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O 41.º aniversário do 25 de

Abril foi celebrado oficialmente

junto aos Paços do Concelho,

com o hastear da bandeira a que

assistiram representantes do

Poder Local e de muitos po-

pulares que se associaram à

efeméride.

A Banda da Sociedade Filar-

mónica Boa União Monte-

lavarense deu festividade ao

acto que foi também celebrado

em muitos locais do concelho.

Após o acto solene foi inau-

gurada a exposição fotográfica

“Sintra – Feiras, Festas e

Romarias” que estará patente ao

público nos claustros dos Paços

do Concelho – Câmara

Municipal de Sintra.

Esta exposição, uma memória

colectiva do nosso passado não

muito longínquo é um local de

visita imprescindível sobretudo

para os alunos das escolas

concelhias.
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Sintra / Olga Cadaval
50.ª Edição
do Festival
de Música começa
dia 9, sábado
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PRÓXIMA EDIÇÃO EM PAPEL, DIA 8 DE MAIO

JORNAL DE SINTRA

Desporto/Taekwondo
Escola MD Saraiva
no Algueirão
recebe
Open Internacional

Idanha
Associação
Os Bandolinistas
22 de Maio em tempo
de aniversário

Opinião
As políticas
de austeridade
estão a resultar?

1.º de Maio
Abertura oficial
da Quinta da Ribafria
e festa
nas Lameiras

Sintra mantém vivo o 25 de Abril

fotos: mama seidi última página
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A Câmara Municipal de
Sintra inaugurou no dia 21
de abril o último troço da
conduta de abastecimento de
água, num investimento de
cerca de dez milhões de
euros, e que vai permitir a
poupança de cerca de um
milhão de euros por ano.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Basílio
Horta, salientou a importân-
cia da conclusão da obra a
decorrer desde 2010: “Este é
um bom dia para o concelho
pois está concluída uma obra
estruturante para os muníci-
pes”, salientando ainda a re-
dução dos custos associa-

Alto de Carenque / Mercês

Nova conduta evita perdas de três milhões
de metros cúbicos de água

foto: cms

dos ao abastecimento de
água: “Esta obra permite
poupar um milhão de euros
por ano”.
A nova conduta adutora, com
uma extensão de cerca de 9,5

quilómetros, entre os reser-
vatórios do Alto de Carenque
e das Mercês atravessa o mu-
nicípio de Sintra até ao terri-
tório do concelho da
Amadora.

A inauguração da nova con-
duta do sistema adutor prin-
cipal teve lugar na caixa de
abastecimento de água locali-
zada na Quinta do Wimmer,
em Belas.            Fonte: CMS

Na hora do fecho, quarta-
feira, dia 29, pelas 16h30,
decorre a inauguração da de-
legação da Junta de Fre-
guesia de Algueirão-Mem
Martins na Tapada das
Mercês, situada no centro
comercial Floresta Center,
na Rua António Ferreira
Gomes, lote 1B, loja 3.10.
A abertura desta delegação
está inserida no programa da
junta de freguesia em não só
dotar a Tapada com um equi-
pamento capaz de corres-
pondes às necessidades dos
seus cidadãos, como também
de aproximar os serviços da
junta a toda a população e
descentralizar os mesmos por

Inauguração da delegação da Junta de Freguesia
na Tapada das Mercês

toda a freguesia. O objetivo é
criar condições para que a
população encontra a res-

posta às suas necessidades
de forma mais rápida e eficaz,
perdendo o menor tempo

possível.
Para a inauguração está pre-
vista a presença do presiden-
te da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, o presi-
dente da Junta de Freguesia
de Algueirão-Mem Martins,
Valter Januário, entre outros
convidados.
Segundo a Junta de Fregue-
sia, a conclusão deste projeto
é a prova do trabalho que es-
tá a ser desenvolvido, focado
em minimizar as perdas dos
cidadãos nos últimos anos e
em criar equipamentos úteis
e essenciais para a melhoria
significativa da qualidade de
vida dos cidadãos.

Delegação Junta Freguesia de Algueirão-Mem
Martins, na Tapada das Mercês

CASOS DE POLÍCIA

O Comando Territorial de Lisboa da GNR, no dia  23  e 27 de
abril , através do seu dispositivo territorial em Colares e Sintra
realizou as seguintes operações policiais.
No dia 23 deteve um indivíduo cidadão nacional, residente
no concelho de Sintra, por suspeitas da prática do crime de
violência doméstica.
Em Colares, a  detenção deu-se na sequência de uma denúncia
de violência doméstica, apresentada pela companheira do
agressor, tendo-se de imediato dado inicio às diligências com
o intuito de salvaguardar a integridade física da vítima.
O suspeito, de 52 anos de idade, sem antecedentes criminais,
coagia a vítima com o recurso a coação física e psicológica.
No decorrer da investigação e no âmbito do cumprimento de
um mandado de busca domiciliária foram apreendidas duas
(2) armas caçadeiras calibre 12, uma (1) pistola 6,35 mm, três
(3) armas de ar comprimido e dezoito (18) munições, armas em
situação ilegal e para as quais não tinha licença.
Na Portela de Sintra,  a vítima, uma senhora com cerca de 70
anos de idade, dirigia-se a pé, para a estação da Portela de
Sintra, juntamente com o marido e a neta, quando foi
surpreendida pelos dois suspeitos que num movimento
brusco e violento roubaram um fio em ouro, colocando-se em
fuga apeada.
A referida detenção, ocorreu na sequência da muito rápida
intervenção da GNR, face a informação sobre a situação
imediatamente recolhida; foram acionadas patrulhas para a
zona que, ao percorrerem as artérias envolventes,
conseguiram localizar e efetuar a detenção dos dois suspeitos,
que ainda detinham em sua posse o fio de ouro, avaliado em
cerca mil (1000€) euros.
Os dois suspeitos, um de nacionalidade estrangeira, de 19
anos de idade e o outro cidadão nacional de 20 anos de idade,
possuem antecedentes criminais pela prática de outros crimes,
tais como roubos, furtos, tráfico de produtos estupefacientes
e agressões, estando um dos indivíduos a cumprir uma pena
de prisão suspensa.
Todos os suspeitos foram detidos econstituídos arguidos, e
presentes  no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste – nos
serviços do Ministério Público de Sintra.

GNR de Colares e Sintra

Abertura oficial da Quinta da Ribafria no dia 1 de Maio
A abertura ao público dos
Jardins da Quinta da Ribafria,
prevista para dia 25 de abril,
foi adiada devido ao
agravamento das condições

atmosféricas, para o próximo
dia 1 de maio, às 15h00.
O concerto da Banda Militar
do Exército também está
adiado para o próximo dia 1

de maio, às 17h30.
A exposição de escultura de
Laranjeira Santos e o percurso
pedestre de visitação de toda
a Quinta da Ribafria vão estar

disponíveis ao público a partir
do próximo dia 1 de maio.

Para assinalar os 150 anos da Cruz Vermelha
Portuguesa, a Imprensa Nacional Casa da Moeda
(INCM) dedicou uma emissão comemorativa de
uma moeda corrente de 2 euros, já colocada em
circulação.
Esta emissão comemorativa tem como elemento
central, na face nacional da moeda designada
«150.º Aniversário da Cruz Vermelha Portuguesa»,
a replicação do símbolo da Cruz Vermelha
Portuguesa acompanhado da figura de uma mão,
simbolizando a ação humanitária, e o escudo

Moeda comemorativa dos 150 anos
da Cruz Vermelha Portuguesa já circula

nacional. À esquerda desta imagem, encontra -se
a legenda «1865 - 2015 CRUZ VERMELHA POR-
TUGUESA» e envolvendo todo o desenho,
encontram -se as 12 estrelas, dispostas em forma
circular, que representam a União Europeia.
Para além da versão de acabamento normal, para
distribuição pública ao valor facial, a INCM pro-
duzirá também exemplares de acabamento especial,
dirigidos ao mercado colecionista.
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As Lameiras é a povoação do Concelho de Sintra que desde
o século XIX festeja o 1.º de Maio, adaptando-se ao longo
dos tempos às realidades sócio-políticas existentes  sem nunca
contudo perder o seu cunho do Dia do Trabalhador.
Este ano as comemorações vão realizar-se com um vasto
programa.
A organização informa que haverá almoço no dia 3, dia da
Caminhada pela Natureza, o qual serárealizado no interior da
Sociedade de Lameiras com início marcado para as 13h00,
será composto por: Caldo Verde; Pão Saloio; Água, Sumos,
Refrigerantes e Vinho; Grelhada Mista de Carne (acompanhada
de arroz, batata frita e salada); Mesa de Sobremesas Caseiras
e Variadas; Café. Informações: 219270134

Programa Global:
30 de Abril (quinta-feira)
21:00h – Abertura do Arraial
21:15h – “Zumba”
22:00h – Baile com o conjunto “Jacinto Trio Art Show”
1 Maio (sexta-feira)
15.30h – Desfile da Banda Boa União Montelavarense e Banda
da S.F.I.R.F de Lameiras
16.30h – Concerto das referidas bandas
22.00h – Baile com o conjunto “Os Ouriços”
2 de Maio (sábado)
16.30h – Garraiada com “Ganadaria Lezíria”
22:00 – Baile com o Duo “Sónia e Ricardo”
3 de Maio (domingo)
9.00h – Caminhada pela Natureza
13.00h – Almoço
16.30h – Tarde de Grupos Corais

1.º de Maio
nas Lameiras

Feira Saloia em São Pedro
A Comissão de Festas de Nossa Senhora do Cabo Espichel -
S. Pedro de Penaferrim promove a V Feira Saloia, que se realiza
de 1 a 3 de maio, no Largo D. Fernando II, em S. Pedro de
Penaferrim, Sintra.
Além do divertimento, a feira tem como principal objetivo
proporcionar aos produtores, fabricantes e agentes
económicos a divulgação dos seus produtos promovendo a
tradição e a «cultura Saloia», numa mostra do que melhor se
produz no concelho de Sintra. Vão estar em exposição
produtos agrícolas, vinhos e doces, cestaria, trapologia,
velharias, petiscos, entre outros
De 1 a 3 de maio:
Sexta-feira e sábado das 14h00 às 23h00
Domingo das 14h00 às 20h00

Em Maio, o Encontro de Al-
ternativas em Sintra come-
mora 10 anos. Uma década em
que a Voando em Cynthia –
Associação Cultural divul-
gou e continua a divulgar as
mais diversas Artes, Sabe-
dorias e Práticas.
Esta Mostra tem dado a
conhecer projectos criativos,
originais, de qualidade e
inovadores, numa perma-
nente consciencialização para
a importância do auto-
conhecimento, da ligação
com a Terra, da necessidade
de voltar de novo às origens
com práticas de vida e de
alimentação mais saudáveis e
naturais.
Ao longo destes 10 a Voando
em Cynthia tem vindo a par-
tilhar conceitos de sustenta-
bilidade e de reciclagem, ofe-
recendo novas perspectivas
para a criação de um mundo
“novo”, mais consciente,

29, 30, 31 de Maio

10.º Encontro de Alternativas em Sintra

mais responsável e mais
fraterno.
O EAS não é uma feira, como
muitos insistem em lhe cha-
mar, o AS é mesmo um en-
contro, onde as pessoas se
encontram umas com as
outras e com elas mesmas. O
EAS tem a missão de des-
pertar consciências, mudar
atitudes, sendo isso que
move a Voando em Cynthia e
que motiva a continuidade do
EAS até hoje, 10 anos depois,
apesar de todas as dificul-
dades para a sua realização.
Este ano EAS oferece diver-

sas Palestras sobre os mais
variados temas, Práticas de
Yoga, Aikido, Chi-king, De-
monstrações de Mountain-
board, Capoeira e Goalball,
Workshops de Yoga do Riso
e de Dança-Terapia, Oficinas
de Fiação, Olaria, Plantas
Armáticas, Construção de
Mini-Jardins, Teatro Infantil
e actividades para as crianças
e para toda a família, Con-
certos Meditativos, Fado,
Musicais do Mundo, Sapa-
teado, e tantas outras sur-
presas reservadas para este
ano de comemorações de 10.º

aniversário.
A par desta programação
pluridisciplinar, poderão
encontrar ainda diversas
Associações como a Asso-
ciação de Defesa das Crian-
ças e Jovens em Risco, a
C.A.S.A. – Apoio aos sem-
abrigo, a Amnistia Internacio-
nal, a AMMA u a Associação
Vegetariana Portuguesa,
entre outras. Encontrarão
também vários projectos de
Desenvolvimento Humano,
artesanato de autor, produtos
de agricultura biológica e
alimentação vegetariana.

