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cultura
carmona rodrigues 
Presidente Conselho Consultivo da AESintra

A Cultura é sempre um tema envolto em alguma dificuldade, apesar 
de haver uma opinião relativamente unânime sobre a sua inques-
tionável importância e a incontornável necessidade de ser apoia-

da. O que é a Cultura? É entendida como as características e o conheci-
mento de um grupo de pessoas, abrangendo aspectos tão diversos como a 
linguagem, a religião, a culinária, os hábitos sociais e as artes. Em vários 
países ocidentais, a Cultura passa pela forma como se cuida do património 
herdado dos nossos antepassados, em alguns países orientais olha-se para 
a Cultura de uma determinada sociedade através da forma como se cuida 
dos mais idosos. De algum modo, trata-se sempre de conhecer, respeitar e 
desenvolver uma herança que nos é transmitida.

Em Portugal, normalmente, o apoio dado à Cultura é sempre alvo de 
critícas. Se o apoio público, vindo do governo ou das autarquias, é visto 
como normalmente escasso, há felizmente alguns excelentes exemplos de 
apoios de natureza privada que muito têm feito pela Cultura - a Fundação 
Gulbenkian, ao longo dos últimos cinquenta anos, o Casino Estoril e ou 
outros mecenas. 

Em Sintra, a Duquesa de Cadaval ficou com o seu nome justamente 
ligado ao apoio que deu em diversas iniciativas culturais de grande im-
pacto, muito contribuindo para a sensibilização e motivação da população 
para a Cultura.

D. Fernando II marcou definitivamente a Cultura em Sintra. Casou em 
1836 com a rainha D. Maria II de Portugal e dois anos mais tarde, comprou, 
a expensas próprias, as ruínas do antigo Real Mosteiro de Nossa Senhora 
da Pena, no alto da Serra de Sintra, e toda a mata circundante, incluindo 
o Castelo dos Mouros. A ele se fica a dever o Palácio da Pena, com grande 
impacto cenográfico, misturando estilos e culturas, numa clara demons-
tração da sua tolerância cultural. O monarca mandou plantar o Parque da 
Pena onde misturou plantas provenientes das mais variadas e longínquas 
partes do mundo, numa atitude idêntica de enorme tolerância e vonta-
de universalista de unir povos e credos. D. Fernando II casa pela segunda 
vez com Elise Hensler, cantora de ópera que recebeu o título de Condessa 
d’Edla, também ela uma mulher bastante sensível e criativa. Juntos, edifi-
cam o chamado Chalet da Condessa, no interior do Parque da Pena, outra 
das grandes obras do Romantismo nacional. Durante o século XIX, são 
muitos os palacetes, chalets e casas de veraneio, que vão nascer em todo 
o perímetro de Sintra, transformando esta vila numa espécie de santuário 
romântico que, ainda hoje, faz parte da sua originalidade e identidade cul-
tural. Com D. Fernando II, Sintra não mais voltaria a ser a mesma.

Ao longo dos anos, a Associação Empresarial de Sintra sempre se as-
sociou, ou apoiou, diversas iniciativas culturais no concelho. Pese embora 
não ser o fulcro da sua actividade, a verdade é que sempre reconheceu a 
importância da Cultura no enriquecimento e valorização da população em 
geral, permitindo também, dessa forma, uma comunidade mais progres-
siva e competitiva. l

Lei do Mecenato
Paulo Verissímo
Economista

O mecenato reflete um apoio financeiro, ou não financeiro, atri-
buído por um indivíduo ou pessoa coletiva a uma entidade 
pública ou privada, sem fins lucrativos, e com o propósito de 

promover atividades em várias áreas. Os mecenas contribuem para o 
desenvolvimento de uma determinada atividade ou ação, benefician-
do do regime fiscal estabelecido no Estatuto do Mecenato, que resul-
ta no alívio de encargos fiscais. Os donativos (contribuições) são as 
entregas em dinheiro ou em espécie, efetuadas sem contrapartidas 
muito diferentes dos patrocínios. A Lei do Mecenato, ou a legislação 
do mecenato cultural, é o conceito clássico de proteção aos artistas e 
às artes, a título meramente filantrópico, ao qual as sociedades mo-
dernas acrescentaram um conjunto de incentivos de natureza fiscal 
a quem contribua para o desenvolvimento cultural do País. As mani-
festações culturais expressam a identidade de um povo, refletem as 
suas crenças, tradições, memórias e aspirações. A Cultura traduz os 
sentimentos e o caráter de cada grupo humano com incrível capaci-
dade de dissolver barreiras geográficas e cronológicas. É ela que nos 
humaniza. Livros, pinturas, músicas e as demais formas de arte, per-
mitem compreender quem somos e recriar o mundo em que vivemos. 
Arte é diversidade, liberdade, emoção. Porém, ainda que a produção 
cultural seja uma atividade estratégica, ela nem sempre é lucrativa. 
Daí a necessidade de encontrar várias formas de financiamento. O Me-
cenato começou por ser uma forma de financiar as artes, estendendo-
-se depois ao financiamento de atividades, nas diversas áreas: desde 
o plano social, passando pelo ambiental, desportivo, educacional e 
cultural, entre outros.  Em Portugal, o Mecenato tem vindo a crescer 
nos últimos anos. Existem empresas e instituições, como a Fundação 
Millennium BCP, a Caixa Geral de Depósitos e a EDP, que são já me-
cenas importantes. Existem exemplos consolidados de mecenas cul-
turais, como é o caso da Casa da Música, no Porto, ou da Fundação 
Arpad Szenes – Vieira da Silva, em Lisboa, a Companhia Nacional de 
Bailado e o Museu Grão Vasco, em Viseu, apesar de em Portugal ser 
residual o financiamento de atividades com este propósito. Os benefí-
cios concedidos ao mecenato — que variam em função de diversos fa-
tores — encontram-se definidos no Estatuto dos Benefícios Fiscais. De 
um modo geral, traduzem-se na possibilidade de, para efeitos dos im-
postos sobre o rendimento, os donativos concedidos serem inscritos 
como custos (IRC) ou deduzidos à coleta (IRS), consoante o mecenas 
seja uma pessoa humana ou uma pessoa jurídica, respetivamente. Em 
Portugal os mecenas beneficiam de vantagens fiscais consignadas no 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, 
de 1 de Julho, na redação dada pela Lei n.º 53-A/2006 de 29 de Dezem-
bro. A criação de grandes obras-primas da nossa história dependeu da 
filantropia e do mecenato. O teto da Capela Sistina é um bom exemplo 
de Mecenato. l
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EDITOrIAL

Sónia Firmino
Diretora

Para alguns associados da AESintra 
a rentrée depois das férias de verão 
é uma época de abrandamento do 

negócio. Falo dos agentes económicos 
com negócio situado junto às praias do 
Concelho de Sintra e de alguns serviços 
ligados ao turismo balnear. São estes 
agentes económicos, empresários e 
comerciantes, que aliados à presença 
associativa das localidades promovem 
e patrocinam uma boa fatia das festas 
de Verão que acontecem um pouco por 
todo o Concelho, com particular inci-
dência nos meses de verão e que trazem 
grande dinâmica às comunidades e à 
economia local. Nesta edição falamos 
sobre dois desses festejos de génese re-
ligiosa, - Nossa Senhora da Praia e Nossa 
Senhora da Graça – na Praia das Maçãs 
e em Almoçageme, respetivamente. 
Ambos os festejos são centenários e 
ocorrem na zona rural do concelho onde 
têm na sua estrutura organizativa, ine-
vitavelmente, a representação do tecido 
associativo e o apoio dos empresários e 
dos comerciantes.

Esta é uma edição com destaque 
dado à Cultura. De Sintra e em Sintra. 
Conversámos com Mário Laginha, resi-
dente na aldeia do Penedo há uma déca-
da, mas desde há muito que é sintrense 
na alma. O Mário deu-nos a sua pers-
petiva da “Sintra Cultural” e falou-nos 
sobre a importância do mecenato cul-
tural, na sua opinião quase inexistente 
em Portugal. Durante alguns anos este 
magnífico músico de Jazz e ainda melhor 
ser humano, inscreveu no seu percurso 
artístico e social a realização de vários 
eventos solidários e assim fez convergir 
em prol da comunidade alguns fundos 
financeiros, desconstruindo a ideia pré-
via e errada de que o Jazz não é para to-
dos os públicos. 

Por falarmos em Cultura e elegendo 
o Festival de Música de Sintra como um 
dos acontecimentos mais importantes 
do Concelho, não só devido à sua anti-
guidade mas também por ser considera-
do por muitos “o mais sofisticado produ-
to cultural de Sintra”, convidámos João 
Oliveira Cachado, membro efectivo da 
Fundação Internacional do Mozarteum 
de Salzburg, a escrever sobre aquele 
evento anual que se realiza já há 53 anos.

O calendário não pára e se o verão já 
era, depressa está aí o Natal para bom-
bear energia na economia local. Cada vez 
mais as datas especiais e alguns períodos 
do calendário alavancam negócios, esti-
mulam a economia local e impulsionam 
a notoriedade de serviços e produtos.

