
Nafarros – a segunda residência
de Maria Barroso

Maria de Jesus Simões Barroso Soares nasceu em Olhão, 2 de maio de 1925. Destacada figura cultural desde a juventude foi também atriz, ativista política e social
e professora. Foi uma percursora da intervenção da mulher na vida política tendo sido a única mulher fundadora do Partido Socialista. Foi presidente da Cruz Vermelha
Portuguesa, Hospital onde faleceu no dia 7 de Julho de 2015. A sua segunda residência foi desde meados do século XX, na Zibreira, em Nafarros. De forma recatada
neste paisagístico local desenvolveu parte da sua vida familiar e social.
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A Escola de Recuperação do
Património de Sintra tem
inscrições abertas para cur-
sos profissionais no próximo
ano letivo.
Os cursos são os seguintes:
Assistente de Conservação e
Restauro, Técnico de Foto-
grafia, e Técnico de Design
de Interiores/Exteriores. Está
também aberta a inscrição pa-
ra o curso vocacional de Au-
xiliar de Conservação e
Restauro.
Fundada em 1989 pela Câmara
Municipal de Sintra, a Escola
Profissional de Recuperação
do Património de Sintra
(EPRPS) leciona cursos de
nível secundário há mais de
25 anos, em que a componen-
te técnico/prática dos cursos
constitui uma mais-valia na
formação.

Inscrições abertas para cursos profissionais
na Escola do Património

foto: facebook eprps

A Escola está instalada num
moderno edifício, em Odri-
nhas, que reúne todos os re-

quisitos necessários para o
funcionamento dos cursos.
Tel. 21 960 59 20. http://

escoladopatrimonio.pt/

Fonte: CMS

Promessa de novo espaço
de lazer em Monte Abraão
A Câmara Municipal de Sintra vai construir um espaço de
jogo e recreio, com equipamento lúdico para as crianças, na
Urbanização da Cidade Desportiva, em Monte Abraão.
Esta intervenção resulta de um compromisso assumido pela
autarquia, durante uma visita à União de Freguesias de
Massamá e Monte Abraão, no âmbito da presidência aberta
que decorreu em dezembro de 2014.
A intervenção da área (280 m2) prevê a construção de uma
rampa de acesso ao parque infantil, a construir desde o
“passeio” (só existe o lancil), que também irá permitir aceder
ao jardim adjacente. No perímetro do parque será construído
um murete em betão onde vai ser colocada uma vedação para
evitar a entrada de animais.
Vai ser colocado mobiliário urbano, constituído por um banco,
uma papeleira e a placa contendo as informações úteis. Os
equipamentos infantis que vão ser instalados são um boneco
com mola, um escorrega e um pórtico com dois baloiços.
O valor da obra é de 19 mil euros, tem um prazo de execução
de três meses e prevê-se que a obra comece até final de julho.

Fonte: CMS

As praias das Maçãs e da Adraga vão dispor, durante a época
balnear, de condições de acessibilidade para pessoas com
deficiência ou mobilidade condicionada, no âmbito do
programa Praia Acessível a Todos.
O projecto até 31 de agosto, diariamente, incluindo fins de
semana e feriados, das 10h00 às 19h00, e decorre na praia da
Adraga (Almoçageme) e na praia das Maçãs, praias que
reúnem as condições necessárias em termos de acesso e
instalações sanitárias adequadas.
Nestas duas praias irão estar monitores a acompanhar os
utentes que serão transportados no areal através de cadeiras
anfíbias que permitem circular na areia e flutuar no mar,
possibilitando assim a estes cidadãos a fruição plena da praia,
contribuindo assim para a melhoria da sua qualidade de vida.

Fonte: CMS

Praias de Sintra acessíveis
a pessoas com mobilidade
condicionada

O túmulo de Eusébio com marca de Adolfo
Leal, artista de Vale de Lobos

Adolfo Leal por ocasião das Bodas de Diamante do Jornal de Sintra

Adolfo Leal , escultor de Vale
de Lobos lapidou o túmulo de
Eusébio da Silva Ferreira para
o Panteão Nacional inaugura-
do no dia  3 de Julho.
Este artista sintrense utiliza o
mármore e o lioz para ins-
crever e esculpir retratos,
desenhos e mensagens alu-
sivas a grandes personagens
da vida portuguesa.
Amália Rodrigues, Aquilino
Ribeiro, Humberto Delgado,
Manuel Arriaga são ilustres
portugueses que o cinzel de
Adolfo Leal eternizou.
O Jornal de Sintra tem na sua
lápida, colocada no fron-
teiriço do prédio da sua sede,
uma pequena placa alusiva às
bodas de Diamante deste
semanário oferecida pelo
prestigiado escultor. foto: arquivo Js

Exma. Senhora Directora,
No âmbito da discussão
pública do programa es-
tratégico da área de reabi-
litação urbana do centro
histórico de Sintra (ARU-
CHS), onde assisti às
sessões de debates e
esclarecimento públicos
nos dias 12 de Maio e 13
de Junho, quero apre-
sentar algumas conside-
rações.

DIGA DE SUA JUSTIÇA

O Jornal de Sintra reserva-se o direito de editar, resumir, cortar e só publicar mensagens, cartas e e-mails de leitores devidamente  identificados.

Centro Histórico de Sintra
Quanto ao eixo S. Pedro –Vila
ocorrem-me dois níveis de
preocupações que passo a
relatar:
1 – Trânsito pedonal
De acordo com a solução
apresentada para a alteração
de trânsito, é previsível que
o trânsito rodoviário vá au-
mentar exponencialmente em
S. Pedro. Como é sabido não
existem passeios regulamen-
tares neste eixo (S. Pedro –

Vila), o que penso que deveria
ser devidamente ponderado,
visto que, não existem con-
dições para a circulação dos
peões.
O que existe são passeios
com degraus, passeios com
50cm de largura e valetas/ber-
mas desniveladas, não estan-
do, de modo algum, garantido
o mínimo de segurança nem
comodidade para os peões
que será agravado com o au-

mento do trânsito rodoviário.
2 – Segurança.
Em dias de ponta, acontece
que o trânsito de S. Pedro
para a Vila chega muitas vezes
ao Ramalhão estando parado
em toda a sua extensão e uma
das causas deste facto é a
passividade das autoridades
na Vila que são incapazes de
regular o trânsito pedonal,
onde a presença constante de
pessoas nas passadeiras

impossibilita o fluxo mínimo
das viaturas.
Atendendo a que o principal
acesso à Vila será por S. Pe-
dro, numa situação destas,
em caso de emergência os
Bombeiros têm o acesso mui-
to dificultado senão impossi-
bilitado. Será que os Bom-
beiros foram ouvidos nestas
soluções de trânsito agora
apresentadas? Tenho muitas
dúvidas.

Todo o acesso à Vila e à Serra
fica condicionado a este eixo,
o que me parece não ser
muito “saudável”.
Já era tempo de ser estudado
outro acesso à Serra que não
passasse pela Vila, ligando,
por exemplo, a estrada Pena–
Capuchos à estrada Sintra–
Estoril ou outro que servisse
de alternativa aos acessos
centenários existentes.
Jorge Torres , S. Pedro de Sintra
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m 2014, os parques e monumentos sob a gestão da
Parques de Sintra receberam 1 928 000 visitantes, o
que representou receitas na ordem dos 18 milhões
de euros (mais de 9,3 euros por entrada). Um número
que se deve ao aumento de visitantes de 13% em

Palácios rendem 18 milhões ao Estado

Quase 2 milhões
de pessoas
visitaram
parques
e monumentos
em 2014

fotos: arquivo jornal de sintra

E
comparação com 2013. Dos quase dois milhões de pessoas, o
Parque e Palácio Nacional da Pena manteve-se como aquele
que recebe maior número de entradas – 889 mil (mais 14% em
relação a 2013) –, o que o torna, diz a empresa, num dos locais
mais visitados do País. Quanto aos visitantes do património
gerido pela Parques de Sintra, em 2014, 86% foram estrangeiros
e 14% portugueses. Ainda assim, a percentagem de visitantes
nacionais aumentou face ao ano anterior. Entre os
estrangeiros, a nacionalidade espanhola lidera (16%), logo
seguida da francesa (14%). Mas a Parques de Sintra registou
ainda um aumento de turistas oriundos da Rússia e da China.
Em 2013, o Parque e Palácio Nacional da Pena, o Palácio
Nacional de Sintra, o Palácio Nacional de Queluz, o Castelo
dos Mouros, o Parque e Palácio de Monserrate, o Convento
dos Capuchos, o Chalet da Condessa d’Edla e a Quintinha de
Monserrate receberam um total de 1 708 000 visitas. Os
números referentes ao primeiro semestre de 2015 ainda não
são conhecidos.