Garraiada nos Bombeiros
de Sintra a 1 de Maio
No dia 1 de Maio, a partir das 20h30 vai realizar-se a 2.ª
Garraiada para os aficionados junto às instalações dos
Bombeiros Voluntários de Sintra.
O preço da entrada é unicamente dois euros e os fundos
angariados são para a corporação.

O espaço, que até Agosto
acolheu o Museu do Brin-
quedo, vai apresentar a his-
tória da evolução dos media
e das disciplinas do jorna-
lismo, segundo a proposta
municipal.
O edifício do antigo Museu
do Brinquedo, no centro his-
tórico de Sintra, vai receber o
News Museum, ou Museu das
Notícias, um espaço dedica-
do às notícias e à comuni-
cação, segundo uma propos-
ta a apresentar na terça-feira
ao executivo municipal.
“O museu, que vai ser de
experiências, tem algumas
características que podem
interessar a visitantes e a
turistas e, portanto, definimos
como objectivo a instalação
numa centralidade turística”,
explicou Luís Paixão Martins,
promotor do News Museum.
O presidente da Câmara de
Sintra, Basílio Horta (PS), vai
propor ao executivo munici-
pal a cedência, por 20 anos,
do edifício do antigo Museu
do Brinquedo para instalar o
novo Museu das Notícias,
dos Media e da Comuni-
cação. “É um museu extrema-
mente interessante e, nesta
altura do 25 de Abril, é uma
homenagem que o concelho
presta à liberdade de impren-
sa, aos jornais, às televisões
e tudo o que nos põe em

Museu das Notícias um projecto
para o antigo Museu do Brinquedo

contacto com o mundo”,
salientou, em declarações à
Lusa, o presidente da autar-
quia.
Segundo a proposta, a autar-
quia e a Associação Acta
Diurna pretendem desenvol-
ver “um projecto comum de
adaptação e reconversão do
antigo Museu do Brinquedo
num novo e moderno museu
dos media e do jornalismo
que passará a ser conhecido
por News Museum”.
A viabilização do projecto
resultará num investimento
aproximado de 1,8 milhões de
euros, a cargo da associação,
e a cedência do imóvel, por
20 anos, mediante uma renda
mensal de 650 euros, terá de
ser aprovada pela assembleia
municipal.
“Não é um museu de colecio-
nador ou da imprensa, é um
museu das notícias. No fun-
do conta episódios através
do que os media retrataram”,
explicou Luís Paixão Martins,
da Acta Diurna e fundador do
grupo de comunicação LPM.
O News Museum vai apre-
sentar, num espaço físico e
também virtual, uma história
da evolução dos media e das
disciplinas do jornalismo. O
espaço museológico será
repartido em secções: “pro-
paganda”, “géneros” jorna-
lísticos, “bad news”, “mind

games”, “guerras” e “news-
papers”, entre outras.
Na secção “bad news”, por
exemplo, “existirá um módulo
sobre o ‘Titanic’, com a
primeira página do The New
York Times, com o jornal in-
glês que disse que não havia
mortos, a primeira entrevista
com o telegrafista do barco
que recolheu os sobrevi-
ventes e a comparação da
propagação da notícia do
naufrágio com a do filme de
James Cameron”, explicou
Luís Paixão Martins. “É uma
espécie de janela aberta sobre
o modo como os media re-
trataram episódios do mun-
do”, acrescentou o especia-
lista em comunicação.
A Acta Diurna quer envolver
profissionais, empresas de
comunicação e escolas de
jornalismo, comunicação e
marketing na concepção e
gestão dos conteúdos, crian-
do um “conselho de cura-
dores” com personalidades
do sector.
O comité do “panteão” sele-
cionará os profissionais que
serão objecto de homenagem
perpétua do museu e a com-
ponente internacional será
promovida em colaboração
com o Newseum, museu do
género instalado em Was-
hington (Estados Unidos da
América). “Vamos ter também

uma forte componente di-
gital. Há certos módulos que
poderão ser vistos em casa,
no tablet, no telefone e no
computador”, sublinhou
Paixão Martins.
A Acta Diurna, constituída
em Março passado, foi bapti-
zada com o título do primeiro
jornal conhecido, criado na
Roma de Júlio César, e o seu
promotor, com experiência no
meio há mais de 40 anos,
adiantou que já foram feitos
“contactos com empresas de
media para ter acesso a
arquivos” para o museu.
“A pessoa entra no museu e
imediatamente tem as notícias
do dia, e depois pode inte-
ragir com a história do 25 de
Abril, da Primeira República,
tudo o que foi importante para
Portugal”, apontou Basílio
Horta. O presidente da autar-
quia esclareceu que o museu
permite valorizar um imóvel
que estava devoluto desde o
fecho do Museu do Brin-
quedo, em Agosto de 2014, e
que “valoriza imenso a vila e
põe Sintra na primeira linha
dos museus mais modernos
da Europa”.

Lusa, Nuno Ferreira Santos
27/04/2015 - 19:01
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PUB.

Depois de ter conquistado o
público de Sevilha na Mues-
tra de Teatro Portugués
(integrado no Circuito Ibérico
de Artes Cénicas) a 19 de
Abril, o espectáculo “-des-
graçador!” regressa ao palco
do Teatroesfera até ao dia 10
de Maio (sextas e sábados,

Monte Abraão
Teatroesfera apresenta “-desgraçador!”
até 10 de Maio
a partir do romance “Nome de Guerra” de Almada Negreiros

(créditos de João Oom e Joana Sobrinho

Os Jardins da Quinta da Riba-
fria recebem a exposição de
escultura de Laranjeira San-
tos, patente  até outubro.
A obra deste artista é marcada
pela simplificação e estiliza-
ção das formas, pela geome-
trização e espirito de rigor.

Lourel / Cabriz / Várzea

Escultura de Laranjeira Santos
na Quinta da Ribafria

O autor, Fernando Faria, magistrado jubilado
do Ministério Público, exerceu funções em
Sintra e por aqui ficou cativado, escrevendo,
estudando, investigando, convivendo.
Brinda-nos agora com um denso mas não
pesado romance histórico que tem como
protagonista o poeta arrábido Frei Agostinho
da Cruz e que é também uma reconstrução da
vida e das mentalidades na segunda metade
do nosso século XVI.
Em tempos de materialismo e de desânimo é
oportuna a proposta de leitura sobre alguém
que fez do repúdio das ilusões mundanas e
da adesão a um ideal de pureza monástica um
realizado programa de vida.
Romance histórico epocal e biográfico, este
O Noviço é também aprofundante análise-
síntese psicológica emergente de reflexão do
autor baseada no seu conhecimento de
experiência feito relativo aos meios religiosos,
mas também numa assimilada bibliografia
referida em página final. Sabe-se que os
romances históricos não são todos igual-
mente históricos nem igualmente ficção. Este
é um magistral trabalho de equilíbrio das duas
vertentes: merecem atenção as “Notas finais”
que separam personagens históricas
(Agostinho Pimenta / Frei Agostinho da Cruz;
Frei Pedro de Antoria, franciscano espanhol;
Frei Jácome Peregrino, “o Tio”, Provincial da
Ordem dos Arrábidos aquando do ingresso
de frei Agostinho da Cruz; D. Isabel de
Bragança, filha do Duque D. Jaime; D. Álvaro
de Castro, filho do Vice-Rei da Índia D. João
de Castro, D. Sebastião, 16.º Rei de Portugal)
e personagens fictícias.
Tenha-se presente que o próprio autor
declarou “ter em vista recriar a vida monástica
do século XVI e dar ao leitor de hoje uma
visão dessa mesma vida, sem deixar de expor
uma reflexão sobre a vida monástica”.

Sintra – Convento dos Capuchos

O Noviço, romance histórico
evoca Frei Agostinho da Cruz

Obra sólida, inconformista,
determinada e inquietante,
condições necessárias para
torná-la disponível à apre-
ensão e fruição dos visitantes
nos Jardins da Quinta da
Ribafria.
A  Quinta da Ribafria situa-se

na Estrada da Várzea, em Sin-
tra (Estrada que liga Lourel a
Cabriz), no seguinte horário:
Abril a Setembro: 10h00-
19h00; Outubro a Março:
10h00-18h00.

 Fonte: CMS

Ficam enriquecidas as nossas coleções de
títulos sobre religiosidade, monaquismo,
século XVI e sintriana. Estamos de parabéns
e agradeçamos a Fernando Faria.
A apresentação pública será no MU.SA
(Museu das Artes de Sintra), pelas 18.00h de
sábado 9 de Maio, usando da palavra a juíza
desembargadora Anabela Luna de Carvalho.

Nota: Procurando títulos de Frei Agostinho
da Cruz na Biblioteca Municipal de Sintra, só
encontramos Poesias Inéditas de Frei
Agostinho da Cruz, com prefácio do Prof.
Mendes dos Remédios, Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1924, como reservado no
Espólio Camilo Castelo Braco.

Vítor Hugo Neto

às 21h30; domingos, às
16h00).
No ano em que se comemora
o centenário da Revista Or-
pheu, o Teatroesfera esco-
lheu trabalhar a partir do
romance “Nome de Guerra”
de Almada Negreiros, criando
uma peça com encenação e

adaptação de Paula Sousa,
que cruza a comédia român-
tica com a tragicomédia, o
burlesco, o humor negro e o
music-hall.

Teatroesfera - 214 303 404.
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om a aquisição e abertura
desta biblioteca, que re-
presenta um investimento
total da Parques de Sintra
na ordem dos 468.750

Biblioteca única de Arte Equestre no Palácio de Queluz
Foi inaugurado a 22 de abril, no Palácio Nacional de Queluz, a única biblioteca nacional dedicada exclusivamente à Arte Equestre e aberta ao
público: a “Biblioteca de Arte Equestre D. Diogo de Bragança, VIII Marquês de Marialva”, uma iniciativa dos Parques de Sintra - Monte da Lua. No
local, além da consulta das publicações, será também possível observar 165 gravuras, duas pinturas (um retrato da família dos 3ºs Duques de
Lafões e um de D. Pedro Vito de Meneses Coutinho, 6º Marquês de Marialva), uma casaca de cavaleiro tauromáquico e uma réplica de cavalo
ajaezado com gualdrapas e xairel de finais do século XVIII.

C

Biblioteca de Arte Equestre

Euros, o público em geral, e em par-
ticular os académicos e investiga-
dores, passam a ter acesso a 1.400
títulos (cerca de 2.000 publicações),
alguns bastante raros, relacionados
com a Arte Equestre. A coleção foi
inventariada pela casa leiloeira Ca-
bral Moncada e inclui 800 títulos
europeus (entre os quais 16 manus-
critos), desde o século XVI ao XX;
294 livros e folhetos dos séculos
XIX e XX; 322 livros ilustrados da
2ª metade do século XX; e cerca de
165 gravuras.
Entre estes, destacam-se um exem-
plar raro da obra de Johannes Stra-
danus, de ca. 1578; dois títulos de
autores portugueses (António Gal-
vão de Andrade, Arte da cavallaria
de gineta, e estardiota, bom primor
de ferrar, & alueitaria, 1678; e Manuel
Carlos de Andrade, Luz da Liberal e
Nobre Arte de Cavalaria, Lisboa,
1790); e uma das 23 edições monu-
mentais habitualmente considera-
das como parte do Cabinet du Roi,
que celebram os feitos do reinado
de Luís XIV.
D. Diogo de Bragança (1930-2012)
era um exímio cavaleiro, especialista
em Arte Equestre, que toda a vida
adquiriu documentos sobre este
tema, que ele próprio abordou em
diversas publicações. Os herdeiros

Sobre D. Diogo de Bragança, 8.º Marquês de Marialva (1930-2012)
Nasceu em Lisboa, no Palácio do Grilo, sendo o quarto filho varão dos 8 filhos dos 5os Duques de Lafões e 6os

Marqueses de Marialva. Foi educado num ambiente austero e cosmopolita, de grande exigência cultural.
Jurista e músico de formação – licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa e fez o curso geral de
composição do Conservatório Nacional – foi lavrador e ganadeiro, atividades onde soube conjugar a teoria
com a prática e o passado com o presente.
Os que com ele privaram descrevem-no como alegre e expansivo, e um excelente conversador, dotado de
grande erudição e de um fino sentido de humor. Solteiro, bon vivant, e gourmet de mérito, era grande
apreciador de fado e de literatura portuguesa, citando de cor a poesia de Fernando Pessoa, autor que muito
apreciava. Exímio equitador, D. Diogo de Bragança foi um digno sucessor do 4º Marquês de Marialva,
Estribeiro-Mor do Rei D. José e seu antepassado, conhecido pelo seu papel decisivo no aperfeiçoamento da
Picaria Real e da Arte Equestre em Portugal na segunda metade do século XVIII.
Muito eclético nas amizades que granjeou ao longo da vida, cultivou, no entanto, sempre alguma reserva e
discrição em relação à sua biblioteca pessoal, em particular ao núcleo de Arte Equestre, agora disponível a
todos.

