricos, repletos de
carisma e tradição.
Nos Palácios de Sintra e de Queluz, na Quinta da Piedade, além do habitual
Centro Cultural Olga Cadaval, bem como, nas ruas de Sintra, com o “Sons da
Rua” - ao longo de um percurso, desde o MU.SA - Museu das Artes de Sintra até
ao Terreiro Rainha D. Amélia foram alguns dos locais emblemáticos por onde
passou o festival.
A máxima desta edição do Festival de Sintra foi “Tradição e Modernidade”.
Aliou-se uma história rica de experiência a uma maior democratização da
cultura, abrindo as fronteiras ao espaço público e alcançando assim um público
mais variado e um maior número de espetadores.
No dia 6 de maio, Wim Mertens, compositor, contratenor, pianista, guitarrista e
musicólogo, apresentou, numa versão de piano solo, uma leitura essencial do
tríptico “Cran des Oeufs”, no Auditório Jorge Sampaio do Centro Cultural Olga
Cadaval.
No dia 7 de maio, Lígia Moreno, pianista da primeira linha brasileira, 1º Prémio
do Concurso Grieg na Noruega e um valor seguro da escola sul-americana de
piano, oriunda da cidade brasileira geminada com Sintra, Petrópolis, realizou
um concerto na Quinta da Piedade.
Nos dias 12 e 13 de maio voltámos a uma linha mais tradicional do Festival de
Sintra com artistas da Escola Russa, reconhecida unanimemente como uma das
referências pianísticas. Vladimir Viardo e Anna Malikhova, dois grandes nomes
da interpretação e da pedagogia, realizaram concertos no Palácio Nacional de
Queluz e no Auditório Acácio Barreiros do Centro Cultural Olga Cadaval,
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respetivamente. Também da Escola Russa e atendendo à preocupação de abrir
o Festival a músicos da nova geração, a jovem virtuosa Kristina Miller-Koeckert,
apresentou-se no dia 14 de maio na Quinta da Piedade.
A Áustria, que também esteve sempre no centro quer da tradição, quer da
modernidade musical, esteve representada por nomes superlativos daquele
país. Amarcord Wien, dia 19, no Palácio Nacional de Sintra, o grande pianista
austríaco Gottlieb Walisch, no dia 20, na Quinta da Piedade e Hugo Wolf
Quartet, dia 21, no Palácio Nacional de Sintra, trouxeram a sonoridade
austríaca até Sintra.
No dia 26, no Palácio Nacional de Queluz, regressámos a uma perspetiva menos
convencional da linha do Festival de Sintra, com o concerto do extraordinário
acordeonista Richard Galliano.
Como habitualmente, o Festival de Sintra encerrou com um concerto gratuito,
no Largo do Palácio Nacional de Queluz, que permitiu o acesso livre ao público.
O “Concerto Promenade” contou com a colaboração da Banda Sinfónica do
Exército, do Coro Lisboa Cantat e de três dos mais promissores cantores
portugueses: a soprano Carla Simões, o tenor Pedro Rodrigues e o barítono
Diogo Oliveira.
Com o objetivo de promover um maior acesso à cultura e alcançar um público
mais variado, foi criado nesta 52ª Edição do Festival de Sintra o “Sons da Rua”.
Nos dias 20 e 21 de maio, a oferta musical foi variada e constante e vários
estilos musicais estiveram representados com duos, trios, quartetos, coros,
bandas e orquestras que animaram artisticamente Sintra, num percurso, desde
o MU.SA - Museu das Artes de Sintra até ao Terreiro Rainha D. Amélia.

