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Porque é de pequenino que se
torce o pepino, já diz o povo
na sua sabedoria, os Serviços
Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra) aceitaram
o desafio da Junta de Casal
de Cambra e atribuíram dois
compostores aos jardins de
infância da freguesia. A
entrega dos equipamentos
decorreu em simultâneo com
a oferta de diversas plantas
aromáticas por parte da Junta
de Freguesia, que serão usa-
das na confeção de refeições
nos estabelecimentos de en-
sino. Os petizes foram, assim,
sensibilizados para a impor-
tância do aproveitamento dos
restos de alimentos não co-
zinhados e da manutenção de
jardins e hortas, para produ-
ção de um fertilizante rico em
nutrientes (composto orgâ-
nico).
O primeiro compostor foi en-
tregue no Jardim de Infância

Compostagem (da Avó Olinda) em Casal de Cambra
SMAS de Sintra entregam compostores em jardins de infância da freguesia

CONVOCATÓRIA

Usando a faculdade que me confere o art.º 27, parágrafo 1,
alínea c), dos Estatutos dos Patarecos, convoco os sócios
desta instituição para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária
a realizar no dia 25 de maio de 2022, pelas 18.30h, na Av.
General Humberto Delgado, n.º 24, Várzea de Sintra, com a
seguinte Ordem de Trabalhos.

– Discussão e Aprovação do Relatório de Contas de
Gerência do Ano de 2021.
Se à hora marcada não estiver presente mais de metade dos
sócios com direito a voto, a Assembleia reunirá 30 minutos
depois (19h.) no mesmo local e com a mesma ordem de
trabalhos, com qualquer número de sócios presentes.

Várzea de Sintra, 3 de maio de 2022.

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(a) M.ª da Encarnação Guerreiro

PUB. JORNAL DE SINTRA, 06-05-2022
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Uma limpeza do pinhal, no
próximo sábado, dia 7 de maio,
a partir das 15h00, é o de-
safio da associação Sana
Mare, em parceria com a
Câmara Municipal de Sintra,
Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra) e Junta de
Freguesia de Colares. A
iniciativa pretende contribuir
para a melhoria do espaço
natural entre as Azenhas do
Mar e Janas, com o ponto de
encontro a ter lugar na Rua
dos Banagases (38.835363-
9.454859).
Esta iniciativa visa sensi-
bilizar a população em geral
para os efeitos nefastos do
descarte inadequado de re-
síduos, em particular do
plástico, que constitui foco
de poluição da água e dos
solos, afetando diretamente

Limpeza de Pinhal
nas Azenhas do Mar
Sábado, dia 7 de maio, a partir das 15h00

os ecossistemas, as espécies
e a saúde humana.
Além de alertar para o impacte
visual e paisagístico dos
resíduos, a iniciativa alerta
que “O que cai ao chão cai ao
mar”, já que os resíduos que
são lançados ao mar, como
embalagens descartáveis,
beatas de cigarros, copos de
plástico, e que pela sua di-
mensão e leveza são direcio-
nados para as sarjetas, vão
confluir no mar, provocando
a sua contaminação e podem
entrar na cadeia alimentar dos
animais marinhos.
A iniciativa é aberta a todos
os interessados em contribuir
para um ambiente melhor, com
mais informações disponíveis
através dos e-mail contact
@sana-mare.org e dac@
smas-sintra.pt.

de Casal de Cambra (JICC),
perante a presença de 40
crianças, e o segundo na EB1/
JI de Casal de Cambra, com
cerca de 85 crianças, que as-
sistiram às ações de sen-
sibilização “A Compostagem
da Avó Olinda”. Através de
um quadro encenado pela
“Avó Olinda” e pelo seu “vi-
zinho”, os mais pequenos fo-
ram sensibilizados para a
importância da valorização
dos resíduos orgânicos, que
darão origem a um composto
para utilização em hortas e
jardins.
A entrega dos compostores
foi concretizada pelo diretor
delegado dos SMAS de

Sintra, Carlos Vieira, à coor-
denadora do JICC, educadora
Madalena Santos, e à coor-
denadora da EB1/JI de Casal
de Cambra, professora Eugé-
nia Figueiredo. O presidente
da Junta de Freguesia de
Casal de Cambra, Mário San-
tos, procedeu, por seu turno,
à entrega de diversas plantas
aromáticas às responsáveis
dos estabelecimentos de
ensino.
Recorde-se que os SMAS de
Sintra estão a desenvolver o
projeto “Compostagem é Re-
ciclar e Reutilizar – Ser Melhor
pelo Ambiente!”, em que
atribuíram 600 compostores
domésticos a munícipes que

submeteram a sua can-
didatura e dispunham de
espaço (quinta, horta, jardim
ou terraço com local em terra)
para colocar o equipamento
com capacidade de 330 litros.
Ao potenciar a valorização
dos resíduos orgânicos, o
projeto visa a redução do seu
encaminhamento para incine-
ração ou aterro, mas também
sensibilizar a população para
a necessidade de diminuir a
deposição de resíduos indi-
ferenciados.
No início de 2020, os SMAS
de Sintra já tinham promo-
vido, em conjunto com a
Tratolixo (empresa intermu-
nicipal de Sintra, Cascais,
Oeiras e Mafra), o projeto de
compostagem “Faça mais,
para fazermos melhor”, que
consistiu na atribuição gra-
tuita de 300 compostores
domésticos.