Sobre a Escola Portuguesa de Arte Equestre
A Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada nos jardins do Palácio Nacional de Queluz, foi fundada em
1979 com a finalidade de promover o ensino, a prática e a divulgação da Arte Equestre tradicional portuguesa.
Recupera a tradição da Real Picaria, academia equestre da corte portuguesa do século XVIII, que usava o
Picadeiro Real de Belém, hoje Museu Nacional dos Coches, e monta exclusivamente cavalos lusitanos da
Coudelaria de Alter.
A gestão da Escola Portuguesa de Arte Equestre foi entregue pelo Governo à Parques de Sintra em setembro
de 2012, juntamente com a gestão dos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz.

creditos: PSML/ Wilson Pereira

propuseram a venda da coleção à
Parques de Sintra, por desejarem
que se mantivesse associada à
Escola Portuguesa de Arte Equestre
(EPAE) e ao estudo da Arte Eques-
tre.
A empresa, responsável pela gestão
do Palácio e Jardins de Queluz e da
Escola Portuguesa de Arte Equestre
(EPAE), pretende fomentar a inves-
tigação sobre os fundamentos e a
evolução da tradição equestre por-
tuguesa, bem como sobre as quali-

dades e características do patrimó-
nio equino que protege e divulga.
O exame dos documentos que inte-
gram a biblioteca permitiu facilmente
concluir que mantê-la como um to-
do, disponibilizando-a à investiga-
ção sobre Arte Equestre, era quase
um dever nacional. Nesta perspe-
tiva, com a concordância dos seus
acionistas, e apoios da Fundação
Calouste Gulbenkian e do Banco
Português de Investimento (BPI), a
Parques de Sintra adquiriu esta

Biblioteca, desconhecida do público
em geral, em fevereiro de 2014, pelo
valor de 380.000 Euros.
De seguida, procedeu à recuperação
de três salas no Palácio Nacional de
Queluz, para a albergar da forma
mais apropriada, com um investi-
mento de 57.250 Euros (incluindo
recuperação das salas e aquisição
de mobiliário). Deste modo a Biblio-

teca ficará próxima das instalações
da EPAE e constituirá também mais
um motivo de atração de visitantes
ao Palácio. Representará igualmente
uma mais-valia para a missão da
Escola na divulgação da Arte
Equestre Portuguesa e do cavalo
lusitano, bem como na formação
regular de cavaleiros.
Encontram-se já em curso ações de
conservação e restauro de muitos
títulos e gravuras, bem como o trata-
mento documental com vista à
elaboração de um catálogo informa-
tizado que em breve estará dispo-
nível online no website da Parques
de Sintra (restauros de gravuras/
molduras, e software implicaram um
investimento de 31.500 Euros). Pos-
teriormente, o catálogo da coleção
será integrado no maior catálogo
coletivo das Bibliotecas portugue-
sas, coordenado pela Biblioteca
Nacional.
Em paralelo com a disponibilização
da Biblioteca de Arte Equestre,
também o acervo bibliográfico do
Palácio Nacional de Queluz ficará
disponível para consulta, bem como
os cerca de 20 exemplares cedidos
pela Companhia das Lezírias.
A biblioteca estará a partir de agora
disponível de segunda a sexta-feira,
para qualquer visitante. Para con-
sulta e leitura é necessária marcação
prévia.
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Diz-se que
Mãe há só
uma. Mas pa-
ra o Núcleo de
Basquetebol
de Queluz
(NBQ), todas
as Mães con-
tam.Por isso,
no próximo
domingo, 3 de
maio, a partir
das 17 horas,
o Núcleo pre-
parou para as
mães, e não
só, uma tarde
desportiva, com demonstrações de Zumba, Aeróbica, Hip-
Hop e Dança do Ventre. Os mais novos não são, obviamente,
esquecidos e terão também oportunidade de participar em
workshops de dança / ginástica.
No final do evento, o NBQ vai oferecer uma lembrança
simbólica a todas as participantes.
Local: Pavilhão Henrique Miranda ( junto aos Bombeiros
Voluntários de Queluz).
Hora: 17 horas.
Entrada: 3 euros.
Crianças até aos 6 anos, ou que participem nos workshops
não pagam.

Festival Córtex
distinguido nos prémios
Shortcutz Lisboa
O Festival Córtex Curtas-Metragens de Sintra vai ser
distinguido como Figura Shortcutz, pelo excelente trabalho
desenvolvido na divulgação das curtas desde a sua primeira
edição em 2010.
O Shortcutz Lisboa, movimento internacional de divulgação
de curtas-metragens, distingue o melhor das curtas
portuguesas que estiveram em competição nas suas sessões
semanais.
Em cada edição é também atribuído um prémio da exclusiva
responsabilidade da equipa do Shortcutz Lisboa: o prémio
Figura Shortcutz, que este ano distingue o Córtex - Festival
de Curtas-Metragens de Sintra, que se realizou de 12 a 15 de
fevereiro, no Centro Cultural Olga Cadaval.
Em 15 categorias, contam-se mais de 50 nomeados, entre
realizadores, atores e muitos outros profissionais que fazem
o cinema português acontecer, em especial no que diz respeito
ao universo das curtas-metragens.
O evento realiza-se no Musicbox, em Lisboa, no dia 1 de
maio, às 22h00, com entrada livre.

A XIV edição do Hospital da
Bonecada By Halibut Der-
ma® e Oleoban arrancou no
dia 27 de abril, na praça
central do centro
comercial Colombo em
Lisboa! De entrada gratuita e
destinado a crianças dos 3
aos 10 anos, a iniciativa esta-
rá presente até dia 3 de maio
e contará com distribuição de
amostras e brindes HALIBUT
DERMA® e OLEOBAN®,
bem como presença de ilus-

Mãe há só uma, é certo.
Mas no próximo domingo,
3 de maio, em Queluz,
serão muitas mais!

Iniciativa pretende familiarizar as crianças com o ambiente hospitalar
XIV Hospital da Bonecada volta a Lisboa

O Centro Social da Sagrada
Família sedeado em Queluz
vai desenvolver na Biblioteca
Municipal Ruy Belo, no
Pendão um conjunto de
sessões, gratuitas.
Do programa consta:
1 – Promoção Da Autonomia
Nos Cuidados De Vida Diária
– 5 de Maio de 2015 das 14h
ás 17h
A importância e as estratégias
para proporcionar uma vida

Queluz
Ciclos temáticos de intervenção psicossocial

mais autónoma.
2 – Posicionamentos e
Transferências I – 1 de Junho
de 2015 das 14h ás 17h
Tipos de posicionamentos e
a sua importância no conforto
e na prevenção de lesões.
3 – Posicionamentos e
Transferência II – 8 de Junho
de 2015 das 14h às 17h
Transferências, mobilizações
e posturas adequadas.
4 – Alimentação Da Pessoa

Acamada – 30 de Setembro
de 2015 das 14h ás 17h.
Tipos de alimentação e cui-
dados a ter.
5 – Primeiros Socorros – 20
de Outubro de 2015 das 14h
ás 17h.
Quedas, feridas como reagir
e que procedimentos seguir.
6 – Síndrome Do Cuidador I –
24 de Novembro de 2015 das
14h ás 17h.
O Cuidador Formal

7 – Síndrome do Cuidador II
– 2 de Dezembro de 2015 das
14h às 17h
O Cuidador Informal

Mais contactos:
Isabel Lúcio (Assistente
Social - Diretora Técnica do
Centro Social da Sagrada
Família) para o seguinte
email: formarquemcuida-
cssf@sapo.pt. Telefone:
214367647.

Oposição critica e recomenda
A oposição liderada por
Marco Almeida volta a criticar
a segunda visita aberta à
Freguesia de Algueirão-Mem
Martins alegando os fracos
resultados emergentes da
primeira visita realizada.
Alegam, em comunicado, que
um dos objectivos que então
se anunciavam residia na
identificação de problemas
que pudessem nortear a inter-
venção camarária e os inves-
timentos a realizar por conta
deles em nome do incremento
do bem-estar da comunidade,
a conclusão que se legitima é
que apesar das promessas e
dos anúncios mais ou menos
pomposos, o que redundou
foi pouco mais do que “uma
mão cheia de nada e outra de
coisa nenhuma”.

Tem sido essa a constatação
também nos demais casos,
com as Juntas de Freguesia a
confrontarem-se com a ma-
greza ou mesmo anorexia dos
resultados e ainda que algu-
mas não o expressem, a frus-
tração das expectativas será,
sem margem para dúvidas,
suficientemente desconfortá-
vel e dolorosa.
O dinheiro, acrescenta a
oposição,  não será a razão,
pois os cofres da autarquia
estão bem cheios… A vonta-
de, o querer e a efectiva
capacidade para fazer é que
teimam em não condizer…
A inércia do sistema será
eventualmente alegada pelo
Presidente da Câmara para
justificar o injustificável. Mas
não só do sistema, pois não

somos nós também vítimas
dela?
Terminam alegando que se
socorrem daquele que é um
dos significados de inércia,
ou seja, a resistência passiva
à inovação, diremos que é
igualmente notório que o
Presidente resiste em inovar
nas atitudes que seriam
expectáveis, porque justas e
democraticamente exigíveis.
A oposição volta a insistir do
facto de não terem sido
convidados os eleitos pelo
Movimento “Sintrenses com
Marco Almeida” para integrar
o grupo de trabalho que é
organizado para estas visitas.
Mesmo com 41 anos, a demo-
cracia está longe de fazer jus
à sua maturidade, como o
revelam estes gestos e a

vontade de quem não lhe dá
a expressão devida.
Talvez para não se confrontar
com o desconforto daquilo
que não foi feito e não lhe
serem reivindicadas explica-
ções, o programa desta Pre-
sidência Aberta omite o
roteiro.
Diz o ditado que “A mesma
água nunca passa duas vezes
por debaixo da mesma
ponte”.
Mais uma vez sábio e escla-
recedor… também nestas
circunstâncias.

Aos 29 de abril de 2015

Fonte: MI A - “Sintrenses
com Marco Almeida”

tradores infantis e pintores
faciais. A edição deste ano
tem um caráter solidário: pe-
de-se que todas as famílias
levem um brinquedo, roupa,
livros ou enlatados que serão
posteriormente distribuídos
pelas instituições de solida-
riedade social parceiras no
projeto.
O Hospital da Bonecada é um
hospital “faz de conta” cuja
principal função é eliminar o
medo da “bata branca” e fa-

miliarizar as crianças com o
ambiente hospitalar. As crian-
ças levam os seus brinque-
dos preferidos para serem
tratados lá e são recebidas por
estudantes de diferentes
especialidades médicas, que
assumem o papel de profis-
sionais de saúde neste jogo.
Os mais pequenos apresen-
tam os sintomas do seu
“filhote” (o brinquedo que le-
vam), compreendem o dia-
gnóstico e aplicam curativos,

passando pela sala de espera,
de triagem e de tratamento. No
decorrer da visita será tam-
bém explicado às crianças o
que é uma ferida e uma quei-
madura, e como se devem
tratar.
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m 10 de Maio de
2014, integrado num
grupo de sintrenses
convidados pela
Alagamares para

Ribafria,
nova esperança
João Cachado

E
uma visita de diagnóstico do
estado da Quinta da Ribafria,
fiquei autenticamente em es-
tado de choque perante o
abandono e degradação a
que tinha sido votada. Pois,
no passado dia 25, meus ca-
ros leitores e amigos, uma no-
va esperança se abriu, parti-
lhada, aliás, pelas dezenas e
dezenas de pessoas que ali
afluíram, apesar de a Câmara
ter anunciado que, por mo-
tivo de agravamento do esta-
do do tempo, a reabertura só
aconteceria em 1 de Maio
próximo.
Ainda bem que não tiveram a
experiência que acima dei
conta, no contexto da aludida
visita. Contudo, precisamen-
te porque não se escandali-
zaram com o cenário que, nes-
sa altura vivemos, agora não
podem sequer ter uma noção
aproximada do trabalho de
primeira recuperação entre-
tanto concretizado pela Câ-
mara Municipal de Sintra.
Não parece verdade o que foi
possível realizar…
De qualquer modo, há imen-
so, imenso que fazer, numa
dimensão que só pode ser
enquadrada pela figura da
campanha de obras. É bom
que todos se preparem para
uma campanha que vai de-
morar, não semanas, não
meses, mas vários anos. Algo
de semelhante escrevi quan-

foto: cms

do se iniciaram as obras em
Monserrate, Pena, Castelo
dos Mouros, Queluz. Quanto
mais não fosse, pelas funções
docentes que desempenhei,
afins da defesa e recuperação
do património natural e edifi-
cado, não posso deixar de ter
uma correcta noção do tempo
que estas intervenções pres-
supõem.
Praticamente, todas as espe-
cialidades de intervenção
relativas à recuperação do
património, ali podem ser exer-
cidas, desde cantarias, ma-
deiras, metais azulejaria, pin-
tura mural bem como às do
restauro de jardins e parques
históricos para constante
benefício da Ribafria, verda-

deira preciosidade que cum-
pre aprender a usufruir, a sós,
em família, com os amigos.
Na tarde de 25 de Abril, nova-
mente percorrendo aqueles
caminhos, aprazíveis alame-
das, o que me apetecia era
ficar, ficar, sossegar, gozar
aquele ambiente tão retirado,
pacífico, ameno, dando lar-
gas ao ócio... E, afinal, tão
perto do desgaste, do stresse,
do negócio [otium/ nego-
tium].
Inequivocamente, está de
parabéns a Câmara Municipal
de Sintra. Este é o caminho.
Mas com cuidado, extremo
cuidado! Aquela preciosi-
dade não pode ser confun-
dida. Aquela jóia não pode ser

objecto de um negócio que
não lhe convenha e, de todo
em todo, tudo terá que ser
feito no sentido de que, de
facto, o eventual negócio que
se lhe adeque, a honre e
beneficie.