Fonte: Correio da Manhã
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Um novo Prémio com o nome
de Vasco Graça Moura e em
sua homenagem vai ser
instituído pela Estoril Sol em
parceria com a Editora Babel,
com o objectivo de distinguir,
anualmente, a Cidadania
Cultural.
O primeiro vencedor do
Prémio, com o valor de 40 mil
euros, será conhecido a 3 de
Janeiro de 2016, coincidente

com o dia do aniversário do homenageado.
O Prémio Vasco Graça Moura estará reservado a uma
personalidade de nacionalidade portuguesa, que se tenha
notabilizado por um conjunto de obras ou por uma obra
original e inovadora de excepcional valia para a Cidadania
Cultural do País.
De acordo com o regulamento, o Prémio poderá ser atribuído
a um escritor, ensaísta, poeta, jornalista, tradutor ou produtor
cultural que, ao longo da carreira haja contribuído para
dignificar e projectar no espaço público o sector a que
pertença.
Ao promover este Prémio, a Estoril Sol e a Babel assumem a
convicção de que a sua natureza e abrangência serão o justo
reconhecimento pela obra de Vasco Graça Moura, e pela sua
imensa, profícua e invulgar polivalência criativa.
As candidaturas deverão ser apresentadas e fundamentadas
pelos membros do Júri e por personalidades ou entidades
que o desejem fazer.
O Prémio será atribuído por um Júri presidido por Guilherme
D‘Oliveira Martins, cuja base é comum ao dos Prémios
Literários Fernando Namora e Revelação Agustina Bessa-
Luís - ao qual presidiu Vasco Graça Moura - acrescentado
pelos representantes da Editora Babel, parceira da iniciativa.

Instituído pela Estoril Sol
em parceria com a Editora Babel
Prémio vai distinguir
Cidadania Cultural
em homenagem
a Vasco Graça Moura

A Câmara Municipal de Sintra
dá continuidade às “Noites
no Museu” até final de se-
tembro e abre as portas dos
museus municipais com
prolongamento do horário e
diversas iniciativas.
De entrada gratuita, o projeto
“Noites nos Museus” promo-
ve e valoriza o património
museológico municipal.

Programa:
Dia 11 de julho, 3 sessões -
21h00, 22h00 e 23h00
“Noite Romana”
Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas

“Noites nos Museus” de Sintra durante o verão

Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, um dos locais que recebe “Noites nos Museus”

A Câmara Municipal de Sintra
promove na Quinta da Riba-
fria, de 11 de julho a 29 de
agosto, uma série de eventos
musicais, de entrada gratuita.
Para dinamizar o espaço da
Quinta da Ribafria, um dos
muitos símbolos de Sintra Ca-
pital do Romantismo, a autar-
quia promove uma série de
iniciativas que transformam
este espaço cada vez mais

Espetáculos gratuitos na Quinta da Ribafria
durante o verão

foto: site masmo

Dia 18 de julho, às 22h00
“Jazz Ensemble” – Conser-
vatório de Música de Sintra
MU.SA – Museu das Artes
de Sintra.

Dia 25 de julho, às 22h00
“Trio Pasculli” – Grupo de
Sopros
Museu de História Natural de
Sintra.

Dia 1 de agosto, às 22h00
“Grupo Coral de Queluz”
Museu de História Natural de
Sintra.

Dia 8 de agosto, às 22h00

 “Orquestra de Sopro” – Ass.
de Proprietários e Moradores
Serra da Silveira
Museu de História Natural de
Sintra

Dia 29 de agosto, às 22h00
 “Festa – Anos 90”, com o DJ
Izzy Lopez
MU.SA – Museu das Artes
de Sintra

Dia 19 de setembro, 3
sessões - 21h00, 22h00 e
23h00
“Noite Romana”
Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas

Dia 19 de setembro, às 22h00
“Quarteto de Cordas Opus 4”
- Conservatório de Música de
Sintra
MU.SA – Museu das Artes
de Sintra

Dia 26 de setembro, às 22h00
“Duo de Guitarra Clássica e
Violino”
Museu de História Natural de
Sintra

Nota: As atividades no Mu-
seu de Odrinhas nos dias 11
de julho e 19 de setembro são
pagas.

Fonte: CMS

atrativo ao público.
Programa:
Dia 11 julho, às 18h00 –
Espetáculo Lírico – Carlos
Guilherme e Filipa Lopes
Dia 18 julho, às 18h00 – “As
Quatro Estações” de Vivaldi,
pela Orquestra de Câmara de
Sintra
Dia 25 julho, às 18h00 –
Grupo de Recriação Histórica
da Associação Danças com

História
Dia 1 agosto, às 18h00 –
Grupo de Recriação Histórica
Associação Danças com
História
Dia 8 agosto, às 17h00 –
Banda da Sociedade Filar-
mónica Os Aliados
Dia 15 agosto, às 18h00 -
Grupo de Recriação Histórica
Associação Danças com
História

Dia 22 agosto, às 17h00 –
Banda da União Mucifalense
Dia 29 agosto, às 17h00 –
Banda da Sociedade Filarmó-
nica Boa União Montela-
varense
A Quinta da Ribafria situa-se
na Estrada da Várzea, em Sin-
tra, no seguinte horário: abril
a setembro: das 10h00 às
19h00; out. a março: das 10h00
às 18h00              Fonte: CMS

SUMA UMA, de Jor-
ge Telles de Menezes,
Edições Guilhotina
No próximo dia 11 de
Julho, o poeta, tertu-
liano de Os Meninos
da Avó, e director do
webjornal, Selene -
Culturas de Sintra, irá
apresentar, SUMA
UMA – um livro de
poesia, com apresen-
tação por Rui Lopo.
Com a presença de
Maria Quintans, das
Edições Guilhotina.

O evento decorrerá às
18h no Jardim do Café, em Sintra.
Ide e multiplicai a Poesia!!!

Morada: Jardim do Café, Avenida Barão de Almeida Santos,
7, Sintra, Tlm: 920394831.
Produção: Caminho Sentido, Associação Cultural, e Edições
Guilhotina.

SUMA UMA, de Jorge
Telles de Menezes,

Lisboa não será a única cida-
de do país a receber o Lisbon
Music Fest. Este festival,
cuja 1ª edição decorre, entre
os dias 04 de Julho e 07 de
Agosto e que traz a Portugal
algumas das mais importan-
tes orquestras e bandas de
jovens de todo o mundo, irá
passar por outras cidades,
nomeadamente Sintra e
Cascais.
Várias orquestras oriundas de
diversos países, nomeada-
mente da Suíça, da Holanda,
da Letónia e dos EUA, irão
atuar em locais emblemáticos,
como o Centro Cultural Olga
Cadaval, o Palácio da Vila e a
Quinta da Regaleira, em
Sintra, e o Parque Palmela, em
Cascais.

Sintra e Cascais recebem concertos
do Lisbon Music Fest
Entrada livre

O Lisbon Music Fest vai
levar concertos a várias ci-
dades e importantes espaços
como o Teatro Nacional de
São Carlos, a Aula Magna, o
Palácio Nacional da Ajuda, o
Mosteiro da Batalha ou o
Forte de Santa Catarina
(Figueira da Foz).