Preparem-se para a época natalícia!l 

2º Encontro
Empresários de Sintra
No 2º Encontro de 
Empresários, a AESintra 
reuniu em Negrais, no 
dia 26 de setembro, no 
restaurante “O Palácio 
dos Leitões”. Foram 
mais de meia centena 
de empresários que 
participaram no almoço 
que teve como convidado 
especial hugo Aleixo, 
diretor do IEFP de Sintra. 
A dificuldade em encontrar 
mão-de-obra especializada 
em alguns setores 
económicos - que soluções 
e oportunidades – foi o 
tema do encontro.

helena Filipe, presidente da 
direção da AESintra abriu a 
discussão que contou, em 

primeiro lugar, com a participação 
de orador convidado – Hugo Aleixo 
. O diretor do IEFP de Sintra falou 
dos apoios diretos dados à contrata-
ção por parte do IEFP, admitindo que 
grande parte dos empregadores vi-
vem confrontados com problemas de 
empregabilidade, mesmo nos tempos 
que correm, onde o ciclo é favorável 
ao emprego mas o encontro entre as 
necessidades dos empregadores e a 
base formativa dos candidatos não é 
objetiva nem correspondente. Hugo 
Aleixo vincou a necessidade extrema 
de informação que o IEFP precisa de 
ter por parte dos empregadores, que 
passa por conhecer-lhes as necessida-
des, atualmente pouco reconhecidas 
pela existência real de uma atitude 
pouco cooperativa entre as empresas 
e o IEFP.

Rui Maximiano, presidente da 
União de Freguesias de Almargem do 
Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, 
território onde Negrais é localidade, 
aceitou o convite da AESintra e esteve 
presente no almoço, representando a 
freguesia que está sobre sua guarda. 
Helena Filipe, aproveitando a opor-
tunidade e na mesa com Hugo Alei-
xo e Rui Maximiano, quis saber qual 
a visão do último em relação ao ní-
vel de concorrência entre Sintra e os 
concelhos limítrofes, quando temos 
vagas para funções especializadas 
mas não temos candidatos, devido a 

diversos fatores, entre os quais, a ine-
xistência de uma boa rede de trans-
portes; o agravamento dos problemas 
de mobilidade em Sintra e a falta de 
formação especializada e à medida 
das necessidades das empresas. Rela-
tivamente às inquetações de Helena 
Filipe, Rui Maximiano adiantou que 
a Câmara Municipal de Sintra está a 
apostar na criação de um passe único, 
com um valor mais reduzido, assim 
como quer aumentar a rede de trans-
porte em algumas zonas do concelho. 
O presidente da União de Freguesias 
adiantou que este novo modelo está 

a ser trabalhado em consonância com 
o PDM que vai permitir uma nova li-
gação direta entre o IC19 e a A16, sem 
que para isso seja necessário ir aos 
extremos do concelho.l  

Intervenção de Hugo Aleixo (diretor do IEFP Sintra)

Rui Maximiano (presidente da UF Almargem do Bispo, Pero Pinheiro e 
Montelavar)

Helena Filipe( presidente AESintra)

3º Encontro de Empresários 
de Sintra

28 de novembro
15€ / por pessoa

Inscrições até 23 de novembro
jm@aesintra.com 

ou 965250522
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Festas - Economia local
Durante todo o ano são deze-

nas os festejos de cariz re-
ligioso que se realizam um 

pouco por todo o Concelho de Sin-
tra. Concentremo-nos nos meses 
de verão e na zona rural do Conce-

lho, onde as estruturas organizati-
va e logística são, na sua maioria, 
conseguidas a partir da própria 
comunidade que se junta, durante 
meses a fio, voluntariamente, e põe 
em marcha os preparativos neces-

sários para meia dúzia de dias de 
festa. O dia da procissão em honra 
do Santo(a) padroeiro(a) da locali-
dade é sempre o momento alto de 
todo o evento; foi assim na Praia 
das Maçãs, com os festejos em 

Honra de Nossa Senhora da Praia, 
ocorridos em agosto, e foi assim em 
Almoçageme, no início de outubro, 
onde há 250 anos a festa em Honra 
de Nossa Senhora da Graça se faz, 
ininterruptamente.

Sintra foi altamente mediatizada 
pela comunicação social nacio-
nal no fim-de-semana de 6 e 7 de 
outubro; pelas piores e pelas me-
lhores razões. Piores, porque fica 
o registo do incêndio na Serra de 
Sintra, melhores, porque o Pre-
sidente da República Portuguesa 
esteve em Almoçageme, a acom-
panhar a procissão em Honra de 
Nª Srª da Graça. A Marcelo Rebe-
lo de Sousa juntou-se um ilustre 
residente da aldeia, Ferro Rodri-
gues – Presidente da Assembleia 
da República – e o Bispo auxiliar 
de Lisboa, D. Nunes Brás. Particu-
larmente importante, este ano que 
completa os 250 anos de realiza-
ção ininterrupta, esta festa trouxe 
milhares de visitantes à aldeia, 
rendidos ao excelente cartaz, que 
contou com a presença artistica de 
Toy, Herman José, Quim Barreiros, 
o DJ Van Breda, Tatanka & António 

Zambujo, Três Bairros & Tim. As 
festas em honra de Nª Srª da Graça 
são o exemplo acabado da força da 
comunidade que, aliada ao patro-
cínio de muitos particulares mas 
também de muitos empresários e 

comerciantes da região, todos os 
anos apoiam financeiramente a 
pesada estrutura que é montada 
durante os dias do evento.

É caso para dizer que as tradi-
ções se mantêm, e mesmo que já 

não sejam o que eram há 250 anos, 
continua a existir o esforço comu-
nitário, associativo e empresarial 
dos núcleos habitacionais que, 
todos juntos, fazem sempre a di-
ferença. 

250 Anos da Festas de Nª Srª da graça . Almoçageme (colares)

125 Anos de Nª Srª da Praia . Praia das Maçãs (colares)
O momento alto dos festejos é sem-
pre o de culto religioso. No caso 
das Festas de Nossa de Senhora da 
Praia, a procissão em honra da pa-
droeira já se faz há 125 anos, sendo 
que este ano os festejos recupera-
ram a sua parte mais profana, en-
tregue à comunidade, representada 
pelo Clube Recreativo da Praia das 
Maçãs (CRPM) que em consonância 

com a Irmandade da Praia devol-
veram a esta localidade no litoral 
sintrense a animação de outros 
tempos. É essencial a envolvência 
do tecido empresarial e comercial 
no apoio financeiro, na logística 
e na organização dos festejos que 
aqui destacamos. Apesar de, nas 
zonas rurais, a proximidade entre a 
população ser um fator decisivo são 

os agentes económicos que muitas 
vezes “patrocinam” estes eventos. 
Quando perguntámos a Hugo Pe-
reira, presidente do CRPM, qual a 
participação real dos comerciantes 
e empresários da Praia das Maçãs na 
montagem de todo o evento, o pre-
sidente do Clube Recreativo alar-
gou o espetro da lista de apoiantes: 
“Todos se envolveram na realização 

deste evento; falo dos comerciantes, 
habitantes da Praia das Maçãs, vera-
neantes e com muita surpresa nossa, 
pessoas de terras vizinhas. Todos 
juntos remámos na mesma direção, 
para que esta festa fosse um sucesso. 
E foi! Quero deixar um destaque es-
pecial à Irmandade da Praia das Ma-
çãs, que desde o primeiro momento 
acreditou no nosso projeto.”
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E viva à Senhora da Praia!

No passado mês de agosto a 
Praia das Maçãs esteve em fes-
ta. Celebrámos os 125 anos da 

procissão de Nossa Senhora da Praia. 
Culto instituido no final do século 
XIX por Alfredo Keil, que erigiu na 
sua propriedade da Praia das Maçãs 
uma ermida dedicada a Nossa Senho-
ra, tem tido ao longo dos anos a sua 
festa anual no final da época balnear, 
antes em Setembro, agora em agos-
to. Por vicissitudes várias esta festa 
teve alguns interregnos, mas de há 20 
anos para cá a Senhora da Praia, com 
procissão a cargo da Sua Irmandade, é 
festejada todos os últimos domingos 

de agosto.
Este ano, graças à iniciativa, em-

penho e boa vontade de um grupo de 
pessoas, o Clube Recreativo da Praia 
das Maçãs associou-se à Irmandade 
e levaram a cabo uma festa de cariz 
profano, com caracteristicas da ar-
raial popular, que ladeou, e muito 

bem, a festa religiosa.
Foram 4 dias de festa, num recinto 

bem cuidado e aprazível, onde toda a 
população, residente e veraneante, se 
uniu em quermesses, tômbolas, bares, 
música ao vivo, dança e tudo mais o 
que é característico deste tipo de fes-
tas. No grande dia da festa, o domin-
go, toda a Praia das Maçãs se vestiu de 
gala, e entre colchas, flores, cânticos, 
vivas e demais manifestações de cari-
nho, fé e devoção, a Senhora da Praia 
saiu da capelinha, passeou pela Sua 
terra, desceu à Praia, abençoou o mar 
e fez jus ao que foi declamado de uma 
varanda à Sua passagem: “HÁ 125 
ANOS QUE O CORAÇÃO de Nossa 
Senhora desta Praia tem por senome 
Maria.