Cidadãos atentos
e confiantes

Referem-se estas palavras,
sem quaisquer subenten-
didos, à intenção da CMS no
sentido de fazer concessão
do edifício para instalação de
uma unidade hoteleira, pro-
pósito que é do conheci-
mento do grupo de cidadãos

em que me integro, no quadro
dos convocados pela Alaga-
mares para a visita inicial-
mente referida.
Desde o princípio da nossa
intervenção, temos eviden-
ciado as maiores reservas,
também expressas no Rela-
tório que entregámos à au-
tarquia em 18 de Julho de
2014. Repito, conhecemos,
preocupa-nos essa vertente,
mas estou em crer que será
mais avisado nos reservemos
para melhor oportunidade.
Naturalmente, temos ideias
acerca do modo como se
poderia compatibilizar a
existência de uma unidade
hoteleira - não de luxo! - com
o regime de portas abertas

daquele que é um parque-
jardim da Renascença.
Civilizadamente, saberemos
contribuir com o nosso saber,
sensibilidade e empenho. A
Câmara Municipal de Sin-
tra? conhece-nos, consulta-
nos, acolhe o nosso parecer,
conta com o nosso envolvi-
mento que nada tem na
manga a não ser os superio-
res interesses da defesa do
património e, nesse contexto,
o modo como a comunidade
se articula com esses sofis-
ticados bens em que Sintra é
tão pródiga.
Neste momento de justa
congratulação pela quantida-
de e qualidade dos trabalhos
já concretizados e em curso,
é de salientar a raridade da
Ribafria como peça tão ou
mais preciosa do que as
outras jóias da coroa acerca
das quais tanto falamos
quando nos referimos às que
estão sob administração da
Parques de Sintra?.
A exemplo do que tem sido a
nossa actuação, tanto a nível
individual como de grupo em
relação a todo esse universo,
a nossa será uma atitude de
inequívoca e permanente
colaboração com os autarcas,
de acordo com os princípios
pelos quais se pautam as
nossas associações cívicas e
culturais. Não pode ser de
outro modo.

[João Cachado escreve
de acordo com

a antiga ortografia]

No passado dia 22 de Abril
foi apresentado em Lisboa o
terceiro Relatório de Acom-
panhamento da Crise (Crisis
Monitoring Report) da
Caritas Europa. O Relatório
alerta para o facto de que seis
anos após o início da crise,
são evidentes as suas marcas
nas populações e nas econo-
mias da União Europeia, em
particular em países como
Chipre, Grécia, Irlanda, Itália,
Portugal, Roménia e Espanha.
 A atenção centra-se no custo
humano da crise e nas me-
didas adoptadas pelas auto-

As políticas de austeridade estão a resultar?
ridades, incidindo especial-
mente nas tendências em
matéria de emprego, de-
semprego, taxas de pobreza,
privação material severa e
baixa intensidade de trabalho
nos sete países mais afecta-
dos pela crise. A principal
conclusão foi que “a atri-
buição de prioridade a
medidas de austeridade com
virtual exclusão de todas as
outras abordagens não
resolverá a crise e está a
causar problemas sociais que
irão ter impactos duradou-
ros”. “O relatório tem subja-

cente a convicção de que as
autoridades têm sempre
opções quando decidem que
orientações políticas adoptar
e como direccionar as me-
didas – por outras palavras,
quem deve pagar mais”.
O processo actual é eco-
nomicamente inconsistente e
não é equitativo nem justo,
tendo-se chegado às seguin-
tes conclusões:
• “Continua a ser dada prio-
ridade à austeridade mesmo
sendo contestada como
abordagem económica e
apesar da prova de que agra-

vou os problemas econó-
micos e sociais causados pela
crise económica.”
• As prioridades económicas
“sobrepuseram-se às priori-
dades sociais e as insti-
tuições da U.E. não conse-
guem utilizar o potencial que
têm para dar prioridade a
políticas que visem a redução
da pobreza e a inclusão
social”.
• As insuficiências dos
sistemas de proteção social
dos países periféricos exigem
que os líderes europeus não
continuem a ignorar este

problema.
• “Ainda está por encontrar
uma solução justa para a crise
da dívida”, sendo que o
“sistema financeiro não deve
ser protegido do risco, com o
consequente incentivo a um
comportamento imprudente”.
• “Nunca houve tanta super-
visão orçamental das acções
dos Estados Membros, mas
o controlo social fica para
trás…”.
Estas conclusões são mais
uma chamada de atenção
para os efeitos da crise e estão
em sintonia com outras

posições, designadamente
nalguns meios académicos.
Porque será que, entre nós,
ainda existem tantos que
continuam a defender a
“bondade” das soluções que
estão a ser tomadas e não
vêem outra alternativa?

Publicada por
Maria Eduarda Ribeiro,

in A Areia dos Dias



8 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 1 DE MAIO DE 2015

SOCIEDADE

O Grupo Bandolinista 22 de Maio de 1925 da Idanha, comemora
este ano o seu 90.º Aniversário.
Do programa consta:
– 2 de Maio 10,00 h Torneio de Futebol (Solteiros e Casados)
– 2 de Maio 21,00 h Baile da Rosa.

Idanha
Os 90 anos do  Grupo
Bandolinista 22 de Maio

Instituído pela Estoril Sol, o
Prémio Literário Revelação
Agustina Bessa-Luís volta a
ser uma oportunidade para
todos os jovens escritores,
desde que a sua idade não seja
superior a 35 anos, com-
pletada até 31 de Dezembro
do ano de atribuição e sem
qualquer obra publicada no
género.
Lançado, em 2008, no quadro
das comemorações do 50.º
aniversário da Estoril Sol, o
Prémio Literário Revelação,
no valor de 10 mil euros, pro-
põe-se distinguir, anual-
mente, um romance inédito de
autor português.
Recorde-se que o prémio re-
ferente a 2014, ficou sem

Entre 4 e 8 de maio e no âmbito âmbito de um projeto de
cooperação internacional estabelecido entre o Teatromosca
e o Théâtre de la Tête Noire, aquele teatro acolherá em Sintra
o encenador francês Patrice Douchet, diretor desta companhia
francesa, para a realização de um workshop que terá como
base de trabalho a adaptação do romance «Fahrenheit 451»,
de Ray Bradbury, que encerrará a trilogia norte-americana em
que o teatromosca tem vindo a trabalhar.
Realiza-se um workshop a assinalar a primeira fase do processo
criativo do espetáculo «Fahrenheit 451», que estreará em
novembro em Orléans, com direção artística de Pedro Alves,
em coprodução com o Théâtre de la Tête Noire. O fórum
dramatúrgico que decorrerá entre 4 e 8 de maio, entre as 18.30h
e as 23h, está orientado para atores, encenadores, dramaturgos
e estudantes de artes performativas e literatura.

Formação – O Teatro e
Literatura – Fahrenheit 451
de teatromosca

Instituído pela Estoril Sol

Prémio Literário Revelação
homenageia Agustina Bessa-Luís

edição da obra vencedora.
Caberá a um Júri, presidido
por Guilherme D‘Oliveira
Martins, a avaliação das obras
originais a concurso nesta 8ª
edição, cujo prazo de recep-
ção termina no próximo dia 31
de Maio.
Numa iniciativa inédita no
panorama das Letras portu-
guesas, a Estoril Sol volta a
instituir, assim, os Prémios
Literários Fernando Namora
e Revelação Agustina Bessa-
Luís, em homenagem aos dois
grandes escritores, e atribui-
rá, ainda, pela primeira vez, um
outro Prémio com o nome de
Vasco Graça Moura, cujo
vencedor será anunciado
brevemente.

Agustina Bessa-Luís
vencedor. Após demorada
análise e debate sobre as
obras apresentadas, o júri
decidiu que nenhuma delas

reunia as condições bastan-
tes para a atribuição do galar-
dão, que contava, ainda, com
o apoio da Gradiva para a

“Vim para Adorar-te”
Orações e Meditações
A Fundação AIS -
Organização De-
pendente da Santa
Sé editou este livro
que é o fruto de
uma parceria desta
organização com a
Paróquia do Seixal.
O projecto nasceu
em dezembro de
2014 e já vai na 4.ª
edição com mais de
15 mil exemplares.
O livro é apenas
um simples livro de
oração.
O valor simbólico
que pedem aos in-
teressados é ape-
nas de um euro, no mínimo.
Mais informações sobre esta campanha serão dadas pelo telef.
217544000 ou www.fundacao-ais.pt

O Prémio Igrejas Caeiro de
Rádio foi entregue, no pas-
sado dia 20, ao jornalista Ade-
lino Gomes como forma de
reconhecimento da activida-
de por ele desenvolvida ao
longo de décadas em várias
estações de rádio e como
jornalista do “Público”. Ade-
lino Gomes foi também pro-
vedor do ouvinte. Após ter
defendido tese de doutora-
mento no ISCTE, Adelino
Gomes desenvolve actual-
mente actividade como in-

Prémio Igrejas Caeiro
entregue a Adelino Gomes

vestigador académico.
Apresentado por José Jorge
Letria, presidente da SPA, que
lhe entregou o Prémio Igrejas
Caeiro, Adelino Gomes des-
tacou os méritos do patrono
do prémio como homem da
comunicação e da cidadania
que tomou posições corajo-
sas contra a ditadura nos
anos 50 e 60 do século pas-
sado.
Os prémios Igreja Caeiro foram
atribuídos anteriormente a
Luís Filipe Costa e a João Pau-

lo Guerra, também dois nomes
fundamentais da história da
rádio em Portugal.
Este Prémio Igrejas Caeiro foi
dedicado por Adelino Gomes
ao jornalista madeirense To-
lentino da Nóbrega, recente-
mente falecido, que se desta-
cou, durante décadas, pela
forma como cobriu jornalis-
ticamente a vida política, so-
cial e económica da Madeira.
Dedicou também o prémio a
Alípio de Freitas, figura da re-
sistência e combatente pela

liberdade, que se encontrava
presente. Adelino Gomes e
mais algumas dezenas de pes-
soas da área da comunicação
propuseram a atribuição, a
título póstumo, da Ordem da
Liberdade a este profissional
do “Público”.
O prémio patrocinado pelo
Millenniumbcp tem o valor
pecuniário de 2.000 euros e
inclui um troféu da autoria de
Fernando Filipe.
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o âmbito da parceria
estabelecida entre a
Fundação Cultursintra
e o Agrupamento de
Escolas monte da Lua,

Sintra

Prossegue os Encontros na Música na Escola de Santa Maria
Nos dias 24 e 27 prosseguiram os Encontros na Música, no auditório deste
estabelecimento escolar, com manifesto interesse da comunidade escolar.

