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Festival da Maçã ReinetaFestival da Maçã Reineta

Restaurante Churrasqueira

Especialidades:

Peixes e Carnes 
grelhados no carvão

Ambiente Acolhedor
Ar Condicionado

Desejamos Boas Festas
a todos os clientes, 

amigos e fornecedores

• Pernil Assado no 
forno à 3ª Feira

• Cozido à Portuguesa

à 5ª Feira e Domingo

Rua José Afonso, 6 – 2745-136 Queluz (Junto à PSP) Tel. 21 436 06 81
Encerra ao Sábado

O Festival de Maçã Reineta, que decor-
reu entre os dias 29 e 30 de outubro e 1 
de novembro, no recinto multiusos da 
União Recreativa e Desportiva de Fon-
tanelas e Gouveia, contou com a pre-
sença dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Sintra (SMAS 
de Sintra).  Durante o certame realizou-
-se a divulgação do sistema de recolha 
seletiva de resíduos alimentares (bior-
resíduos), que foi alargado a todo o 
concelho de Sintra desde o passado dia 
1 de outubro.
Em nona edição, o evento promoveu 
um produto típico da região, comercia-
lizado de várias maneiras e feitios, in-
cluindo em forma de doces, compotas 
e licores, para além da venda de maçã 
reineta e produtos derivados e de arte-
sanato, o festival foi palco do 1.º Encon-
tro Local de Fanfarras. 
Visando promover um produto típico 
da região, a maçã reineta, produzida 
por pequenos produtores, em regime 

de agricultura familiar de subsistência, 
o Festival da Maçã Reineta contou com 
o apoio, para além dos SMAS de Sintra, 
da Câmara Municipal de Sintra, União 
das Freguesias de São João das Lampas 
e Terrugem e A2S (Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Re-
gião Saloia). A inauguração do festival, 
contou com a presença do presidente 
do Município de Sintra, Basílio Horta, 
do presidente da União das Freguesias, 
Guilherme Ponce de Leão, e do diretor 
delegado dos SMAS de Sintra, Carlos 
Vieira.
Assumindo a sua corresponsabilidade 
na Estratégia Municipal de Educação 
e Sensibilização Ambiental, os SMAS 
de Sintra  sensibilizaram os visitantes 
para as questões ambientais, em parti-
cular o sistema de recolha seletiva de 
biorresíduos, a valorização e a recicla-
gem de têxteis e máscaras, para além da 
necessidade de um uso eficiente de um 
recurso vital como a água.

Em destaque está a divul-
gação da recolha seletiva de 
resíduos alimentares, que foi 
expandida à totalidade do 
concelho desde o passado 
dia 1 de outubro, antecipan-

do em mais de um ano às me-
tas impostas a nível nacional 
de obrigatoriedade desta re-
colha no início de 2024. Com 
o alargamento efetuado no 
início do corrente mês, o sis-
tema de recolha de biorresí-
duos, que os SMAS de Sintra 
lançaram para o terreno em 
outubro de 2020 através de 
um projeto piloto, passa de 
200 mil para 385 mil poten-
ciais aderentes, correspon-
dentes a toda a população 
do concelho de Sintra.
Para aderir ao sistema, os 

munícipes ape-
nas necessitam 
de preencher 
um formulá-
rio (também 
disponível no 
site dos SMAS 
de Sintra, em 
https://www.
s m a s - s i n t r a .
pt/adesao-a -
-recolha-sele-
t iva-de-b ior -
r e s i d u o s / ) , 

sendo-lhe entregue um pequeno con-
tentor (de sete litros) e sacos verdes. Os 
resíduos alimentares, tanto crus como 
os cozinhados, deverão ser colocados 
nesses sacos verdes que, depois de 
cheios e bem fechados, serão deposita-
dos nos contentores de resíduos indife-
renciados (lixo comum). Quando che-
gam à Tratolixo, entidade que efetua o 
tratamento dos resíduos nos concelhos 
de Sintra, Cascais, Oeiras e Mafra, os 
sacos verdes são triados e encaminha-
dos para valorização: composto orgâni-
co ou produção de energia.
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