As Festas 
do concelho
Joaquim Miranda
AESintra

Durante o ano existem mais 
de 70 festas espalhadas pe-
las terras de Sintra. Estou a 

referir-me apenas às festas e festejos 
anuais, excluindo todas as feiras e 
festas que não têm esta periodici-
dade. Estas actividades são muito 
diversificadas geograficamente, em 
dimensão e no motivo. Sem gran-
des dados quantitativos sinto que 
nos últimos anos existe uma maior 
apetência das novas gerações e das 
populações locais por estas iniciati-
vas, o que faz com que estejam mais 
apelativas.

Para o nosso Concelho, que teve 
um crescimento abruto na segunda 
metade do século passado, estas ac-
tividades são um importante fator 
de identidade territorial, criam re-
lações entre as pessoas, solidificam 
afetos ao território e também têm 
uma grande importância para que as 
diferentes gerações trabalhem con-
juntamente em prol da comunidade.

Em termos de negócios existem 
várias vertentes, os empresários lo-
cais são normalmente financiadores 
destas actividades, estão envolvidos 
no trabalho comunitário que é rea-
lizado para que estes eventos sejam 
possíveis e estão mais próximos 
dos locais onde têm as suas empre-
sas. Termino com uma sugestão de 
melhoria, que é a de que os comer-
ciantes e empresários locais sejam 
privilegiados para a venda nestas ac-
tividades. Se pretendemos que estas 
iniciativas aumentem a coesão terri-
torial não é coerente que, nalgumas 
delas, a maioria dos comerciantes 
não tenha qualquer relação nem co-
nhecimento do território. l

Freguesia de Rio de Mouro
. Festas em Honra de Stª Margarida 

(Albarraque) - Setembro
. Festas em Honra de N.ª Sr.ª das Mercês 

- Outubro

União de Freguesia de Almargem 
do Bispo, Pêro Pinheiro 

e Montelavar
. Festas em Honra de Nossa 

Sra. do Carmo (D. Maria) - Agosto
. Festas em Honra de Nossa Senhora 

da Luz (Cortegaça) - Setembro
. Festas em Honra de Nossa 

Sra. da Luz (Aruil) - Setembro
. Festas de São Mateus 

(Montelavar) – Setembro
. Festejos do 5 de Outubro 
(Pero Pinheiro) – Outubro

. Festas de N.ª Sr.ª dos Enfermos 
(Camarões) - Outubro

União de Freguesias de São João 
das Lampas e Terrugem
. Festas em Honra de Nª. Srª 

da Assunção (Alvarinhos) - Agosto 

. Festas em Honra de Santa Maria 
de Magoito (Magoito) - Agosto

. Festas em Honra de Nossa 
Sra. da Piedade da Serra (Sabugo) 

- Agosto
. Festas em Honra de São Lourenço 

(Santa Susana) - Agosto
. Festas em Honra de São João Degolado 

(Terrugem) - Agosto
. Festas em Honra de Nossa Sra.da Saúde 

(Sâo João das Lampas) - Setembro
. Festas em Honra de São Miguel Arcanjo 

(Odrinhas) - Setembro
. Festas Anuais de Alfaquiques- Setembro

Freguesia de Agualva Mira-Sintra
. Festas em Honra de S. Francisco de Assis 

(Mira Sintra) - Outubro

Freguesia de Colares
. Festas em Honra de Nossa Sra. da 

Assunção (Colares) - Agosto
. Festas em Honra de São Lourenço 

(Azenhas do Mar) – Agosto
. Festas em Honra de Nossa Senhora 
da Praia (Praia das Maçãs) - Agosto

. Festas em Honra de N.ª Sr.º da Graça 
(Almoçageme) - Outubro

União de Freguesias 
de Sintra

. Festas em Honra de São Mamede 
(Janas) - Agosto 

. Festas em Honra de Nossa 
Sra. da Piedade (Nafarros) - Agosto

. Festas anuais de Galamares 
(Galamares)- Agosto

. Festas do Linhó (Linhó) - Agosto
. Festejos de São Martinho 
( Galamares) - Novembro

União das Freguesias 
de Queluz e Belas

. Festas de Nossa Sra. da Misericórdia 
(Belas) - Agosto

Freguesia de Algueirão 
Mem Martins

. Festa em Honra de Nossa
Sra. da Natividade

 (Algueirão-Mem Martins) 
- Setembro

calendário de Festas do concelho de Sintra .  Agosto – Setembro- Outubro

Por: Ricardo Hogan  - Vice-Juiz 
da Irmandade da Praia
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Novas regras para o Alojamento Local
O Regime Jurídico do Alojamen-

to Local (AL) foi recentemente 
atualizado o que significa mu-

dança na gestão destas unidades que 
vão proliferando em Sintra. Tendo em 
conta as alterações mais relevantes, 
vejamos quais as que importa salien-
tar.

Para “preservar a realidade social 
dos bairros e lugares”, as câmaras 
municipais vão poder definir áreas de 
contenção para o alojamento local, 
isto é, vão “impor limites relativos ao 
número de estabelecimentos” ofere-
cidos em determinadas zonas geográ-
ficas. O mesmo proprietário apenas 
pode explorar um máximo de sete 
estabelecimentos de AL. Os condomí-
nios podem fixar o pagamento de uma 
contribuição adicional, com limite de 
30% do valor da quota anual e podem 

opor-se ao exercício da atividade de 
alojamento local, caso seja essa a pos-
tura de mais metade dos condóminos, 
justificada pela decorrente da prática 
reiterada e comprovada de atos que 
perturbem a normal utilização dos 
prédios.

Passou a ser obrigatório assegurar 
um seguro multirrisco de responsabi-
lidade civil para danos causados nas 
partes comuns, assim como há a obri-
gatoriedade dos estabelecimentos de 

AL terem um livro de informações so-
bre o estabelecimento e respetivas re-
gras de utilização internas, nomeada-
mente, regras sobre: recolha e seleção 
de resíduos urbanos; funcionamento 
dos eletrodomésticos; ruído e cuida-
dos a ter para evitar perturbações que 
causem incómodo e afetem a tran-
quilidade e o descanso da vizinhança. 
O livro de informações deve conter o 
contacto telefónico do responsável 
pela exploração do estabelecimento 
e tem de ser disponibilizado em por-
tuguês, inglês e mais duas línguas. Foi 
criada a figura de “quartos” quando a 
exploração de AL é feita na residência 
do locador, sendo o máximo de quar-
tos de três unidades. Alerta-se que, 
com o novo Regime Jurídico do Alo-
jamento Local, os valores das coimas 
passam a ser mais elevados. l

congresso Sintra Economia 20/30
No dia 26 de outubro, a AESintra 

fez-se representar no Centro 
Cultural Olga Cadaval, local 

que serviu de palco ao Congresso Sin-
tra Economia 20/30, realizado com 
o Alto Patrocínio de Sua Excelência 
o Presidente da República e que, ge-
nericamente, levou a debate as ativi-
dades económicas centradas no mu-
nicípio de Sintra mas “sempre com 
um olhar crítico sobre a economia 
nacional”. Marcelo Rebelo de Sousa 
encerrou o evento com um discurso 
particularmente positivo para Sintra, 
lembrando a “saudade de ser autarca” 
e saudando a dimensão que o Con-
gresso conseguiu alcançar. António 
Costa, primeiro-ministro de Portu-
gal, esteve presente na iniciativa e 
durante o seu discurso de abertura 
identificou-a como um bom “exem-
plo de como as autarquias locais sa-

bem bem qual a prioridade dos dias 
de hoje – concentrar esforços no de-
senvolvimento social e económico do 
território”. O PM destacou a “confian-
ça” como um dos principais fatores de 
incentivo à atividade empresarial. O 
Congresso, de entrada livre e organi-
zado pela Câmara Municipal de Sin-
tra, reuniu 900 congressistas, aproxi-
madamente, oriundos na sua maioria 
do seio do tecido económico, social 
e empresarial do Concelho de Sintra. 