No dia 24
(Texto de Ana Beijinho)

N
No dia 27
(Texto de Cristina Moura)

fotos:  Ana Beijinho

realizou-se mais um Encontro na
Música, no auditório da Escola
Secundária de Santa Maria.
Conscientes de que as fontes de
conhecimento das crianças são,
essencialmente, situações que elas

têm oportunidade de vivenciar no
seu dia a dia, a Direção do Agru-
pamento convidou quatro crianças
do 1º Ciclo e duas alunas do Ensino
Secundário para acompanharem a
professora/soprano, Isabel Moreira,
na leitura de textos explicativos
sobre as peças que iam sendo
interpretadas.
Esta apresentação permitiu, ainda,
a participação dos alunos das
escolas do 1º Ciclo do Agrupamento
que fizeram desenhos tendo como
tema “A água”, os quais foram
projetados durante o recital.

O público que, na passada sexta-
feira, dia 24, se dirigiu ao auditório
teve o prazer de ouvir, magistral-
mente interpretado pelo pianista
Angelo Martino, Histórias de um
Piano.
Tendo por base o tema Jogos de
Água, ecoaram pelo auditório peças
de Frédéric Chopin, Maurice Ravel
e Franz Lizt, acompanhadas pela
projeção dos desenhos e pelas bo-
nitas vozes de Ana Garcias, Cristia-
na Mendes, Beatriz Amaro, Maria
Severiano, Maria Madeira e Sara
Torres.

o final do dia 27 de abril,
o auditório da Escola
Secundária de Santa
Maria encheu-se de no-
vo para mais um encon-

foto: natália carias

N
tro na música com o Duo Contrasti.
Desta feita, este Duo, que já nos ha-
bituou às suas brilhantes atuações,
interpretou peças de vários com-
positores como Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart, Johann
Sebastian Bach, Ludwig van Be-
ethoven, entre outros. Os partici-
pantes foram levados numa viagem
musical pela Europa desde meados
do século XVIII até finais do século
XIX. A interpretação  musical, teve
sempre como pano de fundo uma

contextualização histórico-social
deste período, ajudando todos os
presentes a compreender melhor a
evolução musical e a sua intrínseca
ligação com a evolução da cultura
europeia. Além disso, ao interagirem
com a plateia em diversos mo-
mentos, os músicos incentivaram o
conhecimento sobre as parti-
cularidades musicais de vários
compositores de um mesmo ciclo
musical. Como não podia deixar de
ser, a interpretação das peças mu-
sicais foi de elevado nível e cons-
tituiu o ponto alto desta sessão.
Bottesini: o romantismo na Itália -
“Bel canto e virtuosismo” é o tema
do próximo concerto, no dia 4 de
maio, pelas 18,30horas, no auditório
da Escola Secundária de Santa
Maria.

e 9 de Maio a 7 de Junho,
Sintra volta a ser palco
da música romântica
com o Festival de Sintra,
que se realiza em alguns

Festival de Sintra, o mais antigo do país,
celebra a 50.ª edição de 9 de Maio a 7 de Junho

D
dos mais emblemáticos palácios do
município. Com a primeira edição em
1957, o festival organizado pela
Câmara de Sintra é o mais antigo
festival do país, celebrando este ano
a sua 50.ª edição com uma home-
nagem à Marquesa de Cadaval.
Como novidade desta edição, a câ-
mara transmite em directo, via strea-
ming, e em diferido, alguns dos con-
certos do festival, nos espaços pú-
blicos das freguesias mais popu-
losas do concelho, fazendo chegar
o evento a um maior número de
pessoas.
A inaugurar o festival, a 9 de Maio,
no Dia da Europa, o pianista Nelson

Freire sobe ao palco do Centro
Cultural Olga Cadaval para apre-
sentar um recital de piano, concerto
que assinala ainda a celebração do
70º aniversário do pianista.
Já no domingo (10 de Maio), a
encerrar o primeiro fim-de-semana
que se propõe ao diálogo de gera-
ções, o concerto «Jovens Talentos»
irá revelar nomes emergentes da
música clássica, como Varvara
Kutusova, de 11 anos, e Alexander
Malofeev, de 13 anos.
A música de câmara dá o tom ao
segundo fim-de-semana do Festival
de Sintra, com um concerto do Duo
Frédéric Pelassy/Ghizlane Hamadi,
no Palácio Nacional de Sintra, na
sexta-feira, 15 de Maio. Nos dias
seguintes a Condessa Teresa
Schonborn, neta da Marquesa de
Cadaval, abre as portas da Quinta

da Piedade para receber o Trio
Aeternus e o Quarteto de Moscovo.
Sob o tema piano romântico, os mú-
sicos Anna Pavlova, Jeffrey Swann
e Anastasyia Naplekovarevisitam
obras de alguns dos mais reconhe-
cidos compositores como Schubert,
Liszt, Chopin, Haydn e Tchaikovs-
ky, entre outros. Estes concertos
têm lugar no Palácio Nacional de
Queluz e na Quinta da Piedade e
compõem o programa para os dias
22, 23 e 24 de Maio.
Um dos momentos altos é o fim-de-
semana dedicado à Marquesa de
Cadaval, que será evocada em dois
concertos no Palácio Nacional de
Sintra: sexta-feira, 29 de Maio, so-
bem ao palco o Quarteto Lopes
Graça com Olga Prats no piano e
domingo, 31 de Maio, tem lugar o
concerto «Evocações» – Olga

Cadaval composto por obras
queridas da Marquesa de autores
como Monteverdi, Vivaldi, Rossini,
Mendelssohn, Brahms, entre
outros. Neste fim-de-semana de
homenagem tem lugar ainda «Au-
sências», um recital de piano acom-
panhado por poesia declamada
pelos atores Leonor Seixas e Paulo
Pires.
No último fim-de-semana realizam-
se dois concertos que merecem ain-
da destaque: o Concerto Comemo-
rativo dos 40 Anos do Conserva-
tório de Música de Sintra, no Palácio
Nacional de Queluz, dia 5 de Junho,
e o concerto de encerramento desta
especial 50.ª edição do festival, no
sábado, 6 de Junho, com «Carmina
Burana» de Carl Orff, no Largo
Fronteiro ao Palácio Nacional de
Queluz, num Tributo a Dom Nuno

Alvares Pereira, patrono da GNR e
ascendente direto dos Marqueses
de Cadaval (entrada livre).
Destaque também para a nova
secção «Contrapontos», que encer-
ra um programa composto por três
concertos de bandas filarmónicas
locais, que se realizam na Quinta da
Ribafria.
Paralelamente ao programa de
concertos, realizam-se, nos dias 10
e 30 de Maio e 6 de Junho, três
master classes sobre o romantismo,
conduzidas por Rodrigo Sobral
Cunha.
À exceção do concerto de encer-
ramento, de entrada livre, todos os
ingressos terão um preço fixo de 10
euros. O valor da bilheteira reverte
para o novo espaço do Conserva-
tório de Música de Sintra.

Fonte: Diário Digital
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ara além da sinalética dos
percursos de visita (inte-
rior e exterior do Palácio),
foi ainda substituída a
sinalética da área comercial
– loja, restaurante, cafetaria

Nova sinalética no Palácio Nacional da Pena

creditos: PSML/Wilson Pereira

A Parques de Sintra procedeu à requalificação de toda a sinalética do Palácio Nacional da Pena, projeto que incluiu a substituição dos suportes, a
revisão dos conteúdos e a implementação de novos elementos de apoio à visita. Este projeto envolveu um investimento de cerca de 35.000 Euros
e foi desenvolvido ao longo de 14 meses.

e respetiva esplanada – e adicio-
nada sinalética com informação de
direção. As baias de gestão de filas
foram também substituídas na
totalidade, passando a ser em corda,
ganhando maior harmonia com a
envolvente romântica do Palácio.
No interior, alguns nomes de salas
foram alterados de acordo com os
inventários históricos, anulando
nomes fictícios como foi a Sala de
Estar da Família Real, que na rea-
lidade era o Gabinete da Rainha D.
Amélia. Menciona-se sempre as
diferentes utilizações dos comparti-
mentos ao longo dos tempos. No
caso das salas que eram apenas
identificadas pelo nome, foram
acrescentados pequenos textos
com informação sobre as mesmas.
Por último, alguma da sinalética
contém informação relativa aos
melhores locais para tirar fotografias
e às zonas que se encontram in-
cluídas nos audioguias, bem como
referências dos códigos QR da
aplicação Talking Heritage, que
fornecem mais informação sobre
cada ponto de interesse.

pessoas em cadeiras de rodas.
Foi dada especial atenção ao
desenho e à materialidade dos su-
portes, que se pretendiam elegantes
e discretos, para não contrastar com
os ambientes em que estão inse-
ridos. Ao longo do circuito de visita,
a referência ao Palácio Nacional da
Pena é marcada pela cor de fundo
da sinalética, que remete para a cor
das fachadas da zona do Palácio
onde o visitante se encontra, isto é,
ocre se o visitante se encontrar na
zona do Palácio Novo, rosa-velho
se o visitante se encontrar no edifício
do antigo Mosteiro de Nossa
Senhora da Pena (também conhe-
cido por Palácio Velho).

Esta nova sinalética foi desenvol-
vida pela Parques de Sintra depois
de vários protótipos de teste, até se
encontrar a melhor solução, tendo
como referência a legislação em
vigor e as boas práticas no que diz
respeito à acessibilidade e inteligibi-
lidade (no âmbito do projeto “Par-
ques de Sintra Acolhem Melhor”).
As melhorias na nova sinalética, no
que respeita a inclusão, passam por
um tipo de letra mais simples e maior
– para pessoas com visibilidade
reduzida - e pictogramas intuitivos.
A sinalética (tanto a afixada em pa-
redes como a que está em suportes)
encontra-se agora a uma altura
visível tanto por crianças como por

P

No passado dia 25 de Abril, o
grupo Pé de Laranja Azul, do
Centro Social Paroquial de
São João das Lampas, apre-
sentou a sua peça “Não Faças
Isso!” para uma honorável
plateia composta por pais,
familiares, comunidade e o
Júri de Sintra, no Salão
Paroquial de São João das
Lampas.
Esta obra, protagonizada
pelas crianças das salas dos
4 anos, está inserida na 23.ª
Mostra de Teatro Sintra e tem
como mote os valores da ami-
zade, da alegria contagiante
e da importância e beleza da
natureza.
A história conta que numa
linda floresta onde tudo era
perfeito, onde todos eram
animados e felizes. Um lugar
onde havia árvores, arbustos,
lindas flores alegres e salti-
tantes, também existiam duas
criaturas bem-dispostas que

Centro Social Paroquial de São João das Lampas

“Não Faças Isso!”, na Mostra de Teatro de Sintra

dançavam pela floresta. Tudo
está em harmonia quando
após um estrondoso trovão
se dá a reviravolta, com o apa-
recimento de duas criaturas
mal dispostas e que vêm con-
tagiar as restantes persona-
gens. A narrativa vai desen-
rolar-se com a batalha contra

o ambiente desanimador,
taciturno e aborrecido, para
que tudo volte a ser alegre e
feliz. Não dispensando, nesta
aventura, as borboletas, as
formigas e mais personagens
da natureza, que farão com
que tudo acabe em bem e em
festa.

O trabalho das crianças,
educadoras, auxiliares e de
todos aqueles que colabora-
ram na realização deste
projecto foi notado e aprecia-
do positivamente pelo júri de
Sintra, composto por ele-
mentos pertencentes à Câma-
ra Municipal de Sintra e ao

Chão de Oliva – Companhia
de Teatro de Sintra.
As boas críticas demonstram
como é compensatório traba-
lhar com as crianças desta
forma, promovendo a criati-
vidade, imaginação e não
fechando os olhos ao mundo
da fantasia.

Dia 9 de Maio ficar-se-ão a
conhecer os resultados das
votações do júri nas várias
peças que participaram nesta
edição da Mostra de Teatro
de Sintra, através de Men-
ções Honrosas.
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A UFMMA organiza uma iniciativa
que promove o bem-estar e a saúde
dos cidadãos e dos seus animais
domésticos, com o desígnio “Saúde
Total” englobando a saúde humana
e animal.
A iniciativa decorrerá no mês de
maio, dia 10 no Parque 25 de Abril
em Monte Abraão e no dia 24 no
Parque Quinta das Flores em
Massamá, das 10h00 às 17h00. Po-
derá encontrar vários tipos de ras-
teiros humanos no âmbito da audi-
ção, visão, saúde oral, colesterol,
triglicerídeos entre outros. Existirá
também aconselhamentos de nutri-
ção, psicologia, fisioterapia, ortope-
dia, geriatria e outros. Esta feira
também é dedicada aos animais,
onde poderá realizar um check-up
no âmbito dos cuidados veteri-
nários. Relembramos os rasteiros e
aconselhamentos são gratuitos e
não carecem de inscrição prévia.