Na sessão de Assembleia de Freguesia da União de
Freguesias de Sintra ocorrida no passado dia 26 de Abril, a
Iniciativa Liberal apresentou uma Moção requerendo à Câmara
Municipal de Sintra a abertura ao público da Quinta Mont-
Fleuri. A Assembleia aprovou um texto por larga maioria, em
que insta a Câmara Municipal de Sintra a abrir ao público a
Quinta Mont Fleuri, justificando-se para o efeito, o interesse
cultural que o referido Bem ostenta, quer isoladamente, quer
no contexto de Paisagem Cultural atribuído pela UNESCO.

Moção pede abertura da Quinta
Mont-Fleuri ao público

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 22 a 28 de abril,
que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade
e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais provisórios:
1. Detenções: 380 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
• 84 por condução sem habilitação legal;
• 154 por condução sob o efeito do álcool;
• 27 por furto e roubo;
• 24 por tráfico de estupefacientes;
• 12 por posse ilegal de armas e arma proibida;
• Dez por violência doméstica;
• Dois por incêndio florestal.
2. Apreensões:
•  295,4 doses de haxixe;
• 109,424 doses de liamba;
• 49,8 doses de heroína;
• 92 barras de metais não preciosos.
3. Trânsito:
Fiscalização: 6 674 infrações detetadas, destacando-se:
• 2 827 excessos de velocidade;
• 453  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 266 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 162 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
• 216 por falta de seguro de responsabilidade civil;
• 181 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 121 relacionadas com tacógrafos;
• 368 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei.

GNR – Atividade operacional semanal

A Câmara Municipal de
Sintra tem abertas as ins-
crições para o Voluntariado
Sintra Jovem até dia 14 de
maio.
Este programa de volunta-
riado dá aos jovens muní-
cipes a oportunidade de
ocuparem os seus tempos
livres de uma forma útil à
comunidade.

Voluntariado Sintra Jovem com inscrições abertas
Nesta fase estarão abertas
inscrições para duas ativida-
des, nomeadamente para o
Apoio ao Turismo (Vila de
Sintra e estação de com-
boios) e Apoio às Praias e
Sensibilização Ambiental.
O programa Voluntariado
Sintra Jovem é dirigido a jo-
vens dos 15 aos 25 anos, e é
composto por uma ação de

formação para todos os
inscritos, obrigatória para os
que participam pela primeira
vez e opcional para os
restantes, a ter lugar na Casa
da Juventude.
Após confirmação das ins-
crições e atribuição dos res-
petivos turnos, será enviado
a cada voluntário a infor-
mação relativa às datas e ho-

rários das sessões de aco-
lhimento e ação de formação.
Inscreve-te através dos links:
Apoio às Praias e Sensi-
bilização Ambiental; Apoio
ao Turismo.
Mais informações por e-
mail deju.juventude@cm-
sintra.pt ou 219 267 080.
Consulta as Normas de Par-
ticipação 2022
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s Serviços Muni-
cipalizados de
Água e Sanea-
mento de Sintra
(SMAS de Sin-

Sintra promove atividade “Flutuação”
Aos fins de semana de maio, no Espaço SMAS da Ribeira de Sintra

O
tra) vão promover, nos fins de
semana de maio, a atividade
“Flutuação”, no Espaço
SMAS da Ribeira de Sintra,
em que a água assumirá o
papel principal, sendo explo-
rada num contexto histórico
e físico-químico que começa-
rá na época dos Descobri-
mentos. Desde essa época,
este precioso recurso serviu
como meio de navegação e de
desenvolvimento da Huma-
nidade. Assumindo-se como
indispensável à vida, é fun-
damental para o desenvolvi-
mento socioeconómico, a
preservação dos ecossiste-
mas e a sobrevivência da es-
pécie humana.
Com sessões às 11h, 12h, 15h
e 16h, aos sábados e domin-
gos do mês de maio, a ativi-
dade contempla um conjunto
de experiências científicas,
com exploração de diversos
conceitos associados à temá-
tica, como a flutuação dos
corpos em água, assim como

a diferença de densidade en-
tre água doce e água salgada.
Esta atividade, que arranca no
fim de semana de 7 e 8 de
maio, insere-se no âmbito da
Estratégia Municipal de Edu-
cação e Sensibilização Am-
biental do Município de Sin-
tra, em convergência com os
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável 2030, que
definem a agenda das Na-
ções Unidas para o desen-
volvimento social, económico
e ambiental à escala plane-
tária.
Aberto de terça-feira a do-
mingo (exceto feriados), das