PROGRAMA
07 julho | Centro Cultural Olga
Cadaval (Sintra): Juventus
Musica Basel (Suíça) | 21h30
08 julho | Centro Cultural Olga
Cadaval (Sintra): VU-Orkest
Amsterdam (Holanda) | 21h30
13 julho | Quinta da Regaleira
(Sintra): North Stars Chamber
Orchestra (E.U.A) | 18h00
22 julho | Palácio da Vila
(Sintra): Youth Orchestra

Crescendo (Suíça) | 18h00
27 julho | Parque Palmela
(Cascais): Riga Music Scho-
ols Symphony Orchestra
(Letónia) | 21h30
28 julho | Palácio da Vila
(Sintra): Riga Music Schools
Symphony Orchestra
(Letónia) | 18h00
04 agosto | Parque Palmela
(Cascais): Jugend Sinfonie
Orchester Konservatorium
Bern (Suíça) | 21h30

Sobre a Acordarte:
A Acordarte - Associação
Promotora da Educação
Cultural e Artística, é uma
instituição sem fins lucra-
tivos, fundada em 2004,
sendo a entidade titular da
Academia de Música de

Lisboa (referência no ensino
de música em Portugal); das
orquestras Os Violinhos, Os
Violoncelinhos e a Orques-
tra de Câmara de Lisboa; do
Concurso Capela e do
Lisbon Music Fest - Lisbon
International Youth Music
Festival.
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m agosto continuam
a decorrer as visitas
guiadas integradas
no projeto “Parques
de Sintra Acolhem

Agosto nos parques e monumentos de Sintra
O mês de agosto nos parques e monumentos de Sintra está recheado de atividades para ocupar as crianças durante as férias, de forma pedagógica
e divertida. Atividades como “Vamos à Horta do Palácio!”, no horto do Palácio Nacional de Sintra; “Caça ao Tesouro”, no Parque de Monserrate; ou
“Com o Burro e Galinha Descobrimos a Quintinha”, na Quintinha de Monserrate; vão levar crianças e famílias a descobrir os segredos da natureza.

E

Vamos à Horta do Palácio creditos: Graca Ribeiro

Melhor”. Uma parceria com a
ACAPO permitirá que visi-
tantes cegos, ou com baixa
visão, usufruam do patri-
mónio: “Sentir o Património”
vai permitir que os visitantes
descubram o Parque de
Monserrate através do tato,
audição e olfato. É também no
Parque de Monserrate que
tem lugar uma visita direcio-
nada para visitantes com
mobilidade condicionada:
“Monserrate Sem Barreiras”.

PROGRAMAÇÃO

Vamos à Horta do Palácio! –
Férias 2015
Segunda-feira, 17 de agosto,
a sexta-feira, 21 de agosto,
Palácio Nacional de Sintra
Dedicado a crianças dos 6
aos 12 anos, este programa
de férias pretende mostrar
como crescem e se apre-
sentam os legumes da horta
como as cenouras, as batatas,
os feijões ou as beringelas,
através de diferentes ativida-
des a decorrer no horto do
Palácio Nacional de Sintra.

Sentir o Património
Sábado, 22 de agosto, 10h00,
Parque de Monserrate
Por entre ruínas românticas e
cascatas, o visitante desco-
brirá os Jardins de Monser-
rate através do tato, audição
e olfato. Será possível tocar
na água da cascata, perceber
variações de temperatura, e
conhecer várias espécies
botânicas, sentindo texturas
e odores exóticos. Em redor
do Palácio de Monserrate será
possível conhecer todos os
materiais que constituem as
fachadas.

Caça ao Tesouro
Domingo, 23 de agosto,
15h00, Parque de Mon-
serrate
Esta é uma atividade de explo-
ração do parque em busca de
pistas escondidas que con-
duzem à descoberta de um
tesouro. Através da observa-
ção do meio envolvente, os
participantes vão decifrando
enigmas e charadas e são
convidados a aprender, diver-

tindo-se. Uma verdadeira
aventura em contacto direto
com a natureza.

Jardins de Monserrate sem
Barreiras
Sábado, 29 de agosto, 10h30,
Parque de Monserrate
Visita direcionada para pes-
soas com mobilidade condi-
cionada que poderão percor-
rer os jardins com autonomia
através de um equipamento
que quebra a barreira da in-
clinação e facilita a mobilidade
de cadeiras de rodas manuais.
Contará com a exploração do
Vale dos Fetos, Jardim do
México, Roseiral, Relvado e
Lagos, no Parque de Mon-
serrate.

Com o Burro e Galinha

Descobrimos a Quintinha
Sábado, 29 de agosto, 15h00,
Quintinha de Monserrate
Jogos tradicionais, enigmas e
tarefas muito divertidas
conduzirão os participantes à
descoberta de todos os re-
cantos e encantos da Quin-
tinha de Monserrate. Distin-
guir a alface da couve, quem
bale ou cacareja e o ancinho
da enxada são desafios que
levarão a desvendar os
segredos da vida no campo.

Passeios a Cavalo e de Pónei
Todos os dias, Parque da Pena
Passeios a cavalo em que o
visitante percorre, de uma
forma diferente, os caminhos
e trilhos do Parque da Pena.
A duração dos passeios a
cavalo pode variar entre os

30 e os 90 min., ou as 3h e as
6h. No programa mais longo
existe a possibilidade de
visitar outros polos sob
gestão da Parques de Sintra
e mesmo agendar um almoço
em local a especificar. Todos
os passeios são feitos
mediante acompanhamento
dos tratadores dos cavalos,
que guia os visitantes através
do percurso.
A pensar nas crianças, a
Parques de Sintra dispõe
também de uma atividade que
permite aos mais novos terem
a sua primeira experiência a
cavalo num pónei, treinado
especialmente para o efeito e
acompanhados também por
um dos seus tratadores.

Passeios de Charrete

Parque da Pena
Os passeios de charrete no
Parque da Pena proporcio-
nam uma verdadeira viagem
no tempo num percurso entre
o Vale dos Lagos e o Chalet
da Condessa d’Edla, pas-
sando pela Quinta da Pena e
o Jardim da Condessa d’Edla.
Este passeio pode ser livre ou
acompanhado por um guia
especializado. Conduz os
visitantes à descoberta da
História deste Parque e dos
seus criadores, das espécies
botânicas e animais que
surgem ao longo do percurso
e dos edifícios históricos e
recantos do jardim que se
encontram no trajeto.

Exposição 180 anos da morte
de D. Pedro IV
Todos os dias, 09h00 –
17h00, Palácio Nacional de
Queluz
Projeto museológico do
Quarto D. Quixote, no âmbito
dos 180 anos da morte de D.
Pedro d’Alcântara de Bra-
gança. O objetivo deste pro-
jeto museológico prendeu-se
com o estudo e valorização
do Quarto D. Quixote e os
espaços adjacentes, bem
como a figura de D. Pedro IV,
através de uma nova museo-
grafia e de vários suportes
interpretativos, com desta-
que para os digitais. Foram
reunidas peças do Palácio
Nacional de Queluz e proto-
colados empréstimos com
outras instituições: Museu
Nacional de Arte Antiga,
Palácio Nacional da Ajuda,
Museu Nacional dos Coches,
Museu Militar de Lisboa e
Museu Nacional Soares dos
Reis. Estão expostas 48
peças, incluindo 15 pinturas
e miniaturas, 15 objetos
pessoais de D. Pedro IV e 9
peças de mobiliário.

Exposição - Melhores
Imagens do BIO+Sintra
Todos os dias, 10h00 –
17h00, Info Parques de
Sintra
Exposição das imagens
premiadas pelo júri na sessão
de Verão dos Concursos de
Fotografia “Captar Sintra – A
Biodiversidade das esta-
ções”, promovidos no âmbito
do projeto BIO+Sintra. No
espaço Info Parques de Sintra
é possível ver os três vence-

dores da última sessão dos
concursos e as quatro men-
ções honrosas atribuídas pelo
júri. Adicionalmente estão
expostas no Palácio de
Monserrate todas as imagens
vencedoras do 1.º ano do
“Captar Sintra”.

Documentário “A Sinfonia”
Sábados e domingos, 15h30
– 16h30, Info Parques de
Sintra
Documentário “A Sinfonia”,
produzido no âmbito do
projeto BIO+Sintra, em
exibição no espaço Info
Parques de Sintra, todos os
sábados e domingos, com
entrada livre. O documentário
apresenta dez importantes
valores naturais, pela voz de
biólogos especialistas, con-
duzidos por João Rodil, co-
nhecido escritor e historiador
local. Pretende-se tornar
pessoal e emocional o envol-
vimento do espetador na
salvaguarda do equilíbrio dos
ecossistemas da Serra de
Sintra.

Exposição “Vitrais e Vidros:
Um Gosto de D. Fernando II”
Todos os dias, Palácio
Nacional da Pena
Exposição de um notável
conjunto de vitrais dos
séculos XIV a XIX, no qual
se insere o mais antigo vitral
conhecido em Portugal.
Inclui também elementos da
coleção de vidros do Palácio
da Pena, uma das mais repre-
sentativas coleções da histó-
ria do vidro europeu existente
no nosso país. Recente-
mente, passou também a
englobar algumas peças que
pertenceram à coleção de
vidros do rei D. Fernando II e
que são das reservas do
Museu Nacional de Arte
Antiga.