Cidade de Queluz
Saúde Total
– Feira Humana
e Animal
decorre
no mês de Maio

Massamá e Monte Abraão

InfoSaúde - Ciclo de Sessões
Informativas
para a Comunidade
A Comissão Social de Freguesia de
Massamá e Monte Abraão promove
em parceria com várias entidades o
Ciclo de Sessões (In)Formativas
para a Comunidade “InfoSaúde”.
Iniciado em 24 de abril – A Comissão
Social de Freguesia de Massamá e
Monte Abraão promove em parceria
com o Gabinete Técnico de Inter-
venção Comunitária da União das
Freguesias de Massamá e Monte
Abraão, a Unidade de Cuidados na
Comunidade Abraçar Queluz (Agru-
pamento de Centros de Saúde de
Sintra) e o Centro Social da Sagrada
Família, o Ciclo de Sessões (In)For-
mativas para a Comunidade
“InfoSaúde”.
As sessões surgem no seguimento
do Plano Local de Saúde apre-
sentado pelo Observatório Local de
Saúde do Agrupamento de Centros
de Saúde de Sintra que constatou
que a Diabetes, as Doenças Car-
diovasculares, as Doenças Depres-
sivas, Oncológicas e Respiratórias,

representaram no Concelho de
Sintra níveis de incidência bastante
elevados e preocupantes. Nesta
conformidade, a Comissão Social de
Freguesia de Massamá e Monte
Abraão pretende proporcionar a
toda a comunidade, um espaço
informativo e de debate sobre as
estas doenças, apostando na pre-
venção e fomentando comporta-
mentos mais saudáveis e promo-
tores de bem-estar físico e psíquico.
A esta iniciativa juntaram-se
parceiros que trabalham nas áreas
em questão, nomeadamente o
Instituto Becel, o Instituto Portu-
guês de Oncologia, a Associação
Portuguesa de Diabetes e o ACES
Sintra, concretamente as Unidades
de Saúde Familiar, de Cuidados
Continuados Integrados e de Saúde
Pública, que irão coordenar as
sessões informativas.
As sessões são de entrada livre e
não carecem de inscrição prévia.
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Pressão dos jogadores de Lourel, Edgar, Ricardinho, e Patrick sobre o adversário. O sector
do meio campo foi fundamental para a conquista da vitória

Futebol feminino – Taça de Promoção FPF
Sintrense ganha vantagem
na 1.ª Eliminatória
No quadro de jogos da 1.ª Eliminatória da Taça de
Promoção da FPF destinada às equipas de futebol
feminino afastadas das restantes competições
nacionais, o Sintrense jogou a primeira mão da prova
no passado domingo, dia 26, defrontando fora de casa
na região leiriense, a estreante, ACR Maceirinha. O
conjunto orientado por Carlos David ganhou por 0-1,
golo apontado por Patrícia Nel, ganhando assim
vantagem para a segunda mão, a realizar no próximo
domingo, dia 3, pelas 16h00, no campo n.º 2, do parque
de jogos da Portela, em Sintra.

VS

Futsal – 1.ª Divisão (fase da subida)
Albogas perde
mas segura 2.º lugar
Na 8.ª Jornada da Fase final do Campeonato Distrital
de Futsal da 1.ª Divisão-Série 2, o Albogas Futsal
deslocou-se ao reduto do líder, Estoril Praia, e saiu
derrotado por 5-2, mas ainda assim manteve o 2.º lugar
da classificação, uma vez que o GD Vialonga foi
surpreendido na visita ao Bucelenses, tendo perdido
por 3-2. Os “canarinhos” reforçaram a candidatura e
somam agora 47 pontos, com Albogas em 2.º (33), e
Monte Agraço (3.º), com 29, os três lugares de acesso
à Divisão de Honra na próxima época.
Esta 6.ª feira, dia 1, em jogo antecipado da 9.ª jornada,
Albogas Futsal desloca-se ao recinto de Pregança do
Mar (Lourinhã).

VS

Futsal – 2.ª divisão nacional
Vila Verde perde
em Sacavém
O Sporting Vila Verde perdeu por 4-2 com a AM Portela,
jogo realizado no dia 25 de Abril, no pavilhão desportivo
da Escola Secundária da Portela de Sacavém. O
encontro relativo à 5.ª jornada da Zona Sul-apuramento
da subida, já se previa difícil para os leões, dado que o
seu adversário é um dos mais fortes pretendentes à 1.ª
Divisão. Na liderança continua, o Fabril do Barreiro
(12 pontos), e o Vila Verde baixou para o 3.º lugar, com
9. Na próxima jornada, a realizar no dia 9 de Maio, a
turma leonina recebe o CRC Quinta dos Lombos, 2.º
classificado, com 10 pontos.

Futsal – Divisão de Honra da AFL
MTBA vence (1-2) Novos
Talentos
O dérbi concelhio realizado no passado dia 25 de Abril,
no pavilhão da Abelheira (Agualva), entre o GSC
Novos Talentos e o Grupo União MTBA, foi ganho
pela formação do litoral sintrense por 1-2, que manteve
assim a liderança do Campeonato Distrital da Divisão
de Honra da AFL, e a vantagem de 15 pontos (65-50)
sobre o Centro Ribamar que também venceu nesta
jornada, a 25.ª. Já o Novos Talentos baixou para o 7.º
lugar, com 38 pontos.
O próximo quadro de jogos que se estende pelo fim-
de-semana (dias 2 e 3), contempla os encontros entre
o MTBA e Leões das Furnas (dia 2, às 18h00 no
pavilhão de Bolembre), e Corvos XXI-Novos Talentos,
dia 3 às 18h30, em Lisboa.

andidato à subida de
divisão, numa luta a
dois com o Real Sport
Clube, o emblema ri-
batejano baqueou em

foto: ventura saraiva

Lourel bate (1-0) Vilfranquense no Campeonato Distrital “Pró-nacional” da AFL

Golão de Meira “afunda” ribatejanos
e dá asas aos sintrenses do Real
Ventura Saraiva

Em jogo antecipado da jornada número 25, do “Pró-nacional” da Associação de Futebol de Lisboa,
realizou-se no sábado, dia 25, no campo de jogos Sargento Arménio, o encontro entre o Sporting Clube
de Lourel, e a União Vilafranquense, SAD, com o resultado final a saldar-se pela vitória dos leões por 1-0,
golo madrugador apontado de forma exemplar pelo defesa Meira, no seguimento de um pontapé de
canto. Com a vitória conseguida, a equipa leonina “devolveu” ao Real Sport Clube, os três pontos
conquistados em Monte Abraão, dando-lhe assim asas para voar mais alto rumo ao Campeonato Nacional
de Seniores na próxima época.

C
Lourel, num campo que todos
sabem ser difícil conquistar
pontos. A União Vilafranquense
nunca conseguiu contrariar a
vontade, a garra e a união, da
equipa orientada por Paulo
Oliveira que se viu a vencer aos
oito minutos de jogo. Canto
apontado por Patrick do lado
direito do ataque leonino, e Mei-
ra no meio das “torres” de Vila
Franca a saltar mais alto e a ca-
becear como mandam as regras
de cima para baixo, batendo o
guarda-redes Nélson. Um golo
que no entanto pareceu não
acordar a formação visitante
que foi sempre manietada nas
acções ofensivas. E mesmo
quando a bola chegava à área
do Sporting de Lourel, lá esta-
vam, Meira, Hélder, Gouveia &
Cª, incluindo o guarda-redes,
Ivan, titular no jogo, em detri-
mento do habitual, Barros, que
ficou no banco. No meio campo,
Edgar, Edson, e Ricardinho
jogavam em transições rápidas,
apontando sempre à velocida-

de de Davidson, um autêntico
quebra-cabeças dos defen-
sores contrários.

Treinadores jogam
com os reforços
no segundo tempo
Em desvantagem no marcador,
o treinador da União Vilafran-
quense, Filipe Coelho, foi o pri-
meiro a mexer na equipa inicial,
logo no reatamento, após o in-
tervalo. Fez entrar Vivaldo, alar-
gando a frente de ataque, e mes-
mo a contrariedade da lesão de
Gouveia aos 57’ que foi subs-
tituído por Tobé, não abanaria
a estrutura defensiva dos leões,
como se viria a confirmar. O té-
cnico dos ribatejanos explorou
a situação e fez entrar ao mesmo
tempo Sereno e Carlos Fernan-
des, por troca de Divaldo e Fá-
bio Freire. À medida que o tem-
po ia esgotando, aumentava a
pressão da equipa visitante so-
bre os leões e o trio de arbitra-
gem. Paulo Oliveira, respondeu
com a entrada de Bruno Ma-
niés, e João Raimundo, e acen-
tuou-se ainda mais a tendência
atacante dos leões que pode-

riam ter chegado ao 2-0, por
Davidson, mas o árbitro
auxiliar do lado do peão decidiu
anular o golo por pretenso fora-
de-jogo, mas em nossa opinião
inexistente, visto que o jogador
de Lourel estava em posição
regular antes de intervir na
jogada que deu o golo. Com
sete minutos de compensação,
a equipa de Vila Franca deu
tudo por tudo para chegar ao
empate, num futebol directo, e
com os onze (!) jogadores na
área da formação de Lourel. E
poderia ter chegado ao empate
na mais soberana oportuni-
dade, com Edgar a salvar em
cima do risco. Veio o final do
jogo, e não foi um exemplo de
“fair-play” por parte de alguns
jogadores da União Vilafran-
quense que rodearam o árbitro,
Miguel Edi, havendo mesmo
alguns empurrões. No saldo
deste “sururu” apenas uma
cartolina amarela para o guar-
da-redes Nélson, uma admoes-
tação “simpática” do juiz da
partida, já que o empurrão pelas
costas ao árbitro foi visível por
todos os espectadores. Enfim,
um bom jogo, com um final na-
da condizente com os perga-

minhos do emblema ribatejano,
sério candidato a outros voos
no futebol português, como
ambicionam os responsáveis
da SAD e os seus investidores.

Ficha do jogo
Campo de jogos Sargento
Arménio, em Lourel
Árbitro: Miguel Eloe Rodri-
gues, auxiliado por Daniel Pinto
e Fernando Marques
Ao intervalo: 1-0, golo de
Meira.
SC Lourel: Ivan; Gouveia (To-
bé, 57’), Meira, Hélder, e Edgar;
Paulinho, Edson, Ricardinho
(Bruno Maniés, 78’), e Patrick
(João Raimundo, 78’); Ferraz
(Duda), e Davidson. No banco:
Barros, João Santos, e Ruben.
Treinador: Paulo Oliveira
UD Vilafranquense: Nélson;
Pedrosa, Djibril (Leandro, 75’),
Divaldo (Sereno, 57’), e Rúben;
Ivo, Fábio Freire (Carlos Fer-
nandes, 57’), Luquinhas, e Ca-
listo (Vivaldo, 46’); Brett, e An-
ta. No banco: Bruno Santos.
Treinador: Filipe Coelho.
(Resultados, classificações e
próxima jornada, ver página
seguinte)
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Campeonato Distrital “Pró-nacional” da AFL – Real SC, 3-Coutada,0

No bom caminho rumo à subida

Assalto do Real à baliza dos visitantes rende três golos sem resposta

Real, dominou pratica-
mente o encontro, com
várias ocasiões de abrir o
activo muito cedo, com
vários cantos a seu favor

António José

fotos: josé antónio

Os comandados de Rui Sousa, venceram o Coutada, por 3-0, e aumentaram a diferença pontual para seis pontos sobre o Vilafranquense que
averbou uma derrota no terreno do Sporting Lourel.

O
e, foi num deles que abriu a con-
tenda, ao minuto 30´ Morgado bate
um canto, na direita, Casimiro, eleva-
se nas alturas e cabeceia para o fun-
do das redes. Dois minutos depois,
surge o 2.º golo numa bela jogada
conduzida por Luís Mota, que
coloca o esférico na grande área
Nelson desfere o remate fatal para a
baliza defendida por Fred. Os vi-
sitantes, reagiram e foram à procura
do prejuízo mas não conseguiram
os objectivos. No segundo tempo,
Pedro Duarte, faz entrar de uma
assentada três jogadores para dar
mais ânimo ao ataque. Porém, aos
60´Sérgio, à entrada da área, dribla
três adversários, Fred, sai dos
postes e consegue evitar o pior.
Dinis, aos 76´isolado, remata forte,
com André Martins, a corresponder
com uma soberba defesa. Quem não
marca acaba por sofrer e foi o que
aconteceu a sete minutos do fim do
encontro, aonde Daniel, fixou o
resultado final. Boa arbitragem.