29

Relatório da Atividade Municipal / abr_mai 2017 : INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

f)

Quinta da Ribafria recebe iniciativa “Sintra com Vida” |
A Câmara promoveu na Quinta da Ribafria, de 30 de maio a 4 de junho, a
iniciativa Sintra com Vida para assinalar o Dia Mundial da Criança e,
simultaneamente, comemorar o encerramento do ano letivo.
Esta iniciativa foi dirigida às escolas e às famílias para promoção de estilos de
vida saudáveis, com um conjunto de atividades desportivas e de bem-estar
alusivas à alimentação saudável, ateliês de culinária e horticultura, jogos de
educação alimentar e outras atividades lúdicas, como dança, teatro e horas do
conto.
Os alunos das nossas escolas estiveram na Quinta da Ribafria entre os dias 30
de maio e 2 de junho e as famílias nos dias 3 e 4 de junho.
Durante o fim desemana realizou-se um piquenique convívio.

g)

Encontro de Alternativas em Sintra na Quinta da Ribafria |
A Quinta da Ribafria recebeu a 12ª edição do Encontro de Alternativas em
Sintra, com entrada livre, entre os dias 26 e 28 de maio, este ano dedicado ao
tema “Mãe Terra”.
Este encontro tornou-se uma referência a nível nacional, uma vez que difunde
um conjunto de princípios fundamentais para a necessidade de uma mudança
de hábitos de vida, através da divulgação de inúmeros projetos alternativos e
criativos.
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O vasto programa contou com ciclo de palestras, meditações, workshops,
oficinas, práticas de yoga, Tai-Chi, Chi-Kung para adultos e crianças,
demonstrações de mountainboard, um passeio, entre outros. No espaço
destinado às crianças desenvolveram-se diversas atividades na natureza com
meditações, jogos sobre alimentação e exploração de plantas e insetos. Pelo
palco passaram projetos de música, teatro, dança e poesia.
Todas as atividades de acesso livre e gratuito, permitiram ao público, durante
os dias do encontro, usufruir de uma programação vasta e diversificada na
Quinta da Ribafria, que durante muito tempo esteve fechada ao usufruto dos
munícipes.

h)

Sons de Rua trazem o Festival de Sintra à vila |
Nos dias 20 e 21 de maio decorreram os Sons de Rua, no âmbito do Festival de
Música de Sintra, de modo a promover um maior acesso à cultura.
O objetivo desta programação no Festival de Música de Sintra foi levar o
festival para

a rua,

facilitando o contato das pessoas com a música,

democratizando o acesso aos mais variados públicos, para abranger

um

número mais vasto e amplo de espetadores.
Animaram vários espaços públicos de Sintra duos, trios, quartetos, coros,
bandas e orquestras, numa grande festa da música.
Desde o Museu das Artes de Sintra até ao Terreiro Rainha D. Amélia, a oferta
musical foi variada e constante e vários estilos musicais encontraram espaços
de confluências e sinergias.
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i)

Exposição "Escrita Íntima" no MU.SA|
No dia 20 de maio inaugurou-se a exposição "Escrita Íntima", que vai estar
patente no MU.SA - Museu das Artes de Sintra, até ao dia 3 de setembro.
A exposição “Escrita Íntima” reúne diversa correspondência, cartas e desenhos
trocados entre Vieira da Silva e Arpad Szenes, uma seleção de obras de ambos.
São na sua maioria desenhos, testemunhos e retratos do outro e da sua
intimidade, rastos de um enamoramento que passava da vida para a obra.
Muitos destes trabalhos não tinham por objetivo o espaço público, eram cartas
de amor gráficas, registos de afetos que não encontravam melhor sujeito para
o estudo que o ser amado. Se a arte era indissociável de ambos também o
outro o era, e assim se encontravam, num esboço, num desenho, numa
pintura. Trata-se de série de obras pouco conhecidas – algumas inéditas –
maioritariamente sobre papel e de pequenas dimensões, da coleção da
Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva.

j)

Dia Internacional dos Museus comemorado em Sintra|
No dia 18 de maio comemorámos o Dia Internacional dos Museus, com várias
atividades gratuitas nos Museus de Sintra.
Este ano a temática definida foi “Museus e histórias controversas: dizer o
indizível em museus”, desenvolvida sobre as diferentes perspetivas das diversas
regiões do mundo.
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A programação, no Museu Anjos Teixeira, no MU.SA – Museu das Artes de
Sintra, no Masmo – Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, Museu de
História Natural de Sintra, Casa Museu Leal da Câmara, foi muito variada, com
exposições, visitas guiadas, peças de teatro, e uma conferência no Museu
Ferreira de Castro, intitulada “ O misterioso embrulho das “cartas femininas”.