Informações: Parques de
Sintra Monte da Lua
info@parquesdesintra.pt;
+351 21 923 73 00
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Maria Barroso js - arquivo

Maria Barroso Pro Dignitate
aço parte de um gru-
po de trabalho cujos
propósitos me leva-
ram ao contacto com
a dra. Maria Barroso,

João Cachado

F
na Fundação Pró Dignitate,
sedeada nas instalações do
edifício adossado à lateral es-
querda da fachada da Basílica
da Estrela, onde outrora fun-
cionaram os Serviços Carto-
gráficos do Exército.
Foi uma inteira manhã de diá-
logo prenhe de referências e
valores fundamentais da
intervenção para a cidadania,
à defesa dos Direitos Hu-
manos, à luta pela causa da
Liberdade, à inevitabilidade
do diálogo para a resolução
dos grandes diferendos polí-
ticos, no raro privilégio de,
mais uma vez e na primeira
pessoa, poder escutar a afir-
mação de uma vida que conti-
nua a pautar-se por estes
grandes princípios, em todos
os lugares do mundo, em to-

afirma o caminho que tem
trilhado desde a mais remota
meninice.
A dra. Maria Barroso é um
caso muito série de lutadora
que, em todas as etapas da
vida, soube estar à altura das
circunstâncias, se necessário
com risco da própria segu-
rança física, assumindo limi-
narmente a perspectiva de
que a dignidade das atitudes
faz História. Por isso, a sua
máxima exigência pessoal,
para que o espelho da História
que, tão discreta como de-
cisivamente, ajudou a cons-
truir, apenas possa devolver
uma imagem autenticamente
nobilitada.
Vigiada, perseguida, exilada,
impedida do exercício da sua
própria profissão de docente,
obrigada aos maiores sacrifí-
cios e desconforto, nas suas
palavras, no olhar doce, sere-
no, nada subsiste que possa
remeter para qualquer resquí-

cio de animosidade confun-
dível com sentimentos mes-
quinhos, totalmente incom-
patíveis com a sua grandeza
de alma.
Isto escrevo, com a emoção
de poder aplicar a força das
palavras tão apropriadamen-
te. Não é assim tão frequente
quanto se possa pensar… Is-
to escrevo, infelizmente, sem
poder afirmar que toda a gente
o sabe. A verdade é que há
uma enorme multidão de
cidadãos para quem a Histó-
ria do período negro da falta
de Liberdade em Portugal não
diz praticamente nada. E isso
é tanto mais triste quanto são
os jovens que mais o igno-
ram.
Razões mais ou menos óbvias
nos têm impedido de fazer
passar essa mensagem. A
comprovação do facto não
nos conduz só à inevitável
preocupação. É que, se não o
fizermos, se não temos feito

o trabalho que nos compete
junto das novas gerações,
então não soubemos transmi-
tir o que mais nos pode
orgulhar no passado recente.
Isto não é apenas preocu-
pante, é quase um inquali-
ficável desleixo que pode
custar muito caro…
A verdade é que houve gen-
te, afinal a maioria da popu-
lação, que se acomodou à
situação da falta de Liberda-
de. A verdade é que houve
uma ínfima minoria de pes-
soas que se incomodou e
arrostou com as pesadas
consequências dessa atitude
inconformista. O orgulho de
pertencer a esse grupo sem-
pre renasce quando me
encontro com um conhecido
cúmplice. Mais uma vez, me
calhou a dra. Maria Barroso.
Que privilégio!

das as instâncias onde for
preciso dar testemunho.
Uma das marcas que mais im-
pressiona nas palavras desta
senhora que comunica com a

elegância de um discurso
fluente, bem construído,
sabiamente lúcido, é a redon-
da serenidade, sem a mínima
ponta de jactância, como

A SPA manifesta sentido
pesar pelo falecimento de
Maria de Jesus Barroso
Soares, mulher de Mário
Soares, fundadora do PS, ex-
actriz e declamadora que
soube resistir às proibições e
condicionamentos vários
impostos pela ditadura, ex-
deputada à Assembleia Cons-
tituinte e à Assembleia da
República, ex-presidente da
Cruz Vermelha Portuguesa e,
sem dúvida, uma das figuras
mais destacadas, durante dé-
cadas, da vida cultural, cívica
e política portuguesa, com um
percurso que fez dela uma

Pesar da SPA pela morte de Maria Barroso, mulher de cultura
das mulheres portuguesas
mais destacadas e influentes
durante a segunda metade do
século XX e no início do
presente século. Maria
Barroso, mãe de João Soares
e de Isabel Soares, foi também
a responsável pela organiza-
ção e consolidação do Colé-
gio Moderno como uma das
mais importantes escolas
portuguesas. Em 2010 Maria
Barroso, associada a Luísa
Maria Amaro, gravou os mais
destacados poemas dos poe-
tas do Novo Cancioneiro,
gravação integrada num
livro-disco que antologiou

todos esse textos destacando
o valor desse testemunho
criativo. A SPA apoiou este
projecto musical e poético.
Considerando a sua activida-
de como actriz de teatro e
cinema e a sua intensa acção
como divulgadora de poesia,
mas também o seu interesse
por todos os aspectos da
actividade cultural e a sua
simpatia e apoio à SPA, a
nossa cooperativa distin-
guiu-a com a sua medalha de
honra em 3 de Maio de 2010.
Para além disso, Maria Barro-
so acompanhou e interveio
em numerosas actividades

promovidas pela SPA, com
destaque para a entrega do
prémio de Consagração de
Carreira a Matilde Rosa
Araújo e para muitos outros
momentos da nossa activida-
de em diversas datas. A SPA
sempre considerou Maria de
Jesus Barroso Soares uma
figura importante da vida
cultural portuguesa, motivo
pelo qual se associa ao pesar
colectivo pelo seu desapare-
cimento.
Em todas as actividades que
desenvolveu, designadamen-
te como primeira-dama, Maria
Barroso nunca deixou de se

bater, antes e depois do 25 de
Abril, pela liberdade dos
criadores e pela dignificação
do trabalho cultural e artístico
como forma de promover
Portugal e a sua economia,
bem como uma imagem
atractiva e apelativa do país
no estrangeiro. Os criadores
culturais sempre a reconhe-
ceram como uma aliada e uma
amiga.
Saliente-se ainda a sua inten-
sa acção solidária nas activi-
dades que desenvolveu no-
meadamente na Cruz
Vermelha Portuguesa e na Pro
Dignitate, onde teve sempre

em consideração a defesa dos
valores humanos e da digni-
dade dos cidadãos. Também
no plano educativo manifes-
tou sempre a preocupação de
introduzir a cultura como um
factor de qualificação indivi-
dual e colectivo para o
presente e para o futuro.
A SPA testemunha a Mário
Soares e restante família o seu
pesar e o significado que esta
perda assume na presente
fase da vida portuguesa.

Lisboa, 7 de Julho de 2015

No dia em que nos deixou, fui em busca de um artigo publicado no Jornal de Sintra em 30 de Novembro de 2007. De Maria barroso guardo a mais
bonita das memórias, de vários contactos ao longo da vida, através dos quais a sua impressiva personalidade me afectou de maneira sempre
enriquecedora. Tal como ela, também eu creio que, dentro de uns instantes, voltaremos a encontrar-nos. Por isso este
Até já Maria de Jesus!