Durante a amanhã foram apresenta-
das as Recomendações ao Congresso, 
apresentadas por grupos de trabalho 
que trabalharam por setores: Agricul-
tura; Comércio; Industria; Serviços e 
Turismo. Depois do almoço, Nicolau 
Santos, jornalista, moderou 3 painéis 
marcados pela participação de várias 
personalidades nacionais ligadas à 
esfera académica, ao setor público, ao 
conhecimento científico e à prática 
empresarial.. l

BrEVE
Projecto-Piloto 
Sintra Inclui

O  Manual do Projeto-Piloto 
“Sintra Inclui”, foi lançado no 
passado dia 25 de setembro, 
no Centro Cultural Olga Ca-
daval. Esta é a 1ª obra de duas 
que constituem todo o projeto 
e que define os procedimentos 
de apoio à pessoa com deficiên-
cia antes e após a escolaridade 
obrigatória, com o grande pro-
pósito de inserção no mercado 
de trabalho. Este projeto piloto 
resulta da parceria entre a Asso-
ciação Pais em Rede e a Câmara 
Municipal de Sintra e também 
inclui outros parceiros, nomea-
damente, a AESintra. Na ceri-
mónia de lançamento estiveram 
presentes: Ana Sofia Antunes 
- Secretária de Estado da Inclu-
são das Pessoas com Deficiên-
cia, Basílio Horta, Guilherme 
d’Oliveira Martins e a Luísa Bel-
trão – presidente da Associação 
Pais e Rede. O projeto Sintra In-
clui começou com 12 jovens que 
no decorrer do seu processo de 
inclusão visitaram algumas em-
presas e hoje, alguns deles, já 
estão empregados. Na sua géne-
se, este projeto-piloto“nasceu 
da necessidade de proporcio-
nar à comunidade de Sintra um 
serviço de apoio que facilite e 
promova a integração social e 
profissional dos jovens com de-
ficiência, um apoio que se cons-
titua como uma alternativa à 
institucionalização.”l
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Andreia Silva
ciclos Temáticos de Intervenção Psicossocial

Andreia Silva é a presidente 
da comissão Organizadora 
dos ciclos Temáticos de 
Intervenção Psicossocial. 
Os ciclos são um espaço 
mensal de partilha entre 
técnicos que desenvolvem 
atividade profissional na 
área da intervenção social.

Como nascem os Ciclos Temáticos 
de Intervenção Psicossocial?
Tudo começou há seis anos, quando 
percebemos que existia uma lacuna 
na formação de técnicos. Muito es-
paçadas e muitas vezes pouco centra-
das nas pessoas e nas suas realidades 
diárias. Os Ciclos criaram um espaço 
que fomenta a partilha continuada, 
entre as diversas áreas sociais, tendo 
em conta o objetivo máximo que são 
as pessoas e as parcerias que podem 
surgir. Estamos na 6ª edição dos Ci-
clos e concluímos no mês passado a 
64ª sessão.

Em seis anos, o que mudou 
na vossa abordagem?
Começámos muito focados na área 
do Serviço Social e Saúde, mas hoje 
temos nas nossas sessões uma gran-

de diversidade de técnicos de outras 
áreas: enfermagem, terapia ocupa-
cional, educadores de infância, etc.

São Ciclos de caráter formal? 
Há outras entidades envolvidas?
O Centro Social da Sagrada Família e 
A Creche Sempre em Flor são as en-
tidades promotoras dos Ciclos, cujo 
interesse e a abrangência das temá-
ticas direcionam o envolvimento de 
diversas entidades. A Câmara Munici-
pal de Sintra tem sido um importante 
parceiro. 

O Centro Social da Sagrada 
Família e A Creche Sempre em 
Flor, beneficiam com a promoção 
e realização dos Ciclos?
Sim, claro. Há 6 anos que estamos em 
contacto com vários oradores, parcei-
ros e entidades que se interajudam 
na resolução dos problemas de forma 
mais célere e mais consistente.

Quais os critérios de escolha 
dos oradores convidados para os 
Ciclos?
Somos muito exigentes no convite 
aos oradores. A nossa escolha vai ao 
encontro das necessidades dos nos-
sos participantes, a quem aferimos 
os níveis de satisfação no final das 
sessões e a quem perguntamos quais 
os temas de interesse. Convidamos 
oradores que reflitam sobre novos 
projetos e sobre as boas práticas que 
se realizam em Portugal.

A intervenção dos Ciclos 
ultrapassa o âmbito do concelho 
de Sintra?
Não fechamos as portas a ninguém 
que não seja de Sintra, pelo contrário, 
a ideia é que a partilha seja sempre 

mais e melhor e as fronteiras terri-
toriais não existam, porém, o nosso 
foco é o concelho de Sintra. Somos 
apoiados pela autarquia que nos cede 
os espaços para a realização dos Ci-
clos e vamos continuar a promover as 
boas práticas e a reflexão no âmbito 
psicossocial junto da comunidade 
sintrense, com formações mensais 
gratuitas.

Posso desafiá-la a destacar uma 
ou duas sessões no universo de 64 
que já foram realizadas?
(risos) Isso é um enorme desafio!!!! As 
sessões do Dr. Paulo Guerra são sem-
pre uma referência, porque consegui-
mos altos níveis de satisfação. O Dr. 
Paulo Guerra é exímio na capacidade 
de nos desafiar a pensar. Em todas 
as suas apresentações aprendemos 
muitíssimo. E uma das últimas, a de 
team building também foi marcante 

para os participantes e para nós, pois 
primou pela diferença. O facto de ser 
uma sessão em registo “outdoor”, em 
contato com a natureza e com uma 
forte componente emocional fez toda 
a diferença. 

Qual o propósito dos Ciclos 
para os próximos anos?
Fazer sempre mais e melhor. Nem 
estaria envolvida neste projeto se as-
sim não fosse. A ideia é sempre a de 
marcar a diferença e manter o nosso 
público fiel, o que tem acontecido, 
porque as pessoas voltam sempre e 
passam a palavra. Queremos con-
tinuar a encher as salas das sessões 
com grupos de 100, 120, 150 pes-
soas….

Projetos para o futuro?
Temos a ambição de compactar os Ci-
clos numa publicação. Com o sucesso 
dos Ciclos Temáticos de Intervenção 
Psicossocial, foi desenvolvida a revis-
ta de Intervenção Psicossocial, dispo-
nibilizada a várias autarquias e a toda 
a rede de bibliotecas municipais do 
continente e ilhas. Como resposta a 
esta dinâmica recebemos cartas com 
mensagens muito positivas e de in-
centivo de vários cantos do país.

Como é que a Andreia gere 
a sua rotina profissional 
e a sua vida pessoal?
Há dias difíceis mas com uma boa 
gestão e o apoio extraordinário que 
tenho da equipa dos Ciclos, acabo 
por ter a vida muito mais facilitada. 
Existem dias em que chego a traba-
lhar 12 a 13 horas, mas consigo com-
pensar sempre estes picos de traba-
lho e quando tiro umas mini-férias 
aproveito ao máximo para relaxar. l

Entrevista de Olga Figueiredo
Secretária-Geral AESintra
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Mário Laginha
“Sintra tem uma oferta cultural razoável”
Pianista e compositor de 
Jazz, recusa “ encerrar-
se lá dentro”. Vive em 
Sintra há 35 anos, há 
uma década na aldeia do 
Penedo, onde durante 
alguns anos apadrinhou 
vários concertos de 
beneficiência.  considera 
razoável a oferta cultural 
em Sintra, tendo em conta 
a dimensão do concelho 
e apesar de ser pouca a 
tradição de mecenato 
cultural em Portugal, 
as empresas são, na sua 
opinião, importantes 
promotores e apoiantes 
das diversas formas de 
artes.

Em três décadas de carreira, em 
que momento/período considera 
ter alcançado maturidade na sua 
carreira de pianista?
A maturidade é construída dia a dia, 
com o decorrer do tempo. É um pro-
cesso contínuo e esse é também o 
grande desafio: equilibrar a maturi-
dade que viver nos dá com a desco-
berta e a esperança que a juventude 
nos promete.
 

Percebe-se que gosta de partilha 
e de parcerias nos vários projetos 
que integra….. Por que razão?
Porque a partilha nos ensina e acres-

centa sempre qualquer coisa, e ainda 
nos faz olhar para nós próprios atra-
vés dos músicos com quem tocamos. 
Há poucas coisas tão estimulantes.

Já compôs para teatro, bailado 
e para tantas outras formações 
musicais… Falta fazer o quê?
Falta fazer o que ainda não fiz, e 
que gostava que fosse muito. Gos-
taria de escrever para orquestra 
diferente do que já escrevi, para 
trio, para piano, para duo, sempre 
diferente do que já fiz. As possibi-
lidades que um músico tem para 
escrever música devem ser, muito 
provavelmente,  aquilo que de mais 
próximo está do meu conceito de 
infinito. 

Há a ideia preconcebida de que 
o Jazz é para as elites, ou isso é 

Portugal a subestimar os seus 
músicos e os seus públicos? 
Isso não subestima os músicos, mas 
subestima, e não é pouco, o públi-
co. O Jazz é uma música que pode 
ser complexa mas também pode 
não ser. As pessoas não têm que 
ser entendidas para gostar de Jazz, 
seja ele pouco ou muito comple-
xo. As pessoas são empurradas, de 
uma maneira geral, para a música 
mais comercial, e pouco incentiva-
das a conhecer diferentes univer-
sos. Com um programa de ensino 
de música nas escolas mais sério e 
motivador, com uma maior diver-
sidade de música nos meios de co-
municação, teríamos mais gente a 
conhecer outros tipos de música e, 
consequentemente, existiria maior 
diversidade de gosto. Toda a gente 
deve ter a liberdade de gostar do 

que quiser, mas é inevitável que se 
não conhecem nada mais que o ób-
vio, a escolha tenderá a ser sempre 
a mesma.