k)

Sintra foi a “capital” do livro por um dia |
Mais de 280 alunos do 3º ciclo e do ensino secundário participaram em Sintra,
no Centro Cultural Olga Cadaval, nas provas escrita e oral da fase regional da
Área Metropolitana de Lisboa (AML) do 11º Concurso Nacional de Leitura.
Esta fase do concurso envolveu 78 escolas dos 18 municípios que compõem a
AML, que o município de Sintra preside, tendo selecionado os seus
representantes para a final nacional.
Na sessão da prova oral, os participantes foram surpreendidos pela presença
dos dois escritores com obras a concurso – Carla Maia de Almeida (3º ciclo) e
Sérgio Luís de Carvalho (ensino secundário), que interagiram diretamente com
os concorrentes, ao efetuarem as perguntas do “Desafio argumentação”.
A prova oral contou ainda com a colaboração e atuação do grupo “Danças com
História” e teve a apresentação do contador de histórias Carlos Marques.
O júri da prova foi composto não só pelos escritores Carla Maia de Almeida e
Sérgio Luís de Carvalho, mas também pela bibliotecária responsável pelo
Núcleo de Bibliotecas Municipais de Sintra e ainda por Nazaré de Sousa,
bloguer e responsável pelo espaço de leitura “Hipopómatos na Lua”.
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l)

Semana Europeia da Juventude assinalada em Sintra |
Assinalámos, no dia 6 de maio, na Casa da Juventude, na Tapada das Mercês, a
Semana Europeia da Juventude, com um dia dedicado aos jovens no universo
da União Europeia, através de iniciativas direcionadas aos jovens do concelho
de Sintra, com idades compreendidas entre os 15 e os 30 anos.
Foram também realizadas iniciativas de promoção de atividades de mobilidade
internacional financiadas pela Comissão Europeia, tais como o serviço
voluntário europeu, intercâmbios juvenis internacionais, cursos de formação,
entre outros.
Os nossos jovens puderam participar em workshops, oficinas sobre criatividade,
ouvir histórias sobre cultura, migração e direitos humanos, saber mais sobre a
“geração Y” ou “Millennials” e participar em jogos de tabuleiro.
O evento foi organizado pelo grupo informal Youth Coop e pela Câmara
Municipal de Sintra, com a colaboração da Associação RJ Anima.

m) Abertura de inscrições para Voluntariado Sintra Jovem |
Abriram no dia 15 de maio as inscrições para o programa “Voluntariado Sintra
Jovem”, que oferece aos jovens munícipes, dos 15 aos 23 anos, a oportunidade
de ocupação dos tempos livres.
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Animação de praias, apoio às praias, apoio ao turismo e atividades municipais
pontuais de âmbito cultural, desportivo, juvenil e educativo são as propostas da
Câmara, neste âmbito.
As atividades decorrerão de 12 de junho a 9 de setembro, em turnos de 15 dias,
de segunda-feira a domingo, na Praia Grande, Praia das Maçãs, Praia do
Magoito, Vila de Sintra e na estação da CP de Sintra e do Rossio.
Nas atividades de âmbito cultural, desportivo, juvenil e educativo os jovens
voluntários irão colaborar em vários eventos e iniciativas promovidas pela
autarquia ao longo do ano.
Para os jovens que se inscreverem na atividade de apoio ao turismo o processo
de seleção consistirá numa prova de avaliação de conhecimentos em Língua
Inglesa e sobre o Turismo em Sintra.
Os jovens que se inscreverem para a posição de coordenadores de equipa de
voluntários terão de demonstrar a sua adequabilidade através de uma
entrevista de seleção.
Aos participantes no “Voluntariado Sintra Jovem” é atribuída uma bolsa diária
(para transportes e alimentação), seguro de acidente pessoal e todo o
equipamento necessário.
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14 | REFORÇO DA IMAGEM INTERNACIONAL DE SINTRA
a) Encontro com a Câmara de Comércio e Indústria Árabe
Portuguesa |
Sintra recebeu no dia 18 de maio uma delegação de Embaixadores de países
árabes e responsáveis da Câmara de Comércio e Industria Árabe Portuguesa.
Esta iniciativa realizou-se no âmbito da estratégia da autarquia de promoção
das relações bilaterais entre o tecido empresarial do concelho com economias
externas, o evento permitiu conhecer as potencialidades de negócios e
investimentos na Arábia Saudita, num quadro de internacionalização da
economia da região de Sintra. .
A Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa é uma Associação sem fins
lucrativos/Entidade de Utilidade Pública, tem como objetivo principal o
desenvolvimento das relações económicas, comerciais, industriais e culturais
entre Portugal e os 22 Países da Liga dos Estados Árabes, numa base de mútuo
interesse, contribuindo consideravelmente para o estreitamento das relações
de cooperação entre Portugal e o Mundo Árabe.