Um texto escrito há 8 anos
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As muitas centenas de ade-
ptos que marcaram presença
nas bancadas do pavilhão
Municipal de Alcobaça para
assistirem às final-four de
sub-13, sub-15, sub-17 e sub-
20 da “Taça Inter-Regiões
2015”, no passado fim-de-se-
mana, dias 4 e 5 de julho, nu-
ma organização da Associa-
ção de Patinagem de Lisboa,
festejaram com os seus clubes
e jogadores a conquista dos
respectivos troféus.
Nos sub-13, a formação do
Sporting Clube de Torres,

Com a próxima temporada a aproximar-se a passos
largos e com alguns atletas a gozar umas mere-
cidas férias, os clubes tentam contratar novos
jogadores para os seus plantéis, a fim de colmatar
algumas saídas.
Refira -se, que o Campeonato Nacional de Seniores
tem o pontapé de saída no dia 23 de Agosto do
corrente ano, e vejamos algumas transferências já
confirmadas:
Tiago Morgado e Tiago Carreira (ex- Real Sport Clu-
be- Moreirense - Liga Nos). O defesa Vasco Coelho
(ex- Real Sport Clube e Grupo Sportivo de Lou-
res,assinou por quatro temporadas com o Sporting
C. Braga - Liga Nos). Delman Santos (Ex - Real Sp.
Clube), é reforço do Vitória de Sernache - CNS. O
nigeriano KC(ex - Sintra Football - Vitória de Serna-
che, depois de ter assinado pelo At. Malveira - CNS.
Ivan Dias e Fábio Stock (ex - Real Sp. Clube),
assinaram pelo Sintra Football - 1ª Divisão de Honra,

Equipa de Sub-13 do Hockey Club de Sintra finalista “Inter Regiões”

Final-Four da Taça “Inter Regiões da APL 2015

HC Sintra termina
no 2.º lugar (sub 13)

Foto: HCS

depois de ter ultrapassado
nas meias-finais o Paço de
Arcos (5-2), foi a grande ven-
cedora ao bater na final o HC
Sintra por 4-3, equipa que ti-
nha eliminado o GD Fabril (10-
2).

Nafarros na final-four
de sub-17
O troféu sub-17 foi levantado
pelo Sporting Clube de Tomar
depois de duas vitórias muito
difíceis, a primeira com o
Sporting CP (3-2) nas meias-

finais, a segunda com o Stuart
Massamá (2-1) na final, onde
os sintrenses chegaram ao
vencerem a UDC Nafarros (5-
1).
No derradeiro encontro de
domingo, a encerrar mais uma
edição da “Taça Inter-Regi-
ões”, foi a vez dos sub-20 do
Clube Desportivo de Paço de
Arcos fazerem a festa em Al-
cobaça ao derrotarem o HCP
Grândola por 6-3, após terem
eliminado, respetivamente, o
SC Tomar (8-2) e CRC “Os
Águias” (7-4).                   APL

Futebol nacional e regional

Transferências de jogadores
António José

Hockey Club de Sintra promove Assembleia Geral Extraordinária
Dia 17 às 20h30 decide-se
o destino do clube
A notícia chegou  através da “Citação após Penhora” remetida ao clube pelo
agente de Execução, Francisco António Madeira Ferro, com data de 25 de Junho,
pp. O clube havia recorrido da decisão do Supremo Tribunal de Justiça que
condenou o emblema sintrense a pagar 150.000 Euros a um antigo patinador
que perdeu a visão de um olho durante um treino de hóquei em patins, e agora
vê agora confirmada a sentença e penhoradas as suas instalações.
À beira de celebrar as “Bodas de Diamante”, ou seja, 75 anos de existência, o
Hockey Club de Sintra vê assim colocada “a guilhotina sobre a sua cabeça”
como sublinha o presidente da direcção, Francisco Leitão num comunicado
dirigido aos sócios, procurando mobilizá-los para a reunião magna agendada
para o próximo dia 17 (6.ª feira) pelas 20h30, na primeira chamada, e uma hora
depois com qualquer número de associados. “Só todos juntos venceremos os
que nos querem deitar abaixo, e acabar com uma Instituição que faz no ano que
corre as bodas de diamante, 75 anos”, refere ainda Francisco Leitão no mesmo
comunicado.
Já o presidente da Mesa da Assembleia Geral, Francisco Hermínio dos Santos
que assina a convocatória ao abrigo da alínea b) n.º 12, artigo 6.º do regulamento
Geral Interno, informa ainda que os sócios que queiram tomar conhecimento do
teor da “citação após penhora” deverão solicitá-la através do e-mail:
fjose46@gmail.com                                                                           Ventura Saraiva

AFLisboa. Nétinho e Zé Paulo (ex - Real Sport Clube,
são reforços do Eléctrico Ponte de Sôr - CNS.

Plantel do Atlético da Malveira:
“Objectivo principal a manutenção”
O At. Malveira, participa pela segunda vez
consecutiva no Campeonato Nacional de Seniores,
tendo como treinador principal Luís Silva, ex-técnico
do Sacavenense que terá como adjuntos Rui Ma-
chado e João Baranda (treinador dos guarda-redes).
Gonçalves Neves é o director desportivo. Manuel
Furtado (observador).
O plantel, é composto pelos seguintes jogadores:
Guarda - Redes: Marcelo e Pedro (ex - Torreense).
Defesas: Tomás Silva, Diogo Bento, Ivo Dias, Diogo
Silva, Beto (ex - Sacavenense). Médios: Zé Maria,
Leonel, Gonçalo Silva (ex - Pinhalnovense), Galamba.
Avançados: Pedro Rosário, Fogaça, Viegas (ex- U.
Montemor),Williams Simões e Bonifácio. O plantel,
ainda não se encontra fechado.

Chegou ao fim mais uma das
provas que a Associação de
Patinagem de Lisboa promo-
ve ao longo da época, desta
feita a “Taça APL”, com o pa-
vilhão Gimnodesportivo do
Futebol Clube Alverca no fim-
de-semana de 27 e 28 de Ju-
nho a receber os jogos finais
seniores masculinos e femini-
nos, onde apenas uma equipa
acabou por se sagrar vence-
dora, a feminina do GDR “Os
Lobinhos”, que ao vencer na
final a formação da Juventu-
de Salesiana, após prolonga-
mento, por 5-4, fez a festa final
em Alverca.
Nos encontros das meias-fi-
nais o GDR “Os Lobinhos” Orientadas por Carlos Pantana, as “Lobinhas” vecem Taça APL 2015

Taça Associação Patinagem de Lisboa 2014/15

“Os Lobinhos” arrecada troféu

foto: APL

derrotou o cinco anfitrião por
2-1, enquanto a Juventude
Salesiana batia o conjunto do
CD Externato São Filipe por
1-0, resultados deixam trans-
parecer o enorme equilíbrio
entre as quatro equipas fina-
listas, que apenas foi quebra-
do na partida do 3.º e 4.º lugar,
onde o FC Alverca venceu de
forma expressiva a formação
de Estremoz por 6-0.

Título masculino
espera decisão do
Conselho de Disciplina
A “Taça APL” masculina, cu-
ja final entre o FC Alverca e a

UD Vilafranquense foi inter-
rompida pela equipa de arbi-
tragem perto do fim da primei-
ra metade, com as equipas a
não voltarem ao recinto de
jogo, espera agora pela deci-
são do Conselho de Discipli-
na da Associação de Patina-
gem de Lisboa para se encon-
trar o vencedor de 2014/2015.
FC Alverca e UD Vilafran-
quense que para chegarem à
final ultrapassaram nas
meias-finais, respetivamente,
o Seixal FC (5-2) e Dramático
de Cascais (7-2), acabando os
cascalenses por garantir a 3.ª
posição ao derrotarem os
seixalenses por 2-1.

APL
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Vai ter lugar nos próximos dias 11 a 20 de Setembro o Júnior
Open da Beloura – sub 16, uma das mais prestigiadas provas
do circuito internacional de ténis de juniores, e que este ano
terá a sua 3ª Edição.
A prova terá lugar, como habitualmente, nas instalações da
Beloura Tennis Academy “BY Pestana” e este ano apresenta
como ponto forte, o facto de a nível organizacional ter ascen-
dido a level 1 pela Federação Europeia de Ténis. Fruto desta
promoção é elevada a expectativa não só quanto ao número
de presenças, mas, sobretudo, ao nível desportivo dos
participantes no torneio, esperando-se que estejam em
competição alguns dos melhores jogadores internacionais
da actualidade, sendo esperados mais de 200 atletas
provenientes de 20 países.
De modo a garantir a sua realização para os próximos três
anos, a organização estabeleceu um protocolo de patrocínio
com o BANC – Banco Angolano de Negócios e Comércio,
passando o torneio a denominar-se BANC Beloura Júnior
Open SUB 16.
Registe-se que o BANC é uma das mais reputadas instituições
bancárias angolanas e tem um Escritório de Representação
em Portugal, para além de agências dedicadas tanto a parti-
culares como a empresas. Em Angola o BANC tem uma forte
componente de responsabilidade social, comprovada tanto
no apoio a diversas instituições como a iniciativas que tenham
como objectivo a promoção dos valores humanitários.
 Com este apoio ao BANC Beloura Júnior Open SUB 16 o
BANC visa, por um lado reforçar a notoriedade do seu
Escritório de Representação em Portugal e, ao mesmo tempo,
pretende estar ao lado dos mais jovens, incentivando a prática
desportiva e promovendo o crescimento sadio aliado a um
espírito de competição salutar.
Durante a realização do BANC Beloura Júnior Open SUB 16
serão inauguradas as novas instalações da Beloura Tennis
Academy “BY Pestana” que comportarão oito novos campos
rápidos, dois campos de Padel, um novo restaurante, um
centro de fisioterapia permanente, entre outras infra-
estruturas.