Considerando que as estruturas 
empresariais podem ser 
promotoras de Cultura em 
que medida um artista/
músico profissional pode ser 
condicionado ou favorecido 
pelas mesmas?
Claro que sim, mas não se pode di-
zer que exista uma grande tradição 
de mecenato cultural em Portu-
gal. É comum nos Estados Unidos 
(onde existe uma enorme tradição 
de apoio às artes) que museus, fes-
tivais de música, orquestras de uni-
versidades etc, etc, serem apoiados, 
quase na totalidade, por mecenas.
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Mário Laginha
“Sintra tem uma oferta cultural razoável”

Para isso, não basta ter muito di-
nheiro (que têm) é preciso ter uma 
enorme paixão pela arte e querer 
valorizá-la. Acho que a vida de 
qualquer artista tem condicionalis-
mos vários. Se ele é ou não condi-
cionado, com determinados apoios, 
depende do carácter do pedido e 
do carácter da resposta. Se ambas 
as partes se sentirem bem com o 
acordo, nada a dizer. Quanto ao 
favorecimento, claro que ele pode 
acontecer, mas também acho que 
isso faz parte da liberdade que uma 
entidade empresarial terá de ter 
para usar o seu dinheiro. Se gosta 
muito mais de um artista do que 
de outro, é inevitável que o pri-
meiro seja favorecido. Aí compete 
ao Estado, com concursos e júris 
idóneos, fazer um esforço para que 
todos os artistas merecedores de 
apoios sejam contemplados. 

É o Mário que faz a gestão da 
sua carreira? Considera-se um 
empresário? Agenda, contactos, 
cachet, disponibilidade, locais 
de atuação, convites, etc……
Tem ajuda de terceiros ou tudo 
passa por si?
Eu faço a gestão do ponto de vis-
ta artístico, em tudo o resto, tenho 
uma agente, que é também uma 
grande e insubstituível amiga que 
faz esse trabalho.
 

Escolheu viver em Sintra, numa 
aldeia que faz de presépio da 
própria Serra, o que mais pesou 
nesta escolha?
Eu vivo no concelho de Sintra há 35 

anos. Durante toda a minha infân-
cia, por sinal muito feliz, as minhas 
férias eram passadas em Magoito, 
onde os meus pais alugavam uma 
casa. Desde então sempre tive o 
desejo de viver perto do mar e per-
to de Sintra. Sou muito obstinado 
quando se trata de realizar desejos. 
Vivi primeiro no Mucifal, e depois 

consegui comprar um terreno no 
Penedo, num sítio que eu conside-
ro abençoado. Vivo lá há dez anos. 

O Sons e Sabores do Penedo 
foi durante alguns anos uma 
iniciativa de beneficência para 
a comunidade? É um músico 
de causas ou esta iniciativa foi 

mais do que isso….
Eu gosto da ideia de me envolver, 
de alguma forma, com a comu-
nidade do sítio em que vivo. Na 
realidade, fui desafiado pelo meu 
vizinho e amigo Luís Ehlert a fazer 
um concerto na Tuna Euterpe, em 
que os proveitos foram para a pró-
pria Tuna. Isso deu-me um grande 
prazer. E a verdade é que abusei 
das minhas amizades para fazer, ao 
longo dos anos, uma série de con-
certos com músicos que eu admiro. 
Toquei com o Pedro Burmester, o 
Tcheka, o Camané, o Rui Veloso, o 
Alexandre Frazão, o Bernardo Mo-
reira, Rita Maria, Ricardo Toscano 
entre outros. Deu-me uma imensa 
alegria. Sei que não fiz ninguém 
rico, mas ajudar é sempre bom. 

Culturalmente, apesar do 
alcance da pergunta, como está 
Sintra?
Eu acho que Sintra tem uma ofer-
ta cultural razoável. Digo razoável 
porque tendo em conta a dimensão 
do concelho poderia talvez ter um 
pouco mais, considerando tam-
bém o facto de existir uma sala 
de concertos fantástica, no Centro 
Cultural Olga do Cadaval. Mas é 
importante que se diga que imple-
mentaram um programa que leva a 
grande maioria dos alunos das es-
colas do concelho a ter a possibili-
dade de estudar um instrumento e 
integrar a Orquestra Geração e isso 
pode ter um alcance enorme no en-
sino, no gosto pela arte, na procu-
ra da diversidade, que eu acho que 
são motores duma sociedade civi-
lizada. l
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AAna Raquel chega à AESintra 
em 2011, através de um es-
tágio profissional e em plena 

crise económica, para integrar o 
ainda embrionário Gabinete de Se-
gurança Alimentar. Sempre traba-
lhou nas férias de verão a fazer de 
tudo um pouco, num monte alen-
tejano de família, onde os seus pais 
têm um pequeno negócio familiar. 
Foi em Beja que esta Engenheira 
Alimentar fez a sua formação aca-
démica, a estudar de dia e a traba-
lhar à noite. Quando chega a AESin-
tra existiam “um ou dois associados 
com o serviço de Segurança Alimen-
tar”, hoje, a associação tem 250 con-
tratos vigentes, considerando que 
cada associado pode ter mais do que 
um estabelecimento. Foi com a Ana 
Raquel que a AESintra começou a 
implementar o HACCP junto dos as-

sociados, sempre em contacto com 
eles, mais próximo ainda nos pri-
meiros tempos, altura em que esta 
alentejana da AESintra angariou 
alguns contratos. Antes de se juntar 
à equipa da AESintra, a Ana Raquel 
trabalhou numa cadeia internacio-
nal de supermercados e numa loja 
de venda de cortinados e acolchoa-
dos, onde confessou ter aprendido a 
“vender”, experiência esta que lhe 
deu preparação para as funções que 
agora desempenha.

A Engenheira Alimentar con-
sidera que o serviço prestado pela 
AESintra é visivelmente diferencia-
dor, relativamente à concorrência, 
na medida em que a proximidade 
é uma das mais-valias para o asso-
ciado para quem o Gabinete procura 
sempre encontrar a melhor solução 
para fazer face às necessidades le-

gais. A Ana Raquel gosta de ajudar 
as pessoas e recorda a altura da úl-
tima crise económica que deixou 
alguns do empresários/comercian-
tes de Sintra tão sobrecarregados 
que muitos choravam na sua frente. 
Confessa ter passado por várias fa-
ses na AESintra: “quando cheguei 
era tudo muito novo, não conhecia 
ninguém e a crise não ajudou, mas 
o Gabinete de Segurança Alimentar 
manteve-se sempre ativo e em cres-
cendo”. 

A técnica acha que “a mudança 
dos Corpos Sociais da AESintra tem 
trazido uma nova visão empresarial 
e até uma nova  conceção do pró-
prio associado” que, segundo a pró-
pria, “é cada vez mais jovem e com 
elevadas faculdades”. Defende que 
o HACCP deve ser encarado como 
uma corrente de vários intervenien-
tes, onde o produto final deixa de 
ser fiável se algum dos elos quebrar. 
A nossa entrevistada admite que os 
“registos diários e obrigatórios são 
morosos e chatos, mas são também 
a forma mais fidedigna de provar 
a eficiência e o cumprimento dos 
requisitos de segurança alimentar, 
pelo que, espera que o associado 
encare o Gabinete de Segurança 
Alimentar como um parceiro que o 
ajuda a prevenir vários problemas 
sérios com as entidades fiscaliza-
doras”. Perceba-se, disse, que “os 
serviços de Segurança Alimentar, 
são obrigatórios para fases tão dis-
tintas como a produção, o transpor-
te, a armazenagem, etc, onde estão 
referenciados outros setores de ne-
gócio, muito para além da restaura-
ção”. Tal como alguém um dia disse 
– “desde o prado até ao prato” .

Quando perguntámos pelo fu-
turo da Ana Raquel na AESintra, a 
técnica foi rápida na resposta: “a 
minha colaboração com a AESintra 
tem tudo para dar certo e neste mo-
mento estou ainda mais motivada 
por ter assumido o cargo de coorde-
nadora do Gabinete”. l

Ana raquel Picanço
coordenadora do gabinete 
de Segurança Alimentar

Sintra, Empresas e Serviços

A FUNtoche é uma empresa de 
animação infantil, sedeada em 
Sintra desde 2010 que integra um 
conjunto de 25 animadores super 
dinâmicos, simpáticos e divertidos 
que acima de tudo adoram estar 
com crianças e fazê-las felizes. No 
ano em que foi constituída a  FUN-
toche realizou uma viagem mis-
sionária a Moçambique, 17 anos 
mais tarde rumaram a São Tomé e 
Princípe, em parceria com a ONG 
– Jocum (Jovens com uma Missão). 
O objetivo de ambas as viagens 
foi animar as crianças das aldeias, 
muitas delas não tinham sequer 
visto um palhaço. l

Temas de Animação:
Princesas Reais - Caça ao Tesouro 
- Indíos e Cowboys - Espetáculo de 
Magias - Teatro de Fantoches – Fu-
tebol - FUN Dance -FUN Fashion 

- FUN Music

Serviços:
Casamentos – Eventos Empresa-
riais – Babysitting – Aniversários 
– Baptizados – Festas de Natal – 

Ateliers – Imprensa e Blogues

http://www.funtoche.com
geral@funtoche.com

96  96 99 230  /  91 66 02 620

Tornamos 
mágicos 
os seus momentos
memoráveis
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R2 mediação de Seguros, Lda., registado na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na categoria de agente 
com o nº 414401904 está autorizado a comercializar seguros da Seguradoras Unidas, S.A., com marca Tranquilidade. Ao 
mediador foram conferidos os necessários poderes para celebrar contratos em nome desta seguradora e autorizado a receber 
quaisquer prémios que lhe sejam devidos. Na comercialização dos seguros, o mediador não assume a cobertura dos riscos. 
Todas as informações sobre o mesmo poderão ser consultadas em www.asf.com.pt.