Ficha do jogo
Jogo no complexo desportivo do
Real, em Monte Abraão.
Árbitro: José Rodrigues, auxiliado
por André Almeida e Sérgio Ribeiro

A grande surpresa da 26.ª jornada do
Campeonato Nacional de Hóquei em Patins
da 2.ª Divisão-Zona Sul, realizada no sábado,
dia 25 de Abril, foi sem sombra de dúvida, a
vitória do Hockey Club de Sintra por 5-6,
sobre o Benfica-B, afastando (quase)
definitivamente a turma encarnada da luta
pelo título nacional, uma vez que as águias
ficam agora a nove pontos da liderança,
pertença da Física de Torres Vedras. No pavi-
lhão de Murches (Cascais), casa emprestada
ao Benfica, o regressado Fábio Quintino

II Open Internacional
de Taekwondo
Dia 2 de Maio
no Algueirão
Com organização da União Recreativa das
Mercês, realiza-se amanhã, sábado, dia 2 de
Maio, com início pelas 09h00, no pavilhão da
Escola Mestre Domingos Saraiva,no Algueirão,
o “ III Open Internacional de Taekwondo de
Sintra”, o evento conta com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra e da Associação de
Taekwondo de Lisboa – ATLx.
O Open Internacional de Taekwondo de Sintra
é uma prova de combates disputada no formato
de combate olímpico com categorias de peso,
segundo as regras da WTF e em modelo de
eliminação simples. Vão estar em prova os
escalões benjamins, infantis, cadetes, júnior e
sénior, no total cerca de meio milhar de
participantes.
O Taekwondo é uma arte marcial coreana, que
tem princípios fundamentados em cortesia, in-
tegridade, perseverança e autocontrolo, dotan-
do os praticantes de competências uteis no dia-
a-dia.

Hóquei – Nacional feminino – fase final
Stuart-Massamá a receber o Benfica

Hóquei – Nacional da 2.ª Divisão (Zona Sul)
HC Sintra vence fora (5-6), o Benfica

(Lisboa).
Real Sport Clube: André Martins;
Casimiro, Tiago Lourenço, Sérgio
(Rui Janota, 73´) e Morgado; Luís
Mota (Lamas, 86´), Daniel (Jai Jun,
86´), Tiago Carreira e Zé Paulo;
Paulinho (cap.) e Nelson (Joel Vaz,
86´). Treinador: Rui Sousa.
Coutada: Fred; Canedo, Rúben
Gomes, João Peixeiro e Antunes
(Emanuel, 86´); Marcos Bento (Rui

Ferreira, int.), Hugo Pinto
(Domingos, int.), João Correia e
Carvalho (Félix, int.); Pedro Silva
(cap.) e Bernardo. Treinador: Pedro
Duarte. Ao Intervalo: 2-0.
Marcadores: Casimiro (30´), Nelson
(32´) e Daniel (83´).
Resultados: Alverca - Oeiras, 1-3;
At. Cacém - Futebol Benfica, 0-0;
Pêro Pinheiro – União Tires, 0-2;
Real Sport Clube - Coutada, 3-0;

Lourinhanense - Montelavarenses,
2-1; At. Povoense - Carregado, 1-0;
At. Tojal - Santa Iria, 3-3; Sporting
Lourel - Vilafranquense, 1-0.
Classificação: 1º Real Sport Clube,
60; 2º Vilafranquense, 54; 3º Oeiras,
45; 4º Sporting Lourel, 44; 5ºs.
Lourinhanense e At. Tojal, 40; 7º
Alverca, 37; 8º At. Povoense, 35; 9º
Coutada, 33; 10º Santa Iria, 32; 11ºs.
At. Cacém e União Tires, 29; 13º

Carregado, 27; 14º Futebol Benfica,
19, 15º Montelavarenses, 16; 16º
Pêro Pinheiro, 9.
Próxima jornada (26ª 03. 05. 2015):
Montelavarenses - Coutada; Santa
Iria - Lourinhanense; Vilafranquense
- At. Tojal; Alverca - Real Sport
Clube; Futebol Benfica - Sporting
Lourel; Carregado - At. Cacém;
União Tires - At.
Povoense e Oeiras - Pêro Pinheiro.

assinou um “hat-trick”, Bernardo Maria,
bisou, e Diogo Carrilho, também marcou, na
primeira vitória de Paulo Pantana à frente da
equipa de seniores.
Nafarros ganha (6-5)
à Juventude Salesiana
Nos restantes jogos da ronda, e no que con-
cerne ao outro emblema concelhio na prova,
a União Desportiva de Nafarros recebeu a
Juventude Salesiana e ganhou por 6-5, com
golos de Pedro Natário (2), André Lima (2),

Bruno Delgado, e Pedro Albino.
Na classificação, a Física de Torres Vedras, é
líder, com 61 pontos, seguida do SC Tomar
(60) que soma mais um jogo e folga na próxima
jornada. O Benfica-B, é 3.º (52), e Nafarros,
6.º, com 37. O HC Sintra ocupa o 10.º lugar,
com 29.
Na jornada (27.ª) que se realiza amanhã,
sábado, dia 2 de Maio, o Sintra recebe o GD
Sesimbra, e a UDC Nafarros desloca-se ao
rinque do Alenquer e Benfica. Ambos os
jogos às 18h00.                                             VS

No próximo domingo, dia 3, a partir das
16h45, as atenções dos adeptos do hóquei
feminino vão estar viradas para o pavilhão
João Campelo, na Escola Secundária Stuart
Carvalhais, em Massamá (Queluz), para esse
confronto (mais um), entre a equipa da casa,
Associação Stuart-Hóquei Clube de Mas-

samá, e o SL Benfica, jogo a contar para a
jornada 9, da fase final (apuramento do
campeão).
Com o empate na ronda do passado dia 25 de
Abril, frente à Académica (1-1), as encar-
nadas, campeãs em título e recentemente,
campeãs da Europa, não podem escorregar

para manter a liderança do campeonato, a par
da equipa de Coimbra. Ambas somam 20
pontos, com o Turquel (vencedor da “Stuart”
por 5-3), no 3.º lugar, com 15, e S-HC
Massamá, já longe da discussão com apenas
10.

VS
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Bernardo Maria empata o jogo na transformação de um penálti, a poucos minutos do final do jogo

Diogo Coutinho, um das unidades mais influentes na manobra da equipa de Sintra. Pelo que jogou
e fez jogar

fotos: ventura saraiva

Campeonato Nacional de Juniores (sub 20) de Hóquei em Patins – Zona Sul C

Empate caseiro do HC Sintra compromete fase seguinte
Ventura Saraiva

om o jogo entre o Turquel
e Sporting adiado para a
noite de 4.ª feira, dia 29 (já
com esta edição fechada,
duas equipas em posição

A uma jornada do final da primeira fase do nacional de sub 20 (juniores) de hóquei em patins, o Hockey Club de Sintra comprometeu o apuramento
para a fase final da prova, ao empatar (4-4) no pavilhão de Monte Santos com o HC Mealhada.

de garantir também o apuramento,
tudo ficaria mais fácil para os rapazes
orientados por João Abrantes se
vencessem o seu adversário. Por-
que em caso de vitória dos leões,
os turquelenses ficarão irremedia-
velmente afastados da prova, e ga-
rantindo desde logo ao Sintra, a
passagem à segunda fase, e a cor-
respondente luta pelo título. Assim,
ficam as contas dificílimas para o
Hockey Club de Sintra obrigado a
vencer o Sporting no próximo do-
mingo, dia 3 de Maio. Ainda assim,
a formação concelhia tem vantagem
com melhor “goal-avegare” (7
golos de diferença) em caso de
igualdade com o Turquel, já que
entre ambos, existe uma igualdade.
3-0, em Sintra, 4-1, em Turquel.

Equipa desinspirada
e arbitragem
a desnivelar o jogo
Com apenas dois jogadores de
campo disponíveis no banco, o
Hóquei Clube da Mealhada apre-
sentou-se em Monte Santos dis-
posto a “deixar a pele” em rinque, já
que a vitória ainda aspirava ao
apuramento, e foi lembrando ao
emblema de Sintra que não estavam
dispostos a entregar os três pontos
de mão beijada. Mesmo quando
sofreram um duro revés aos 10
minutos de jogo por suspensão do
seu jogador José Louzada que viu a
dupla cartolina azul. A primeira por
uma falta (discutível) e a segunda
por “bocas” ao árbitro Paulo Baião.
Na marcação do respectivo livre
directo, Bernardo Maria não
acertaria na baliza, e durante quatro
minutos (!) os visitantes jogaram em
inferioridade numérica (3x5 e 3x4).
Ainda assim, e apesar de consegui-
rem anular as acções ofensivas dos
sintrenses, ainda beneficiaram de um
livre directo aos 11 minutos (carto-
lina azul para Tiago Lourenço) e que
Manuel Coimbra atiraria ao poste da
baliza de João Lopes.  Para ajudar à
instabilidade emocional de ambas
as equipas, a arbitragem de Paulo
Baião também não ajudava, Excesso
de rigor disciplinar, muitas faltas
contra o Hockey Club de Sintra sem
justificação, e dualidade de critérios
quando se tratava decisões sobre o
conjunto contrário. Ainda em des-
vantagem numérica (12’), o Mealha-

da chega à vantagem (0-1), por Nuno
Torrão, e aos 14’ de livre directo, por
Manuel Coimbra, uma falta re-
sultante do cartão azul mostrado ao
número 2 do Sintra, António
Pulguinhas.

Bernardo Maria consegue
finalmente acertar
na baliza e empata o jogo
A cinco minutos do final do primeiro
tempo, Bernardo Maria consegue
finalmente marcar num lance de bola
parada, atirando com êxito na mar-
cação de uma grande penalidade.

Um minuto volvido, volta a marcar,
empatando a partida (2-2), e
relançando a esperança dos adeptos
do Hockey Club de Sintra em levar
de vencida a formação da Mealhada.
Mas foi com este resultado parcial
que os dois conjuntos foram para
intervalo, e no reatamento, nada
pareceu mudar nas decisões do juiz
da partida. Aos 35 minutos de jogo,
uma falta inexistente seria assi-
nalada contra os sintrenses, resul-
tando na acumulação da 10.ª, e
respectivo livre directo. Na marca-
ção, Manuel Coimbra voltou a
mostrar como se faz, e passa a sua
equipa para a frente do marcador (2-

3), como viria a demonstrar-para
quem tivesse dúvidas- mais à frente,
aos 18’, na 15.ª falta. Irrepreensível
na marcação, e o resultado em 2-4.

Diogo Coutinho
e o “pulmão” que faltava
à equipa de Sintra
O cronómetro não parava de di-
minuir o tempo, provocando enorme
ansiedade nos jogadores sintren-
ses. As entradas no jogo de Hen-
rique Martinho, e de Rodrigo Amaro
trouxeram melhorias, mas foi
sobretudo a acção de Diogo Cou-

tinho que “desbaratou” o adver-
sário. Correu quilómetros, ora em
acções defensivas, ora em acções
ofensivas, e seria premiado aos 45
minutos com a marcação de um golo
(3-4) alimentando todas as espe-
ranças num resultado positivo. A um
minuto do final, um penálti a favor
do Hockey Club de Sintra seria
concretizado com êxito por Ber-
nardo Maria (4-4), originando de
seguida uma troca de “mimos” entre
Herlânder Lopes, e um jogador do
HC Mealhada sentado no banco.
Mais duas suspensões-uma para
cada lado – e os dois conjuntos a
terminar num 3x3 em campo, pe-
nalizando o conjunto de João
Abrantes que tem agora de recu-
perar os pontos perdidos na próxima
jornada frente ao forte conjunto
leonino.
Resta acrescentar que este jogo rea-
lizado à mesma hora que o clássico
Benfica-Porto, em futebol, e com
transmissão na TV, ainda assim
levou às bancadas do pavilhão de
Monte Santos, seis dezenas de
espectadores, numa opção de gosto
pela modalidade, abstraindo-se
inclusive de qualquer manifestação
quanto ao qua se passava no
estádio, em Lisboa, preferindo, isso
sim, apoiar o Hockey Club de Sintra
e os seus jovens jogadores.
Ficha do jogo-9.ª Jornada-Zona Sul
C
Pavilhão de Monte Santos, em
Sintra
Árbitro; Paulo Baião (CRAHP
Lisboa)
Ao intervalo: 2-2. Resultado final:
4-4.
Marcadores; Bernardo Maria (3), e
Diogo Coutinho (HCS); Manuel
Coimbra (3), e Nuno Torrão (HCM)
HC Sintra: João Lopes; António
Pulguinhas, Tiago Lourenço (cap),
Bernardo Maria, e Diogo Lourenço
(cinco inicial); Diogo Coutinho,
Herlânder Lopes, Rodrigo Amaro
(juvenil), Henrique Martinho, e
Frederico Borges (gr).
Treinador: João Abrantes
HC Mealhada: Manuel Couceiro;
José Louzada cap), Gonçalo Lopes,
João Silva, e Manuel Coimbra (cinco
inicial); José Branco, Nuno Torrão,
e Hugo Carvalho gr).
Classificação: 1.º HC Sintra, 19
pontos, 2.º Sporting, 17, (-1 jogo),
3.º Turquel, 16 (-1 jogo).
Próxima jornada (última da 1.ª Fase),
dia 3 de Maio: Sporting-HC Sintra;
Mealhada-Oliveirense; “Os
Águias”-Turquel.