b) Embaixador de França em Sintra ||
O Embaixador de França em Portugal esteve no passado dia 10 de maio em
Sintra, numa reunião de trabalho, no âmbito da estratégia da autarquia de
promoção das relações bilaterais do município de Sintra com os países
europeus.
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c) Embaixador da Turquia em Sintra |
No dia 4 de abril recebi a visita do embaixador da Turquia, Hasan Göğüş para
apresentação de cumprimentos.
Em 2015 reuni para uma sessão de trabalho com uma delegação da Turquia
presidida por M. Nihat Ömeroğlu, Provedor de Justiça da Turquia.

d)

Delegação de Sintra recebida em Omura |
No dia 2 de abril, uma delegação composta por quatro estudantes partiu rumo
a Omura (Japão) cidade que celebra este ano o 20º aniversário da geminação
com Sintra.
Sintra e Omura assinaram em 21 de Agosto de 1997 o referido acordo de
geminação onde se declararam cidades gémeas, num abraço fraterno que se
estende por muitos milhares de quilómetros e que atravessa mais de quatro
séculos de história de Portugal e do Japão.
Ao longo destes 20 anos, os municípios têm vindo a desenvolver um papel
fundamental na aproximação e cooperação entre os povos fomentando a
confiança mútua, a compreensão e a amizade, reforçando laços históricos e
culturais. Esta partilha de experiências tem contribuído para encontros alémfronteiras e tem vindo a favorecer o contacto profundo entre culturas.
Os estudantes de Sintra – Rafael Fataça, Mafalda Figueiredo, Gonçalo
Bartolomeu e Inês Pombinho – levaram Sintra além-fronteiras, à semelhança de
anos anteriores, dando a conhecer um pouco da nossa cultura, património e
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costumes, através de uma apresentação cultural realizada no Internacional
Plaza, aberta a toda a comunidade.
Durante a estadia, os jovens estiveram com famílias de acolhimento, até 14 de
abril, dia em que regressaram a Portugal.

15 | OBRAS, MOBILIDADE E ILUMINAÇÃO
a)

Câmara inicia construção do parque de estacionamento da Praia
Grande |
No dia 31 de maio foram iniciadas as obras de limpeza e desmatação no
terreno onde está a ser construído o novo parque de estacionamento de 140
lugares para veículos ligeiros na Praia Grande.
Este investimento de cerca de 150 mil euros é da maior utilidade na época
balnear e valoriza a oferta turística, requalificando e valorizando, ao mesmo
tempo, o espaço público da frente marítima.
O parque de estacionamento está a ser construído no terreno localizado junto à
Av. Alfredo Coelho, na Praia Grande, Freguesia de Colares. O projeto do parque
prevê acesso através da Av. Alfredo Coelho, circulação em sentido único dentro
do parque e zonas de circulação pedonal. Na delimitação do passeio junto à
arriba será implementada uma vedação de madeira para segurança dos peões
que circulam na zona.
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b)