10h às 18h, o Espaço SMAS
da Ribeira de Sintra tem pa-
tente ainda as exposições
“Monstros Marinhos” e
“Mar de Plástico”, que aler-
tam para o problema do lixo
marinho, e “Os Nossos Bos-
ques”, que sensibiliza para o
património natural de Sintra,
constituindo um equipamen-
to que se pretende assumir
como um polo de referência
ao nível da educação e sen-
sibilização ambiental e de di-
vulgação científica e tecno-
lógica em relação ao ciclo
urbano da água e dos resí-
duos, destinada ao público

em geral e, particularmente, à
comunidade educativa.

Espaço SMAS – Ribeira de
Sintra
Rua Carlos de Oliveira Car-
valho, n.º 9, Telefone: (+351)
219 247 730.
E-mail: reservas@smas-
sintra.pt
Tarifário: •4 – Adulto; •3 –
Cartão Jovem / Estudante; •3
– 4 aos 17 anos; Grátis –
Criança (até 3 anos inclusive);
•3 – Sénior: •12 – Família (2
adultos e 2 crianças até aos
17 anos); Grátis: Munícipes
de Sintra.

A Câmara Municipal de Sintra e a Fundação CulturSintra
aderiram ao Projeto “Forest Flow – Programa de Formação na
Natureza para Professores”, que visa a formação em educação
ambiental de 250 docentes das escolas do município.
Este projeto prevê a realização de 10 ações de formação, com
as primeiras atividades a acontecer no mês de maio. As
formações combinam a abordagem pedagógica Forest School
(UK), com o método Flow Learning (EUA). 
A abordagem Forest School assenta no conceito de
aprendizagem transformacional, desenhada em função das
necessidades, habilidades, escolhas e interesses específicos
de cada individuo, sendo ao mesmo tempo divertida e
desafiante. Assente no brincar, explorar, descobrir e partilhar,
estes fatores constituem a sua base fundamental e permitem
aos formandos trabalharem competências intra e interpessoais
com os seus alunos.
O Forest Flow – Programa de Formação na Natureza para
Professores resulta de um protocolo assinado entre a autarquia
de Sintra, Movimento Bloom e a Fundação CulturSintra, que
prevê a realização de ações de formação.
As atividades têm o limite de 25 participantes em cada
atividade e as inscrições podem ser realizadas até dia 18 de
maio, via e-mail.
Para dúvidas ou esclarecimentos: gtfl@cm-sintra.pt  ou 219
236 152.

Sintra adere a projeto
de formação na natureza
para docentes
do município

esde 1982 que a 18
de abril se celebra
o Dia Internacional
dos Monumentos
e Sítios (por vezes

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios na Granja do Marquês

D
uns dias antes e/ou uns dias
depois).
Este ano a Direção Geral do
Património Cultural (DGPC)
convidou à participação de
todos na organização de
iniciativas enquadradas no
tema: PATRIMÓNIO E
CLIMA.
O Museu do Ar promoveu vi-
sitas guiadas, com entrada
gratuita, nos dias 18, 23 e 24
de abril para assinalar o Dia
Internacional dos Monu-

mentos e Sítios.
As visitas guiadas foram com-
postas por diversas “escalas”
através de um percurso que
passou pelo Palácio da Granja

do Marquês, Campanário,
Capela de Nossa Senhora do
Ar, Aqueduto e Hangares de
Vila Nova da Rainha.
Esta foi uma oportunidade

única para viajar no tempo e
conhecer estes locais, onde
os visitantes foram trans-
portados para uma inesque-
cível história com início há

200 anos.
Assim foi possível ficar a co-
nhecer a história da Granja do
Marquês (onde se situa
atualmente a Base Aérea n.º

1), antes de se ter tornado
Escola Militar de Aeronáutica.
Alguns dos locais visitados,
cuja construção remonta ao
século XVIII, foram o Palácio
e Capela. A visita terminou
onde tudo começou, ou seja,
nos Hangares Históricos do
Museu do Ar. Estes serviram
como estrutura da primeira
Escola de Aeronáutica Mili-
tar, ainda em Vila Nova da
Rainha, em 1916.
Depois ainda houve tempo
para visitar o Museu do Ar.

Henrique Martins,

Colaborador