Consulte-nos para mais informações
R2 Mediação de Seguros, Lda.
Lisboa - Tel: 217 160 686 - F: r2mseguros - Email: geral@r2seguros.pt

Um produto da Seguradoras Unidas, S.A. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. 

Informe-se das condições especiais para associados AES

Conheça as nossas condições para os seguros de Acidentes de Trabalho, Multirrisco, 
Responsabilidade Civil, Automóvel ou Saúde e construa uma solução à medida do seu negócio.

Garanta a proteção do seu Negócio

Festival de Música de Sintra 
- ganhar escala é vital !

João de Oliveira cachado
Membro efectivo da Fundação Internacional do Mozarteum de Salzburg

Pedro Ventura
Vereador da CMS 

Dar importância 
às MPME’s

c om o mês de Outubro, muitos empresários começam a fazer contas à 
vida uma vez que se aproxima a discussão de um importante documen-
to nacional: o Orçamento de Estado para 2019. A necessidade de apoio 

às MPME como elemento indispensável de resposta aos graves problemas 
económicos nacionais e como parte integrante de uma política alternativa 
para o país, são condições indispensáveis para o crescimento económico e por 
isso devem ser apresentas soluções concretas para que esses problemas pos-
sam ser ultrapassados e a actividade das MPME possa ser apoiada.

Os micro, pequenos e médios empresários identificam como os principais 
factores limitativos do investimento e do consequente crescimento e desen-
volvimento económico e social, o fraco poder de compra da população portu-
guesa e a débil procura pública (Administração Central e Autarquias Locais) 
a par dos custos da produção decorrentes dos elevados preços dos factores 
produtivos, como a energia, telecomunicações, transportes, os custos admi-
nistrativos e fiscais, as dificuldades de acesso ao financiamento que a genera-
lidade das MPME enfrenta.

O Orçamento de Estado para 2019 tem que ir mais longe do que os que an-
teriormente foram aprovados. Tem que ter em conta que em Portugal existem 
mais de 1.200.000 Micro, Pequenas e Médias Empresas, espaço económico e 
social de mais de 3.000.000 pessoas, que representam 85,8 % do total de tra-
balhadores a nível nacional.

As Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME) e seus empresários, porque 
parte essencial do tecido económico, com destacada relevância para o merca-
do interno, têm vindo a reclamar maior atenção por parte da Assembleia da 
República e do Governo para os seus problemas e é importante que o próximo 
Orçamento de Estado tome em conta a importância dos MPME.

 Podemos apontar quatro medidas, entre muitas outras, que seriam impor-
tantes para a :
a) Reforma fiscal respeitando o artigo 104.º da Constituição da República Por-
tuguesa;
b) Acesso ao crédito a juros e spread compatíveis com a economia nacional 
(custos bancários transparentes e adequados);
c) Redução dos custos fixos e de contexto;
d) Efectivo, por exequível, acesso, das Micro, Pequenas e Médias empresas, aos 
Fundos Comunitários.

Estas e outras medidas iriam permitir uma maior dinamização económica 
do tecido empresarial português. Actualmente, a brutal e insustentável carga 
fiscal, a lei dos despejos comerciais e a dificuldade no acesso ao crédito não es-
peculativo, a que as Micro, Pequenas e Médias Empresas estão sujeitas, cons-
tituem factores de inevitável recessão económica e contribuem para o fraco 
crescimento da economia nacional. l

com assinalável sucesso, decorreu a 53ª edição do Festival Interna-
cional de Música de Sintra que, a partir deste ano, e em boa hora, 
conta com a Direcção Artística de Gabriela Canavilhas, inequívo-

co recurso gerador de mais-valias cujo rendimento já é bem evidente. 
Pois bem, quando o Festival já está a recuperar a reputação do mais 
sofisticado produto cultural de Sintra, é natural que muitos sintrenses 
se interroguem quanto à possibilidade de o seu Festival poder assumir 
alguma forma de êxito coincidente com o que se passa lá por fora…

Inconcebível é pensar em algo sequer proporcional ao que acontece 
em Bayreuth, Luzern ou Salzburg. Mas, enfim, tendo aludido a este últi-
mo exemplo, permitam que partilhe convosco duas conclusões cruciais 
já manifestas em 2013.

Primeiramente, com uma receita de bilheteira de mais de 28 milhões 
de euros (!!!) o efeito deste Festival nas receitas fiscais da cidade-região 
equivale ao triplo do montante do investimento concretizado pelas en-
tidades públicas! Em segundo lugar, que o impacto geral do Festival 
no volume de negócios e na produtividade se cifra em cerca de 276 mi-
lhões de euros! Ou seja, dez vezes mais que os números da bilheteira! 
Tudo isto em apenas 40 dias de Festival…

Havendo lições a retirar, Sintra deve ter estes números em conside-
ração ao concluir que os resultados de Salzburg se devem à perspectiva 
empresarial sob a qual actuam, públicas ou privadas, todas as entida-
des envolvidas.

Porém, Sintra precisa ganhar escala. Para o efeito, necessário se re-
vela 1. fazer render ao máximo a capacidade instalada dos auditórios 
locais, através de 2. uma programação concentrada em dez/onze dias 
seguidos, abrangendo dois fins de semana, 3. apostando nos melhores 
intérpretes, e que 4. articule com o que houver de melhor em concelhos 
vizinhos – como o caso de Mafra cuja basílica concentra o mais com-
pleto e famoso conjunto de órgãos de todo o mundo – 5. atraindo um 
público internacional que, com a devida antecedência, viaje e se insta-
le nas unidades hoteleiras mais convenientes aos interesses de Sintra. 
Impor-se-ia integrar a mais densa animação cultural possível, com um 
ciclo de Cinema adequado à geral temática do festival, bem como expo-
sições quer no edifício do Casino quer nos palácios de Sintra e também 
na vizinha zona de Estoril e Cascais.   

Finalmente, com o imprescindível contributo de uma Associação de 
Amigos do Festival a constituir, estou em crer que será possível captar 
mecenato junto das grandes empresas nacionais e, naturalmente, tam-
bém das internacionais que cobremos mais mediáticos eventos euro-
peus congéneres. l
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SINTrA, ArTE, cULTUrA E SOcIEDADE
Prova desportiva histórica

Sintra Pro 18 
– Praia grande
Entre os dias 11 e 16 de setem-

bro, na Praia Grande, realizou-
-se mais uma etapa do campeo-

nato mundial de Bodyboard  - Sintra 
Pro 18 – prova esta que o concelho 
recebe há 23 anos consecutivos.  
Estiveram em águas sintrenses os 
melhores 150 bodyboarders do pla-
neta e Joana Schenkero, algarvia (na 
foto), partilhou o 1ª lugar no pódio 
do Portugal Sintra Pro com a brasi-
leira Isabela Sousa, tendo recebido 
o prémio das mãos do Presidente 
da Assembleia da República – Ferro 
Rodrigues – que acedeu ao convite 
de Renato Alves Do Paço; atleta da 
prova, residente no concelho, pro-
prietário da Soulspot - escola de 
surf e bodyboard da Praia Grande e 
um dos organizadores da Sintra Pro 
18. Falámos com o Renato, que nos 
deu alguns números animadores: 
“durante os 6 dias de prova passam 
pela Praia Grande uma média diária 
de 12 mil pessoas. Cinco mil dessas 
pessoas ficam retidas no espaço; por 
aqui dormem, comem e alugam vá-
rios serviços. Este ano a oferta local 
para dormidas esgotou e os restau-
rantes mais próximos estiveram em 
grande dinâmica”. Esta prova é um 
grande impulsionador da econó-
mica local da região, mas acontece 
numa altura em que os comercian-
tes e empresários da zona estão “es-
gotados e exaustos” devido ao mês 
de agosto, sempre muito exigente. 
Com esta constatação, Renato Al-
ves Do Paço referiu “o excelente 
apoio dado pela Câmara Municipal 
de Sintra, o maior patrocinador da 
prova”, mas acrescentou ser “neces-
sário apelar a outras entidades para 
que apostem nas potencialidades 

turísticas e económicas da moda-
lidade; o Turismo de Portugal, por 
exemplo”. A AESintra associou-se 
à realização da prova, por convite 
da própria organização que ambi-
ciona que no futuro as empresas, 
comerciantes e agentes económi-
cos locais possam acrescentar valia 
ao evento que traz notoriedade e 
dinâmica financeira à região, mas 
que no entender de Renato Alves 
Do Paço, merece ser mais apoiado: 
“numa década abriram 1000 esco-
las de Surf em Portugal. A Ericeira é 
uma reserva mundial de Surf quan-
do no mundo inteiro só existem 3. A 
Nazaré, depois do magnífico feito de 
McNamara é mediatizada em todo o 
mundo….. A Praia Grande antes de 
todos já recebia as melhores provas 
mundiais destas modalidades e têm 
tanto para dar!”. l