C
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Sintra – 50.º Festival de Sintra – Homenagem à Marquesa de Cadaval, de 9 de maio a 7 de junho.

CINEMAEXPOSIÇÕES

TEATRO

MÚSICA

Sintra – “Vitrais e Vidros:
Um gosto de D. Fernando II”
Onde: Palácio da Pena
Informações: Parques de Sintra
- Monte da Lua
Telf. 21 923 73 00

Sintra – “Sintra Arte Pública
XI”, com trabalhos de 18 escul-
tores de várias nacionalidades
Onde: Volta do Duche
Quando: Até junho 2015

Sintra – “O Triunfo
das Plantas - Além das Novas
Fronteiras do Mesozoico”
Onde: Sala de Exposições Tempo-
rárias do Museu de História
Natural
Quando: Até 3 de Maio
Contacto: 219238563

Sintra – “Desenhos de mestre
Artur Anjos Teixeira”
Onde: Museu Anjos Teixeira
Contacto: 21 923 88 27

Sintra – “Interiores”
Exposição de Pedro Valdez
Cardoso
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra
Quando: Até 20 de maio
Contacto: 965233692

Sintra – Escultura de
Laranjeira Santos
Onde: Jardins da Quinta da
Ribafria.
Quando: Até outubro.

Sintra – “Sintra, Feiras, Festas
e Romarias”
Exposição de fotografia
Onde: Paços do Concelho
Quando: Até 27 de julho

Mira Sintra – "Arte nos
Bombeiros", Exposição da
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Agualva
Cacém (AHBVAC)
Quando: Até 3 de maio.
Onde: Casa da Cultura de Mira
Sintra

Mira Sintra – “11 Algarismo”
Exposição de pintura de Ronnie
Venâncio

sala 4, às 13.15h, 21.20h.
Curta Frozen Fever + Cinde-
rela, VP, na sala 4, às 15.25h.
“Vingadores: A Era de Ultron”,
na sala 4, às 17.55h, 23.50h.
“Os Feitiços de Arkandias”
VP, na sala 5K, às 13.20h.
“A Idade de Adaline”, na sala
5-K, às 15.10h, 17.20h, 19.30h,
21.40h, 00h.
Curta Frozen Fever +
Cinderela, VP, na sala 6, às
11.10h.
“A Idade de Adaline”, na sala 6,
às 13.30h.
“Os Feitiços de Arkandias”
VP, na sala 6, às 15.40h.
“Argumento de Amor”, na sala
6, às 17.30h, 00.15h.
“O Segundo Exótico Marigold
Hotel”, na sala 6, às 19.35h.
“Samba”, na sala 6, às 21.55h.
“Paddington” VP, na sala 7, às
11.30h, 17.45h.
“Velocidade Furiosa 7”, na sala
7, às 15h, 21.45h.
“Capitão Falcão”, na sala 7, às
19.40h, 00.30h.
“Vingadores: A Era de Ultron”,
na sala VIP9, às 13.10h, 16.00h,
19.00h, 22.00h.

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
De 30 Abril a 6 de Maio

“Home: A Minha Casa”VP, na
sala 1, às 11.25h, 13.30h, 15.35h,
17.40h, 19.45h.
“Insurgente”, na sala 1, às
21.50h.
“Velocidade Furiosa 7”, na sala
1, às 00.10h.
“Mortadela e Salamão: Missão
Não Impossível” VP 3D, na sala
2, às 11.25h, 13.25h.
“Vingadores: A Era de Ultron”
3D, na sala 2, às 15.30h, 18.30h,
21.30h, 00.20h.
“Mortadela e Salamão: Missão
Não Impossível” VP, na sala 3,
às 11.20h, 13.20h, 15.20h,
17.20h.
“Noite em Fuga”, na sala 3, às
19.20h, 23.40h.
“Tal Pai, Tal Mãe”, na sala 3, às
21.35h.
“A Promessa de uma Vida”, na

Sintra – “Os 3 Mosqueteiros”,
pela byfyrcação Teatro
Quando: Sábados e domingos
às 16h, até 31 de Maio
Onde:Auditório da Quinta
da Regaleira.
Contacto: 219106 650

Monte Abraão/Queluz

Sintra – 50.º Festival de Sintra
– Homenagem à Marquesa
de Cadaval
Quando: De 9 de maio a 7 de junho
Bilhetes à venda no Centro
Cultural Olga Cadaval
Contacto: 219107110

Sintra – “Até Que A Morte Nos
Separe”, de João Só
Quando: 8 de maio
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “Jorge Palma
& Sérgio Godinho - Juntos”
Quando: 29 e 30 de maio
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Quando: Até 24 de maio
Onde: Casa Cultura de Mira Sintra
Contacto: 219128270

Cacém – “O Vale do Tua e o
Caminho de Ferro, na visão de
José Fiães”
Exposição fotográfica
Onde: ARPIAC
Quando: Até 7 de maio

Idanha – “90 anos
de Sociedade”
Exposição
Onde: Grupo Bandolinista 22 de
Maio de 1925 da Idanha
Quando: De 1 a 31 de maio

– “-desgraçador!”
Pelo teatroesfera
Quando: Até 10 maio, sextas e
sábado às 21h30, domingos, às
16h.
Reservas: 214303404

Foi ontem, dia 29, pelas 21h 30m, que se realizou a Gala dos VI
Troféus de Televisão TV 7 Dias no Salão Preto e Prata do
Casino Estoril. Foi uma noite repleta de emoções com um
espetáculo criado exclusivamente para esta Gala. Contou com
a presença de mais de oitocentos convidados.

Foram 23 categorias de onde saíram os 23 vencedores da
noite.

Apresentada por Joana Teles e Vasco Palmeirim, Bárbara
Guimarães e Ricardo Pereira, Filomena Cautela e Ricardo
Carriço, e com a participação especial de Ana Zanatti, que
apresentou os 5 Troféus nas Categorias especiais de
Realizador para João Patrício, Revelação para Vasco Palmeirim,
Memória para Emídio Rangel, Carreira para Ana Bola e
Prestígio para Carlos do Carmo. Estes cinco troféus são
atribuídos pela Revista TV 7 Dias.

Os vencedores da noite foram:

– Na categoria de Melhor Programa Infanto Juvenil ganhou o
programa CC All Stars, da SIC e receberam o Troféu os 6
apresentadores do programa e a produção.

– Na categoria de Melhor Programa Informação Cultural
ganhou o programa Inesquecível, da RTP Memória, e recebeu
o Troféu o apresentador do programa Júlio Isidro.

– Na categoria de Melhor Programa Social ganhou o programa
Só Visto, da RTP, e receberam o Troféu as apresentadoras e a
produção.

– Na categoria de Melhor Programa Desportivo ganhou o
programa Prolongamento, da TVI 24. Pela impossibilidade dos
vencedores estarem presentes, recebeu António Sala,
elemento do júri dos VI Troféus de Televisão da TV 7 Dias.

– Na categoria de Melhor Ator/ Humorista ganhou António
Raminhos, pelo “5 pra Meia-Noite, da RTP.

VI Gala Troféus de Televisão TV 7 Dias
– Na categoria de Melhor Série ganhou “Bem-Vindos a
Beirais”, da RTP, e receberam o Troféu os atores presentes e
ainda Nuno Vaz.

– Na categoria de Melhor Ator de Série ganhou João Tempera,
pelos “Filhos do Rock”, da RTP.

– Na categoria de Melhor Atriz de Série ganhou Oceana Basílio,
pelo “Bem-Vindos a Beirais”, da RTP.

– Na categoria de Melhor Reportagem/ Documentário ganhou
o programa “Retratos da Cegueira” da SIC, e recebeu o Troféu,
Daniel Oliveira.

– Na categoria de Melhor Jornalista/ Repórter ganhou Cândida
Pinto, da SIC, e recebeu o Troféu Daniel Oliveira.

– Na categoria de Melhor Programa de Informação ganhou
“Jornal da Noite” da SIC, e recebeu o Troféu Daniel Oliveira.

– Na categoria de Melhor Jornalista/ Apresentador ganhou
José Alberto Carvalho, da TVI. Pela impossibilidade do
vencedor estar presente, recebeu António Sala, elemento do
júri dos VI Troféus de Televisão da TV 7 Dias.

– Na categoria de Melhor Jornalista/ Apresentadora ganhou
Cristina Esteves, da RTP.

– Na categoria Melhor Programa Entretenimento ganhou “The
Voice”, da RTP, e recebeu o Troféu Nuno Vaz.

– Na categoria Melhor Talk Show ganhou “Alta Definição”
da SIC, e recebeu o Troféu Daniel Oliveira.

– Na categoria Melhor Apresentador de Entretenimento
ganhou Manuel Luís Goucha, pelo “Você na TV”, da TVI.
Pela impossibilidade do vencedor estar presente, recebeu
Eládio Clímaco, elemento do júri dos VI Troféus de Televisão
da TV 7 Dias.

– Na categoria Melhor Apresentadora de Entretenimento
ganhou Tânia Ribas de Oliveira, pelo “Agora Nós” da RTP, e
recebeu o Troféu Nuno Vaz.

– Na categoria Melhor Genérico de Telenovela, ganhou “O
Tempo não Para” de Mariza, da telenovela “Mulheres” da
TVI, e recebeu o Troféu o diretor da Warner Portugal, João
Teixeira.

– Na categoria de Melhor Telenovela, ganhou “Mar Salgado”
da SIC, e receberam o Troféu alguns elementos do elenco.

– Na categoria de Melhor Ator de Elenco de Telenovelas,
ganhou Luís Gaspar, por “Mulheres”, da TVI e recebeu o
Troféu a atriz Cármen Santos.

– Na categoria de Melhor Atriz de Elenco de Telenovelas,
ganhou Paula Lobo Antunes, por “Mulheres”, da TVI.

– Na categoria de Melhor Ator Principal de Telenovelas
ganhou Ricardo Pereira, por “Mar Salgado”, da SIC.

– Na categoria de Melhor Atriz Principal de Telenovelas
ganhou Sofia Alves, “Mulheres”, da TVI e recebeu o Troféu
o marido, Celso Cleto.

A Gala passará, em exclusivo, na Fashion TV, de 5 a 10 de
Maio, pelas 22h00.

A emissão em Streaming passou, em direto, para o site da
revista TV 7 Dias.

Uma produção conjuntada Impala Multimédia e POMOcreat.
Para mais informações contacte

Paulo Julião
Email: info@pomocreat.pt
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41.º aniversário do 25 de Abril foi celebrado oficialmente junto aos Paços do
Concelho, com o hastear da bandeira a que assistiram representantes do Poder
Local e de muitos populares que se associaram à efeméride.
A Banda da Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense deu festividade ao
acto que foi também celebrado em muitos locais do concelho.O

Sintra mantém vivo o 25 de Abril
Exposição fotográfica “Sintra - Feiras,
Festas e Romarias” até 27 de Julho

Está aberto ao público  nos claustros dos Paços do Concelho (Rua Virgílo Horta) uma
exposição fotográfica que nos leva ao fim do séc. XIX e primeira década do séc. XX
dando-nos conhecimento da vivência dos sintrenses nestas épocas.
É uma verdadeira página da nossa história local.

Após o acto solene foi inaugurada a exposição fotográfica “Sintra – Feiras, Festas e Romarias”
que estará patente ao público nos claustros dos Paços do Concelho – Câmara Municipal de
Sintra.
Esta exposição, uma memória colectiva do nosso passado não muito longínquo é um local de
visita imprescindível sobretudo para os alunos das escolas concelhias.

CORRESPONDENTE / REPÓRTER
Seja correspondente do Jornal de Sintra

Envie-nos as notícias da sua terra/fotos, com o seu contacto para jornalsintra@mail.telepac.pt, ou para a

morada, Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 Sintra
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