No dia 13 de Setembro de 2015 pelo décimo primeiro ano
consecutivo irá se realizar na vila da Terrugem, pequena vila
inserida na zona rural de Sintra, mais uma edição do BTT
Terrugem.
Evento desportivo já com grande tradição entre os amantes
do BTT, o qual ao longo destes anos já contou com milhares
de participantes entre os quais alguns dos principais nomes
da modalidade a nível nacional.
Para esta edição a organização
promete a todos os participantes
revisitarem alguns dos locais que
ao longo destas onze edições dita-
ram o sucesso que o BTT Terru-
gem é hoje em dia. Para tal foi feita
uma pesquisa de trilhos antigos,
estudando as melhores formas de
os juntar num percurso, sendo
necessário em alguns os tornar
novamente clicáveis, sempre na
intensão que no dia 13 de Setem-
bro os participantes do XI BTT
Terrugem tenham contacto com o
mais puro prazer de pedalar em
todo o terreno.
Existirá três distâncias distintas
com dificuldades completamente
distintas:
– A primeira com 15Kms tem como
principal objetivo tornar acessível
a todos a participação num evento
deste género, percurso com um traçado de fácil progressão,
desníveis ligeiros, mas como sempre com passagem por belas
paisagens e trilhos que não deixarão indiferentes os
participantes desta distância.
– A distância intermédia de Meia Maratona, com pouco mais
de 35Kms e um acumulado de subida próximo dos 500 metros,
é o percurso de eleição da maioria dos participantes do evento.
Traçado inicialmente por estradões largos e de fácil progres-
são, mas que ao longo do percurso se vão tornando mais
estreitos e técnicos, principalmente os mais junto à costa
atlântica que permitirá aplicar toda a técnica em cima da
bicicleta. Para os que já conhecem esta zona a norte de Sintra,
não se deixem iludir pelo pouco acumulado do percurso, a

competição envol-
veu os clubes, As-
sociação Educa-
ção Física e Des-
porto de São Pedro

Ginástica – Nacional de TeaGym em São Pedro do Sul

Tuna Operária de Sintra no pódio
Ventura Saraiva

Pavilhão Gimno-desportivo Municipal de São Pedro do Sul acolheu no
passado dia 27 de Junho, o TeaGym-Campeonato Nacional e destinado
aos clubes filiados na Federação de Ginástica de Portugal.

do Sul; Clube Naval Setu-
balense; Colégio Moderno;
Colégio São João de Brito;
Ginásio Clube Português;
Grupo Desportivo e Cultural
do Enxerim (Silves); Sporting
Clube de Portugal, e a Tuna
Operária de Sintra.
Em acção estiveram as cate-
gorias de Juniores masculi-
nos, femininos, e mistos, se-
niores masculinos, femininos,
e mistos, e elite masculina e
feminino, com a Tuna Ope-

A

Conjunto de seniores femininos da TOS – 3.º lugar no TeaGym

rária de Sintra a classificar-se
no 3.º lugar em Seniores Fe-
mininos, com as atletas; Ana
Nunes, Ana Ferreira, Diana
Laranjo, Inês Oliveira, Inês
Silva, Matilde Ramalho, Bea-
triz Teixeira, Carolina Teixeira,
Ana Tomás, Mariana Gama,
Mariana Barbosa, e Joana
Grilo.

Clubes da região
de Lisboa com domínio
(quase) absoluto
Na pontuação final, a cole-
ctividade sintrense somou
31.65 pontos, com a formação

algarvia de Enxerim, no 2.º
lugar (39.9), e o Sporting Clu-
be de Portugal no lugar mais
alto do pódio, com 44.7 pon-
tos. De resto, a agremiação de
Alvalade arrecadou ainda o
título nacional em Juniores
Mistos, com o Colégio Mo-
derno (Lisboa) a sagrar-se
campeão em Juniores femi-
ninos, o GDC Enxerim, nos
masculinos. O Colégio São
João de Brito (Lisboa) venceu
em Seniores Mistos. Já o
Ginásio Clube Português saiu
de São Pedro do Sul com três
títulos, em Seniores e Elite
Masculinos, e femininos.

Ténis – Banco BANC patrocina
o Júnior Open da Beloura
Esperadas mais de duas
centenas de participantes

BTT Terrugem na 11.ª Edição
pedra e os “parte pernas” característicos desta zona irão se
fazer sentir!
– Por último teremos para os mais bem preparados a distância
de Maratona com uma distância próximo dos 70Kms e um
acumulado próximo dos 1400 metros de acumulado de subida.
Com um percurso nos seus primeiros quilómetros coincidente
com a meia maratona, fase esta inicial em estradões largos e

de fácil progressão, mas que sensi-
velmente após o primeiro terço do
percurso ao longo da costa atlân-
tica aumentará o seu nível técnico
e um constante sobe e desce dei-
xando inevitavelmente as suas
marcas. Percurso que passará por
alguns dos mais belos trilhos da
região, mas que será exigente tanto
a nível físico como técnico,
alertando mais uma vez para não
se deixarem influenciar pelo rela-
tivo pouco acumulado, a dificul-
dade do percurso vai mais além
disso.
Nos percursos da meia maratona e
maratona, além da revisitação a
alguns dos trilhos utilizados nas
primeiras edições do BTT Terru-
gem, não deixamos de inovar e
colocaremos abertos a estas duas
distâncias algumas novidades,
principalmente junto à costa. O

trabalho foi e é difícil de colocar estes trilhos disponíveis
para um evento desta dimensão, mas com certeza valerá a
pena ver a satisfação de todos ao cruzar a meta e sentir que
ficaram satisfeitos e de alguma forma surpreendidos com o
percurso escolhido.
A nível de classificações à exceção do percurso de 15Kms
será cronometrado e com classificações por escalão segundo
o descrito abaixo, existindo trofeu para os três primeiros à
geral e de cada escalão:
Masculinos: Elites - 16 aos 29 anos; Veteranos A - 30 anos
aos 39 anos; Veteranos B - mais de 40 anos.
Femininos: Elites: 16 aos 29 anos; Veteranas: mais de 30 anos

Nota de imprensa da Organização



9INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 10 DE JULHO DE 2015

DESPORTO

Nuno Carraça vence corrida masculina Pódio do sector feminino-seniores

Bairro do Pego Longo
acordou bem cedo com a
movimentação dos parti-
cipantes à edição número
cinco, do Trilho dos Di-

Trilho dos Dinossauros-Troféu Sintra a Correr 2015

Três centenas e meia no Pego Longo
Ventura Saraiva

Realizou-se no domingo, dia 5, a 5.ª Edição do Trilho dos Dinossauros, uma organização da Associação Atlética do Pego Longo, na freguesia de Queluz
e Belas. A competição integrada no Troféu Sintra a Correr 2015 contou com a presença de três centenas e meia de concorrentes, divididos pelos vários
escalões admitidos pelo regulamento. Na chamada prova rainha com a distância de 8.000 metros, as vitórias foram para Nuno Carraça (URCA), e
Kcénia Bougrova (Valejas AC).

nossauros. A instalação sonora
anunciava as primeiras corridas
matinais, invertendo a rotina da
larga maioria das provas, ou seja,
foram os mais velhos chamados a
competir, terminando o programa
com as corridas dos escalões dos
mais pequenos. Pouco passava das
nove horas da manhã, e um pelotão
de quase duas centenas e meia,
atacava o traçado de 8 km., percor-
rendo vários trilhos ao longo dos
terrenos do Belas clube de Campo,
a partir da Serra da Silveira, entrando
e saindo do Pego Longo pelo troço
de terra usado pelos Dinossauros
na época da sua existência.