Património cultural

Jardim Botânico do Palácio 
Nacional de Queluz

Este ano a Feira Setecentista de 
Queluz, realizada no passa-
do mês de setembro no Largo 

fronteiro ao Palácio, recriou mais 
uma vez um mercado da segunda 
metade do século XVIII. Os “Jardins” 
foi o tema do evento deste ano, que 
trouxe à cidade de Queluz milhares 
de visitantes. De 6 a 9 de setembro 
o Largo do Palácio contou com di-
versas animações: danças, música e 
malabarismos, espetáculos de tea-
tro de robertos e de papel. Foram 
recriadas outras cenas representa-
tivas do quotidiano setecentista tais 
como zaragatas entre alcoviteiras, 
duelos de espadachim e jogos que 
chamam a atenção dos nobres que 
passeiam na feira. A Feira Setencen-
tista de Queluz é um dos eventos de 
verão que mais gente traz ao conce-
lho e conta com a presença de parti-
cipantes de várias regiões do país e 
estrangeiro, que trazem até Queluz 
grande variedade de produtos desde 
o artesanato às especialidades de 

gastronomia e doçaria.
O projeto de reabilitação do Jar-

dim Botânico do Palácio Nacional 
de Queluz, de autoria do  arquiteto 
Jean Baptiste Robillion,  ganhou, no 
passado mês de maio, o Prémio da 
União Europeia para o Património 
Cultural / Prémios Europa Nostra 
2018, na categoria Conservação, 
uma distinção que representa o 
reconhecimento internacional, ao 
mais alto nível, de realizações no-
táveis no domínio da conservação 
e do património. Para celebrar esta 
vitória, a única conquistada por Por-
tugal na edição deste ano, e dar a 
conhecer aos visitantes a recupera-
ção realizada no local, os Jardins do 
Palácio Nacional de Queluz estive-
ram abertos à noite, gratuitamente, 
na Feira Setecentista. No local, para 
a animação nos jardins, estiveram 
presentes o jardineiro holandês Der 
Kolk e o arquiteto da obra Jean Bap-
tiste Robillion. l

(Foto: Parques de Sintra)

Sammy Morretino - Campeão do Mundo

Joana Schenker, com Ferro Rodrigues e 
Rui Pereira (CMS)
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SINTRA 
EmprEEndEdora

Nome: 
Beauty Now, Unipessoal 
Lda.

Área/Setor 
de atividade: 
Beleza e Estética

Inicio de atividade:  
03.04.2018

Local/sede empresa:  Rua Artur 
Laje, 4 2735-172  - Agualva-Cacém

Contactos: geral@beautynow.pt  
- www.beautynow.pt

Posicionamento:  Serviços de 
Beleza e Estética ao domicílio

Estratégia de mercado: Levar 
serviços de excelência aos clientes 
onde e quando quiserem de forma 
simples, rápida e cómoda.

Visão de negócio:  Colmatar uma 
lacuna existente na área  da Beleza 
e da Estética onde os  agendamentos 
e as esperas já não  fazem sentido.

O que o distingue no mercado: 
Somos a primeira App em Portugal 
com este tipo de serviços.

Perfil cliente: Mulheres 
extremamente ativas sem tempo para 
idas ao salão mas que não dispensam 
uma imagem cuidada. E homens que 
gostam de cuidar de si. 

Principal produto/serviço:  
App de Serviços de Beleza e Estética ao 
domicílio.

Sintra, vantagens para o 
negócio: Alta densidade polulacional.

Apoios institucionais: 
IEFP

cogumelos e amoras de Sintra 
– 100% biológicos
A Joana Oliveira produz cogume-

los 100% biológicos em tronco 
de eucalipto - Shiitake donko e 

Shiitake koshin  - segundo o método 
milenar japonês, numa quinta de fa-
mília situada em Casas Novas - Co-
lares. No concelho de Sintra existem 
só dois produtores daquelas espécies 
de cogumelos com expressão empre-
sarial e a Joana salientou, entusias-
ticamente, a relação de parceria que 
existe entre ambos. A Mush Mush, 
marca/empresa destes cogumelos, 
foi constituída em 2014, ano da pri-
meira produção, inserida no Projeto 
Jovem Agricultor de onde a Joana não 
guarda uma experiência positiva por 
considerar ter sido “abandonada”, 
lamentando, ainda, não ter recebido 
sequer o primeiro pedido de paga-
mento, numa altura em que o proje-
to está no seu término. A Boomberry 
surgiu mais tarde, noutra quinta de 
família, igualmente situada em ple-
na serra de Sintra, onde num 1,5 hec-
tare de terreno a Joana produz por 
ano 3 toneladas de amoras.

Esta jovem empreendedora é ver-
dadeiramente apaixonada pela agri-
cultura biológica. Tem muitas ideias 
que parecem ter sido fomentadas 
pelo seu histórico familiar; o avô da 
Joana, viveirista, foi a primeira pes-
soa no distrito de Lisboa a produzir 
ervas aromáticas, chalotas, aipo, 
framboesas, etc. A Joana licenciou-se 
em Ciências Farmacêuticas, mas o 
apelo da agricultura biológica foi tão 
forte que decidiu mudar radicalmen-
te de vida. Acredita que o “alimento é 
o nosso melhor medicamento” e es-
colheu os cogumelos pelas suas “fa-
bulosas propriedades nutritivas, por 
serem um antibiótico natural, fonte 
segura de proteínas, um estimulante 

do sistema imunitário e serem con-
siderados antitumorais”. Felizmen-
te, e na opinião da Joana, o consu-
mo diário do cogumelo shiitake já é 
aconselhado por alguns médicos que 
estão cada vez mais despertos para a 
mais-valia da alimentação biológica. 
Se tudo correr bem os troncos de eu-
calipto onde nascem os cogumelos 
fortificam duas vezes por ano, sendo 
que, a produção deste mega-alimen-
to é controlada e matemática - tanto 
maior consoante for a procura -, ao 

contrário das amoras que crescem 
em número imprevisível.

Projetos para o futuro 
- Marca Única

Mush Mush – Boomberry 
– Doces dos Miaus 

Para além da Mush Mush e da Boom-
berry, a Joana criou outra empre-
sa – Doces dos Miaus – especialista 
em doçaria caseira e com cozinha 
certificada. Estrategicamente, a em-
presária prepara-se para criar uma 
marca única e integrada e reconhe-
ce que precisa de dar a conhecer os 
seus produtos de uma forma mais 
consistente e presente, porém, falta-
-lhe tempo e recursos humanos. A 
falta de interessados em trabalhar na 
produção de ambos os produtos tem 
sido uma preocupação da empresá-
ria, que acaba por assumir pratica-
mente todas as tarefas do processo 
desde a produção à comercialização. 
A Joana quer alargar a sua rede de 
clientes que, de momento e na sua 
maioria, são mercearias gourmet e 
alguns particulares.

Já com as baterias apontadas para 
2019, esta jovem empresária de Sin-
tra confessa: “ quero ser mais do que 
uma simples produtora de amoras e 
cogumelos e por isso pretendo in-
cluir as quintas em roteiros turísti-
cos específicos, promovendo assim 
visitas guiadas e passeios pedestres 
entre elas”. A Joana tem a intenção 
de reunir condições na quinta onde 
tem a estufa de cogumelos para fazer 
alguns workshops temáticos, lança-
mentos de livros, team buildings e 
ensinar a crianças os princípios bási-
cos das agricultura biológica, pondo-
-as, dessa forma, em contacto direto 
com a produção.” l

Joana Oliveira
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controlo de Pragas: ter ou não ter?
No que concerne à  Segurança 

Alimentar, os operadores de-
vem cumprir as regras para a 

manipulação de alimentos, a produ-
ção, a transformação e a distribuição 
de géneros alimentícios, assim como 
as instalações devem ter todas as 
condições necessárias que facilitem o 
comprimento das regras menciona-
das. Podem surgir, durante todos os 
processos, possíveis contaminações 
que cabem ao operador identificar 
e controlar. No verão e no inverno, 
a probabilidade de entrada de pra-
gas nas instalações é muito superior 
às restantes estações do ano, pois 
a procura de abrigo e de alimento é 
superior. De acordo com a legislação 
devem ser instituídos procedimentos 
adequados para controlar os parasi-
tas, pelo que o Gabinete de Segurança 
Alimentar da AESintra recomenda:
- As instalações e zonas circundantes 

devem ser mantidas em condições 
que assegurem a proteção contra a 
contaminação de alimentos, deven-
do-se proceder à remoção de lixo, re-
síduos e ervas daninhas que possam 
atrair ou abrigar pragas;
- As áreas que possam causar con-
taminações de origem alimentar ou 
áreas que possam ser de reprodução 
de pragas deverão ser eliminadas; 
- As instalações devem ser projetadas 
e construídas para possibilitar ope-
rações sanitárias para a produção e 
manutenção de alimentos;
- Colocação de redes ou qualquer 
outro dispositivo adequado ou outro 
tipo de proteção contra pragas;
- Colocação de molas de retorno nas 
portas de entrada ou acessos e na 
zona da receção das matérias-pri-
mas;
- Os resíduos devem ser eliminados 
para minorar o risco de atração de 

pragas e para evitar áreas de abrigo 
ou reprodução das mesmas.
- A empresa deve tomar medidas efi-
cazes para excluir pragas das áreas 
de processamento de alimentos e 
proteger os alimentos contra a con-
taminação. 