Obras avançam na freguesia de Algueirão Mem Martins |
No dia 21 de abril realizei uma presidência aberta à Freguesia de Algueirão
Mem Martins onde visitei várias obras.
Na Avenida Chaby Pinheiro as obras avançam conforme previsto. São cerca de
900 mil euros de investimento, no projeto de requalificação daquela avenida e
algumas ruas circundantes como a Rua Domingos Saraiva. A intervenção nesta
vasta área prevê o alargamento de passeios, redução da área de circulação
automóvel, ordenamento do estacionamento (oferta de 149 lugares), criação
de zonas de estar para uma melhor fruição do espaço público, manutenção das
árvores existentes e plantação de novas.
Estive na obra de remodelação da rede de abastecimento de águas, rede de
drenagem de esgoto doméstico e pluvial, contentores de resíduos urbanos e
enterramento dos ecopontos (em articulação com os SMAS de Sintra) prevista
no projeto. Este é um grande investimento que valoriza muito a zona de Mem
Martins de uma maneira global, aumentando a qualidade de vida das pessoas.
A visita seguiu para a zona de demolição de pavilhões municipais localizados na
Rua das Eiras (ex-Messa), onde será construído o Centro de Saúde de AlgueirãoMem Martins. Este investimento de 200 mil euros é o início do processo para
construção do Centro de Saúde que vai centralizar diversos polos na área da
saúde, contribuindo para uma melhoria das condições de atendimento e
tratamento dos 62 mil utentes.
Na Câmara desenvolvemos um programa na área da saúde, com investimento
de sete milhões de euros para a construção de cinco novos centros de saúde:
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Queluz, Agualva, Algueirão-Mem Martins, Sintra e Almargem do Bispo, para os
quais também cede terrenos e edifícios.
Estive também nas instalações do clube desportivo Arsenal 72 onde está
prevista a colocação de relvado sintético, num segundo programa de incentivo
ao desporto jovem, que está previsto.
Nesta presidência aberta estive, também, na Rua dos Morés onde os SMAS de
Sintra estão a realizar obras de remodelação da rede de drenagem de águas
residuais pluviais entre a Rua dos Morés e a Rua da Tapada, no Algueirão,
devido a frequentes ruturas. O investimento é de 132 mil euros e a intervenção
estará concluída no próximo mês de julho.
Visitei a segunda fase da empreitada de execução de infraestruturas da
Urbanização da Tapada das Mercês, com um investimento de cerca de 250 mil
euros, que está em curso com trabalhos de limpeza urbana, demolição, corte e
remoção de elementos construtivos obsoletos, reconstrução e reparação dos
equipamentos públicos, reparação de pavimentos rodoviários, passeios e lancis,
assim como a reabilitação pontual do sistema de drenagem de águas pluviais.
A Tapada das Mercês teve uma primeira fase de obras que melhorou e
qualificou o espaço público e as obras continuam para que este lugar se torne
num sítio onde os moradores sintam prazer em viver.
Visitei a empresa de produtos naturais - Provida – sediada nesta freguesia que
emprega cerca de 70 colaboradores na sua grande maioria residentes no nosso
concelho.
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A presidência aberta terminou na sede dos Bombeiros Voluntário de Algueirão
Mem Martins, em cuja sessão de encerramento participaram vários
representantes de associações e empresários da freguesia.

c)