Nuno Carraça (URCA) sem
concorrência à sua altura
Após o sinal de partida, um pequeno
grupo tomou a dianteira com os
veteranos António Pinto (“Os
Fixes”), Fernando Miranda (JOMA),
Artur Oliveira (Casa Benfica AMM),
e José Teixeira (NúcleOeiras), a
ganharem posição de forma a não
perder o contacto com os seus
adversários do escalão. Já nos se-
niores, Nuno Carraça, da União
Recreativa da Abrunheira (URCA),
limitava-se a controlar o andamento,
com Euclides Sanches (Casa
Benfica AMM) a deixar-se atrasar
na luta pela liderança. À passagem
dos 4 km., já o atleta da equipa da
Abrunheira levava uma vantagem
significativa sobre todos os concor-
rentes, gerindo a seu bel-prazer o
ritmo que mais lhe convinha. No
final, a sua vantagem sobre o 2.º
classificado – Euclides Sanches –
cifrava-se em mais de dois minutos,
destacando-se na linha de meta, o
veterano Paulo Rola, do Núcleo de
Atletismo da Abóboda (NAZA),
terceiro “à geral” e natural vencedor
nos M50. Já nos Juniores, Tiago
Lopes (GRD Manique de Cima) teve
que se empenhar a fundo para
vencer a sua categoria, batendo
Ricardo Vilas (Ingleses FC) por
apenas 5 segundos).

Kcénia Bougrova
(Valejas AC) mais forte
no sector feminino
Integradas no vasto pelotão, as
concorrentes femininas (seniores,

O

II Milha Urbana da Abrunheira-URCA
Domingo, dia 12 às 09h00
Realiza-se no próximo domingo, dia 12, a 2.ª edição da Milha Urbana da
U.R.C.A (1.609 metros)., numa organização da União Recreativa e
Cultural da Abrunheira, décima prova pontuável para o Troféu Sintra a
Correr 2015. A primeira corrida do programa está marcada para as 09h00
e destina-se ao escalão de Benjamins que competem na distância de
800 metros. Segue-se a corrida de Infantis (09h15), Iniciados (0h30), e
Juvenis (0h45). Às 10h00, partem as categorias de veteranas (F40 a
F60), e Deficientes a Pé (Desporto Adaptado). Ainda nas senhoras, às
10h20, correm as juniores, seniores, e veteranas +35, estando as duas
últimas provas do programa destinadas aos veteranos M40 a M70 e
Deficientes a Pé (Desporto Adaptado), e juniores, seniores, M35
(11h00).

F35 e 40) foram ganhando as
posições que mais lhe convinha,
procurando identificar as suas
principais adversárias. Percorridos
os primeiros quilómetros, apenas
duas candidatas se apresentavam
com hipóteses de vencer a corrida.
Kcénia Bougrova (ainda sub 23)
conseguiu na parte final uma van-
tagem difícil de anular pela atleta da
Casa Benfica em Algueirão-Mem
Martins, Izabela Pires que acabou
por entrar na segunda posição a
mais de um minuto da corredora do
Valejas Atlético Clube.
Ainda assim, Izabela Pires reforçou
a sua liderança no Troféu Sintra a
Correr (seniores), aumentando para
29 pontos a sua vantagem para
Adriana Silva (Manique de Cima)
que não foi além do 7.º lugar na
prova do Pego Longo.

Principais classificações
Seniores masculinos
1.º Nuno Carraça, URC Abruheira
2.º Euclides Sanches, Casa Benfica
AMM
3.º Ivo Fernandes, SC Reboleira e
Damaia
4.º Manuel Mascarenhas, NA
Papagaios de Cascais

5.º Marco Pinto, SC Reboleira e
Damaia
6.º Luís Cardoso, AM B.º Cruz
Vermelha
7.º João Oliveira, Mente Traquina
Casal Cotão
8.º Nélson Casanova, Casa Benfica
AMM
9.º João Catalão, Rail Runners
10.º Nélson Coelho, AA Pego Longo
Seniores femininos
1.ª Kcenia Bougrova, Valejas AC
2.ª Izabela Pires, Casa Benfica
AMM
3.ª Marisa Antunes, NúcleOeiras
4.ª Ana Fernandes, Jobrinde-
Montes Saloios
5.ª Liliana Correia, Desportivo
Monte Real
Vencedores dos restantes escalões
Benjamins: Maria Custódio (SC
Reboleira e Damaia), e Rodrigo
Freitas (UA Povoense).
Infantis: Érica Fonseca, e Euclides
Fortes (SCV Reboleira e Damaia).
Iniciados: Leila Semedo, e Ivan Brito
(SC Reboleira e Damaia).
Juvenis: Daniela Gordino (Ingleses
FC), e Cristiano Borges (SC Re-
boleira e Damaia.
Juniores: Daniela Vinagre (CBA
MM), e Tiago Lopes (GRD Manique
de Cima).

Veteranos +35, m/f: Inês Marques
(Montes Saloios), e Bruno Carvalho
(FC Roussão).
Veteranos + 40,m/f: Ana Vieira, e
José Teixeira (NúcleOeiras).
Veteranos + 45,m/f: Alice Basílio, e
Fernando Alves (AA Mafra).
Veteranos + 50,m/f: Maria Costa
(AA Mafra), e Paulo Rola (NAZA).
Veteranos M+55,m/f: Ekaterina
Kramenkova (Valejas AC), e João
Lopes (AA Pego Longo).
Veteranos M+60,m/f: Maria Fatuda
(GRD Ribeira da Lage), e Gabriel

Gonçalves (SC Reboleira e Damaia).
Veteranos M65:Carlos Monteiro
(GRD “Os Fixes”).
Veteranos M70: Albino Oliveira
(CBAMM).
Geral colectiva-Equipas
1.ª SC Reboleira e Damaia, 485
pontos
2.ª Casa Benfica AMM, 427
3.ª Jobrinde-Montes Saloios, 158
4.ª GRD Ribeira Lage, 122
5.ª JOMA, 121
(Pontuaram 55 equipas)
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Sintra – “Almoinhas”, teatro de rua pelo TapaFuros, no Parque da Liberdade, às sextas e sábados às 21h30 e aos domingos, às 18h.

CINEMA

EXPOSIÇÕES

TEATRO

MÚSICA

Sintra – “Frankenstein”
pela bYfurcação Teatro
Onde: Quinta da Regaleira
Quando: Sábados, às 21h30,
até final de setembro
Inf.: 219106650/934565753

Sintra – “Almoinhas”
Teatro de rua pelo TapaFuros
Onde: Parque da Liberdade
Quando: Até 20 de setembro,
às sextas e sábados às 21h30
e aos domingos, às 18h.

Sintra – “Os Lusíadas
– Viagem Infinita”
Pela Musgo-Produção Cultural
Onde: Quinta da Regaleira
Quando: Até 20 de dezembro,
aos sáb., dom. e feriados às 17h.
Reservas: 21 910 66 50

Montea Abraão / Queluz – “A

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 – “Pintura”
Exposição de pintura de Nuno
Gonçalves
Onde: MU.SA - Museu das

11.50h, 13.40h, 17.35h, 19.35h.
“Não Incomodar”, na sala 4, às
21.45h.
“Ted 2”, na sala 3, às 15.20h,
21.40h, 00.10h.
“Astérix e o Domínio Dos
Deuses” VP, na sala 4, às 11.30h,
15.25h.
“Mundo Jurássico”, na sala 5K,
às 15.45h, 18.40h, 21.30h,
00.05h.
“Mundo Jurássico” 3D, na sala
7, às 11.10h, 13.45h, 16.20h,
19.10h, 21.45h, 00.20h.
“Extreminador: Genisys” 3D,
na sala 6, às 19.00h, 21.50h,
00.25h.
“Extreminador: Genisys”,  na
sala VIP 8, às 13.25h, 16h,
18.50h, 21.35h, 00.10h.

Artes de Sintra
Quando: Até 15 de julho

Sintra – “Drifting”
Exposição de Escultura
de Susana Cannas e Vasco
Baltazar
Quando: Até 22 de julho
Onde: MU.SA - Museu
das Artes de Sintra
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

Sintra – “Batalhão
de Iluminuras”
Exposição de pintura
de Luís Athouguia.

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
9 a 15 Junho

“Max Atlantos” VP, na sala 1,
às 11.45h, 13.45h, 15.45h,
17.45h, 19.45h.
“San Andreas”, na sala 1, às 21-
50h, 00.20h.
Curta “Lava + Divertida-
mente” VP, na sala 2, às 11.20h,
13.30h, 15.30h, 17.40h, 19.50h.
Curta “Lava + Divertida-
mente” VP 3D, na sala 6, às
11.40h, 13.55h, 16.10h.
Curta “Lava + Divertida-
mente” VO, na sala 4, às  13.25h,
17.20h, 19.30h, 23.40h.
“Magic Mike XXL”, na sala 2,
às 22h, 00.15h.
“Magic Mike XXL”, na sala 5K,
às 13.30h.
“Não Incomodar”, na sala 3, às

PUB.