Para que a exclusão das pragas 
seja eficiente, o Gabinete de Segu-
rança Alimentar da AESintra reco-
menda a contratualização de uma 
empresa para Controlo de Pragas, su-
gerindo, para o efeito o seu associado 
PSQ- Controlo de Pragas. l

Showcooking promovido pela AESintra
Inserido no evento Colares Rota de 

Petiscos e Vinho, realizada no fim 
de semana de 29 e 30 de setembro 

e que consistiu a criação de uma rota 
de restaurantes, cafés e petiscarias da 
freguesia de Colares que se associa-
ram à iniciativa e serviram a turistas, 
visitantes e clientes, um menu espe-
cial propositadamente criado para o 
dinamização dos estabelecimentos. 
A AESintra foi parceira desta iniciati-
va e no domingo, dia 30 de setembro, 
no mercado da Praia das Maçãs, pro-
moveu um showcooking com o chef 
Bruno Ribeiro, a convite do Gabinete 
de Segurança Alimentar da Associa-
ção Empresarial de Sintra, onde foi 
confecionado um belissimo “Esca-
beche 100% Sintrense” com produ-
tos regionais da Quinta da Reineta. 
O Showcooking começou com uma 
masterclass a cargo de Francisco Cor-

reia com o propósito de demonstrar 
o corte do peixe; um belissímo esca-
beche, que acabou por ser cozinhado 
in loco pelo chef Bruno Ribeiro. A 
adesão à iniciativa excedeu as expec-
tativas das técnicas da AESintra que, 
primeiramente, quiseram promover 
hábitos saudáveis de alimentação 
e as boas práticas de segurança ali-
mentar, sempre com a preocupação 
de o fazer tendo em conta a promo-

ção dos produtos da região. O Chef 
Bruno Correia confecionou o esca-
beche só com produtos regionais, 
não só os transformados como são os 
comercializados pela Quinta da Maçã 
Reineta, como também os naturais e 
que podem ser pescados ou apanha-
dos junto à costa litoral sintrenses, 
como são exemplo, no caso, as bel-
droegas marítimas que serviram de 
ingrediente ao prato final. l

AgENDA FOrMAÇÃO. NOVEMBrO. 

cOMBATE A INcÊNDIOS 

SEgUrANÇA NO TrABALhO

PrIMEIrOS SOcOrrOS

TIc

JUrÍDIcA

cOMÉrcIO

SST Motoristas                                                                
8 Horas | 09:00-13:00 

 Sócio: 40€ . N/Sócio: 48€ 
5 Nov. - 12 Nov. | Local: Sintra

Avaliação e controlo de riscos – SST                              
4 Horas | 09:00-13:00 

Sócio: 20€ . N/Sócio:24€ 
20 Nov. | Local: Sintra

Ergonomia e movimentação cargas                              
  8 Horas | 09:00-13:00 

Sócio: 40€ . N/Sócio: 48€ 
26 Nov. - 28 Nov. | Local: Colares

Primeiros Socorros Geriátricos                                       
4 Horas . 09:00 -13:00 

Sócio: 20€ . N/Sócio:24€ 
24 Nov. | Local: Sintra

Como analisar e interpretar 
resultados na Web         

 4 Horas  . 14:00-18:00 
Sócio: 20€ . N/Sócio:24€ 
13 Nov. | Local: R. Mouro

Marketing Digital                                                                
12 Horas . 19:00-22:00 

Sócio: 70€ . N/Sócio: 84€ 

Prevenção, Combate a 
Incêndios e Evacuaçãon- Nível I                                                                                

4 Horas  . 14:00 -18:00 
Sócio: 35€ . N/Sócio: 42€ 

Processo de injunção                                                        
4 Horas  . 14:00 -18:00 

Sócio: 20€ . N/Sócio: 24€ 

Gestão de Cobranças                                                        
8  Horas  . 14:00 -18:00 

Sócio: 40€ . N/Sócio: 48€ 
6 Nov. - 8 Nov. | Local: Queluz

Visual de Merchandising                                                  
8 Horas  . 14:00 -18:00 

Sócio: 40€ . N/Sócio:48€ 
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grUPO NUcASE
A fazer história desde 1978
A completar este ano os 
40 anos de existência o 
grupo Nucase - prestação 
de serviços na área 
da contabilidade, 
consultoria Fiscal, gestão 
Administrativa e gestão 
de recursos humanos - 
está em fase de início da 
passagem de testemunho. 
Falámos com António 
Nunes, presidente do 
concelho de Administração, 
também presidente do 
concelho Fiscal da AESintra. 
40 anos de Nucase, qual o balanço 
que faz?
Foram 40 anos de muita dedicação, 
muito trabalho, muito amor e muito 
sacrifício. Durante muitos anos não 
haviam fins de semana, nem feriados, 
nem férias, e as noitadas faziam parte 
do quotidiano. Como acontece com a 
maioria dos profissionais nesta activi-
dade, ainda hoje.  A família era sempre 
quem mais sofria, pois não havia tem-
po para lhes dar atenção e os nossos 
filhos foram crescendo privados da 
nossa presença. Quando olhamos para 
trás, o tempo parece ter passado num 
clique. A minha filha nasceu no ano da 
constituição da Nucase e o Tiago pas-
sados 7 anos. Por sorte e com grande 
orgulho, estão comigo por opção,  pois 
reconhecem que de uma forma mais 
ou menos direta, a Nucase sempre fez 
parte das suas vidas e por isso apos-
taram na continuidade de um projeto 
que também que os orgulha.

Ao longo dos anos regista altera-
ções na Visão e na Estratégia de 
empresa?
O ADN da Nucase foi concebido a 
apoiar as micro e pequenas empresas 
e os empresários individuais numa Era 
importante, que determinou a grande 
reforma fiscal. Também prestamos 
serviços a grandes empresas, incluin-
do multinacionais, com serviços ade-
quados a este tipo de clientes, onde o 
grau de exigência é bastante elevado, 
o que para nós é um desafio constante.  
No entanto, temos um rácio definido 
para o envolvimento com este tipo de 
clientes, dado que a partir do limite 
estabelecido o risco da dependência 
sobe e pode traduzir-se em conse-
quências imprevisíveis.

Quais os planos imediatos e fu-
turos?
Este ano é de comemoração dos 40 

anos e a exemplo do que já temos 
feito, fizemos um trabalho com uma 
empresa consultora externa, espe-
cializada para a atualização da nossa 
visão estratégica para os próximos 10 
anos, com implementações de planos 
semestrais, o que nos permite ajus-
tar à realidade de cada momento e 
visualizar com alguma antecedência 
as tendências do mercado.

 
Há 40 anos numa área em cons-
tante mutação…. Como se atua-
lizam?
Estamos atentos ao mundo moder-
no, tentando inovar e criando con-
dições para uma melhoria contínua 
na aproximação aos clientes e aos 
serviços que oferecemos,  indepen-
dente da sua atividade ou dimensão,  
com serviços e tecnologia adaptada 
às suas necessidades atuais. Tam-
bém acabamos de fazer pequenas 
alterações à denominação, objecto 

social e aumento de capital para 
1.000.000 de euros, de forma a pre-
parar a Nucase para o futuro e para 
os desafios mais exigentes que nos 
esperam. A média de idades dos 
nossos colaboradores tem vindo  a 
baixar. São cada vez mais jovens e  
estão cada vez mais preparados para 
os desafios da era digital e da inteli-
gência artificial.

Quais os principais valores da 
Nucase?
O principal capital da Nucase são as 
pessoas, apostamos na sua forma-
ção contínua, nas  condições de tra-
balho e na sua motivação. A Nucase 
dispõe de uma sistema de avaliação 
de desempenho e envolvimento  das 
pessoas nos objetivos e resultados 
da empresa. Nos últimos anos não 
tem sido aplicado dado que os re-
sultados não foram atingidos devido 
à crise económica e financeira que 
atingiu toda a economia e que nos 
obrigou a fazer ajustamentos signi-
ficativos.

A gerência e gestão da Nucase vai 
transitar de geração? 
Sendo a Nucase uma empresa fami-
liar, já se iniciou a fase de transição 
geracional. Tenho a convicção de 
que esta fase, que será longa, tam-
bém será pacifica, apesar da com-
plexidade e exigências da atividade. 
O meu grande desafio será transferir 
de forma adequada e ajustada aos 
tempos atuais, os valores e a visão da 
empresa que perduram há 40 anos e 
que teve sempre em linha de conta o 
respeito pelas pessoas com que tra-
balhamos e para quem trabalhamos, 
o compromisso, a responsabilidade, 
a inovação e o desenvolvimento. l

António Nunes, Carlos Silva, Helena Filipe e Paulo Verissimo