Câmara investe na freguesia de Rio de Mouro |
No dia 8 de abril efetuei uma visita à Freguesia de Rio de Mouro, no âmbito
das presidências abertas realizadas desde o início do mandato.
A visita começou na sede da Junta de Freguesia e seguiu para a zona da calçada
da Rinchoa, onde assinei o auto de consignação da obra de requalificação de
uma área toral de 25 mil m2, que começou no dia 2 de maio. Este investimento
de cerca de 900 mil euros vai requalificar toda a zona e áreas envolventes,
tornando a localidade amiga dos munícipes e um lugar onde dá prazer viver.
De seguida assinei o auto de consignação, no local, das obras de reabilitação do
espaço público, no bairro do Monte da Parada, em Rio de Mouro. Um
investimento de cerca de 125 mil euros que representa a melhoria da qualidade
de vida dos nossos munícipes. Estas obras beneficiam muito os moradores
desta zona.
A visita seguiu para a zona do Bairro da Tabaqueira onde está em curso a
requalificação do pavimento betuminoso na Av. Alfredo Silva, de acesso ao
bairro, cujo pavimento se apresentava bastante irregular e degradado, entre as
rotundas da EN.249-4 e a rotunda de acesso. Esta intervenção, com um
investimento de cerca de 32 mil euros, decorreu no âmbito do Programa de
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Recuperação de Vias Rodoviárias desenvolvido pela Câmara por todo o
concelho.
No Polidesportivo de Fitares, a intervenção de requalificação desta
infraestrutura desportiva, que se encontrava inadequada e em risco para a
atividade desportiva, está a decorrer conforme previsto. Nas novas instalações
será possível praticar diversas modalidades, desde o futsal, basquetebol e
voleibol, durante todo o ano, num espaço coberto com condições. É um
investimento de cerca de 150 mil euros para que crianças e jovens tenham mais
um espaço onde podem praticar desporto.
O encerramento da visita decorreu na sede da Junta de Freguesia, com uma
reunião com as associações.

d)

Obras requalificam bairro do Monte da Parada em Rio de
Mouro|
A Câmara iniciou na segunda semana de abril, as obras para melhorar o espaço
público, no bairro do Monte da Parada, em Rio de Mouro.
A qualidade de vida dos nossos munícipes é uma prioridade e estas obras
beneficiam muito os moradores desta zona.
Com um investimento da Câmara de cerca de 125 mil euros, e um prazo de
execução de 90 dias, está prevista a requalificação dos pavimentos numa área
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de 2900 m2, criação de lugares de estacionamento, passeios para peões e
colocada sinalização horizontal.
Relembro que a Câmara declarou a caducidade do alvará de loteamento em
2015, para poder avançar com a requalificação desta urbanização com mais de
20 anos. Neste bairro vivem cerca de 1500 pessoas, que durante os últimos
meses tem sido alvo de várias intervenções, no espaço público, por parte da
Câmara Municipal e da junta de freguesia.

e)

Câmara recupera monumento megalítico e requalifica jardim
em Agualva |
No dia 6 de abril, inaugurámos o monumento megalítico da pré-história, datado
de 3000 a.C., inserido no Jardim da Anta, em Agualva, que foi recuperado e está
disponível para usufruto dos munícipes, assim como a área envolvente, que
também foi alvo de recuperação e musealização.
Este trabalho é para devolver aos munícipes o que é deles. Recuperámos este
magnífico jardim em plena zona urbana e contribuímos para manter a memória
do nosso concelho. Relembro que na primeira visita ao local o monumento
estava abandonado e toda a zona envolvente também.
Com a requalificação, restauro e musealização da Anta do Carrascal, também
conhecida como Anta de Agualva, pretende-se devolver à sepultura megalítica
a sua dignidade monumental, limpando-a e consolidando os elementos que a
constituem, assim como a área envolvente, transformando-a num jardim com
zonas de observação e de passagem.
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No jardim com 15 ha foi criado um circuito de observação do monumento com
um passadiço em madeira, assente no chão, e que evidencia a ideia de
paisagem sensível e intocável.
Os trilhos existentes foram todos reabilitados, nos quais se incluem duas
passagens sobre a ribeira, ali existente, bem como a limpeza e regularização
das margens, o que vai permitir uma vivência em segurança e uma visibilidade
plena sobre o monumento
Para o projeto de paisagismo de enquadramento da Anta foram consideradas
as características do sítio e as exigências específicas de “paisagem sensível” em
que ela se insere. A implantação do monumento em pleno carrascal
mediterrânico, com bom estado de desenvolvimento e densidade, constituem
proteção à Anta. O elevado valor paisagístico, cultural e botânico deste coberto
vegetal, em solo esquelético com alguns afloramentos rochosos, exigiam só por
si a preservação integral deste conjunto. Constituindo este carrascal
mediterrânico uma paisagem emblemática de toda a Península Ibérica (desde a
Pré-história) constitui neste local “moldura ideal” para enquadramento do
monumento.
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