Onde: Galeria Municipal
Casa-Mantero
Quando: Até 30 de Julho
Tel.: 219236148

Mira Sintra – Exposição
colectiva de pintura e artes
decorativas
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais
Quando: Até 30 de agosto
Contacto: 219 128 270

Vida da Morte”
pelo Teatroesfera
Quando: Até 12 de julho (sextas
e sábado 21h30 / domingos 18h
Onde: Espaço Teatroesfera
Reservas: 214 303 404

A linguagem do Autor serpenteia à volta e no âmago
de uma meada cromática de matrizes fascinantes
onde a luz (do étimo latino luce) é rainha, não
consorte, não par de
cama, mas rainha-
mor; trata-se de uma
luz vivaz, que já
fecundou o pó, pô-lo
a caminho, rumo à
pátria da água. Abei-
ramo-nos, afirmativa-
mente, de um sonho
com maiúscula, mas,
para lá da construção
desse habitat onírico,
descortina-se um
adestramento super-
conseguido na combi-
natória das cores, que
são fixadas ou impos-
tas ao suporte impe-
lidas pela força táctil
das mãos.
Não existem meias-
palavras na obra de
Luís Athouguia. Nem
palavras sequer. As li-
nhas e as cores,
transfiguradas em
painéis que não esba-
tem o universo mara-
vilhoso em que esta-
mos mas que aguçam
os pensamentos perdidos no meio dos nossos
sonhos, são pontes efectivas que nos transportam
até à verdadeira eternidade. Não aquela eternidade
ilusória em que o fim não existe e em que os tempos
se vão

Sintra – Galeria Municipal Casa-Mantero – Até 30 julho
“Batalhão de Iluminuras”
– Exposição de pintura de Luís Athouguia

esticando até mais não… ele vai ao princípio, à
matéria primordial, e é ali, naquele cadinho da alma,
que encontra a verdade suprema e a totalidade do

que não pode ser
concebido…
É isso que nos ofe-
rece Luís Athouguia.
A eternidade de onde
viemos, onde esta-
mos e onde ficaremos
sempre.
Mesmo que sejamos
incapazes de o per-
ceber!

LUIS ATHOUGUIA
(Cascais 1953) é di-
plomado pelo IADE,
Instituto Superior de
Arte e Design - Lis-
boa. Considerado um
dos grandes talentos
no mundo artístico da
sua geração, conta
com um longo percur-
so expositivo. Desde
1983 participou em
mais de 4 centenas de
relevantes exposi-
ções, nacionais e in-
ternacionais, de Pin-
tura e Bienais de Arte.
Foi distinguido, com

o Prémio Vespeira na Bienal do Montijo 1997 e Pré-
mio do Salão da Sociedade Nacional de Belas
Artes 2011. Está representado em museus,
instituições e importantes colecções nacionais e
estrangeiras.

Sintra – “Concertos para
bebés”
Árias, duetos e canções para
bebés
Quando: 19 de julho, 10h00/
11h30
Onde: Palco do Auditório Jorge
Sampaio, no Centro Cultural
Olga Cadaval

Leia, assine
e divulgue

o Jornal de Sintra
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Nafarros – a segunda residência
de Maria Barroso

Somos feitos de carne e osso mas também, de mitos e
lendas, de histórias que povoam o nosso imaginário e
que nos fazem a mais maiores que nós próprios. A Serra
da Lua é, desde o paleolítico cenário das mais variadas
histórias, rico de lendas e mitos que enriquecem os seus
lugares.
Em homenagem à Mãe e a todas as mães, relatamos a
“lenda da Peninha”, lugar que até hà poucas décadas se
encontrava totalmente abandonado e desconhecido para
maioria das pessoas e onde apareceu, reza a lenda, uma
menina ou uma senhora que realizou um duplo milagre.
Contamos aqui uma versão abreviada das versões longas
remetendo para as suas diferenças.
No reinado de D. João III, em Almoinhas Velhas, uma
jovem pastora muda perdera uma das suas ovelhas  e
encontrava-se angustiadamente à sua procura, quando
vê uma menina, ou uma senhora, com  a sua ovelha ao
colo e, que no momento em que lha entrega, lhe pede para
ir para casa pedir pão à sua mãe ou , na outra versão, lhe
pede um pouco de pão.
Como tinha sido um ano de grande seca, não havia pão
na sua casa ou na dos vizinhos e assim o seu pedido era
impossível de concretizar. Na primeira versão a pastora
responde verbalmente à figura que é uma menina, na
segunda é gestualmente que se faz entender a uma
senhora. Em ambas as versões há uma indicação por parte
desta figura à menina que encontrará pão em casa.
Quando a pequena pastora volta a casa já é capaz de falar
e, de facto, encontra na arca pão. Na primeira versão são
apenas seis pães, na segunda, pão para toda a aldeia. Em
ambas as versões, os aldeões sobem em romaria de
agradecimento pelo milagre da cura da menina e do
aparecimento do pão, encontrando uma gruta com uma
imagem da Virgem feita em pedra.
A primeira versão da lenda conta, ainda, que esta imagem
teria sido levada por três vezes para a ermida de S. Saturni-
no e três vezes reaparecido, sem se saber como, no mesmo
rochedo. Neste caso a imagem tem a sua própria vontade,
não simboliza apenas a Nossa Senhora, ela incorpora na
pedra de Sintra, de forma mágica e sincrética, a própria
essência da Mãe.
Foi então construída uma pequena ermida que ruiu em
1673 por ocasião de um tremor de terra. A atual capela de
nossa senhora da Peninha, com belos mármores e
mosaicos, foi eregida um pouco mais tarde por frei Pedro
da Conceição, que nessa gruta terá vivido trinta e cinco
anos  como eremita.
Com pequenas variações que o registo verbal facilmente
distorce ao longo do tempo, esta lenda refere-se ao espirito
do feminino que é o epitáfio da serra da Lua, encarnado e
capaz de realizar milagres de cura e providência. Simboliza
a Mãe que cuida, cura e providência, realizando a
plenitude da Vida na sua capacidade de proteção.

Marta Dias de Almeida (psicóloga clínica
e psicoterapeuta) Clinica de Reabilitação de Sintra,

CUF Sintra, Bombeiros de Colares

“A LENDA DA PENINHA”
LENDAS DE SINTRA

Maria Barroso num Seminário sobre as mulheres  em Sintra em Abril de 1997

Maria Barroso na inauguração do pavilhão gimnodesportivo de Nafarros
em Julho de 1994

fotos: arquivo jornal de sintra

Sintra sentiu a perda de uma
mulher da Cultura, do Social
e da Política – Maria Bar-
roso.
Desde meados do século
passado que a sua presença
na Zibreira, em Nafarros, se
fazia sentir sobretudo entre
os vizinhos mais próximos
com quem mantinha elos de
fraternidade e convivência.
Consta dos registos do Jornal
de Sintra a sua presença na
inauguração, entre outros, do
Pavilhão Gimnodesportivo da
União Desportiva e Cultural
de Nafarros, em que esteve
presente no mês de Julho de
1994, em conjunto com Edite
Estrela e vereadores e o então
presidente da Associação,
Orlandino Martins, entre
outros dirigentes associati-
vos da União Desportiva e
Cultural de Nafarros.
Maria Barroso é mãe de João
Soares, ex-vereador da CMS,
entre 2002/2005 e de Isabel
Soares.
Foi sempre uma primeira
figura da Cultura e Política
portuguesa, tendo sido a
única mulher fundadora do
Partido Socialista.
Casada com Mário Soares a
quem sempre acompanhou
em Portugal e no Estrangeiro
tendo angariado profundas
raízes de amizade com perso-
nalidades da Lusofonia e da
Política e Cultura Inter-
nacionais.
Sobre ela diz-nos Maria
Almira Medina:
“Foi uma boa colega e boa
amiga da faculdade, uma
mulher da Cultura que se ligou
a várias Artes desde dize-
doura , actriz do Teatro e do
Cinema.”
E acrescenta: Foi uma grande
perda.
Maria Almira Medina apre-
senta as suas sentidas con-
dolências aos seus familiares
e amigos.

Idalina Grácio
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