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A doçura de Sintra em competição
Está de regresso o concurso As 7 Maravilhas de
Portugal, este ano dedicado aos Doces de Portugal.
Sintra, no ano de 2017 candidatou-se a titular da mais
bela aldeia do mar, a aldeia de Azenhas do Mar, onde
foi finalista no concurso que foi ganho por Fajã de Cubres,
situada na Ilha de São Jorge, nos Açores.
Este ano vão a concurso as categorias de Doces de
Território, Bolo de Pastelaria, Doce de Colher e Doce
à Fatia, Biscoitos e Bolos Secos, Doces Festivos, Doces
de Fruta e Mel e Doces de Inovação, perfilandose desde
já as especialidades de Agualvas, Fofos de Belas, Lem-
brados de Paiões, Nozes Douradas de Galamares,
Queijadas de Sintra, Reinetada de Colares (Fontanelas)
e Travesseiros de Sintra são candidatos.
Alguns doces são também tradicionais como o arroz
doce, à moda saloia, as filhoses e até as fogaças dos
cargos das festas religiosas.
Em Julho e Agosto, a RTP realizará programas dedicados
a este evento.
Entretanto as candidaturas continuam abertas.
Mais informações em: https://7maravilhas.pt/
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A “Estratégia Municipal de
Reabilitação Urbana Sintra
20/30”, aprovada em reunião
de Câmara, pretende contri-
buir para a qualidade de vida
das populações, através da
reabilitação e valorização das
cidades, vilas e aldeias.
Os processos de reabilitação
urbana são, hoje em dia, en-
tendidos como fatores de in-
cremento e valorização territo-
rial, numa perspetiva de de-
senvolvimento sustentável e
harmonioso do território, as-
sim considerou-se importante
definir uma estratégia muni-
cipal de reabilitação urbana
que valorize as intervenções
de reabilitação urbana como
peça central da estratégia de
desenvolvimento territorial
do município de Sintra.
Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra

Sintra vai ter Estratégia Municipal
de Reabilitação Urbana

considera que “a autarquia
está de parabéns, é um marco
muito importante para o con-
celho e para a qualidade de
vida dos munícipes, Sintra é
um sítio onde vale a pena vi-
ver. A reabilitação urbana em
Sintra vai ser muito impor-
tante para os próximos anos,
e é com orgulho que posso
afirmar que temos meios,
temos vontade e temos
estratégia”.

Uma estratégia Municipal de
Reabilitação Urbana 2020/
2030 para Sintra, enquadra as
prioridades da atuação muni-
cipal em meio urbano, atenta
às especificidades de cada
espaço, enquadrando o con-
ceito e as políticas de reabi-
litação urbana no contexto
sociodemográfico, económi-
co e patrimonial do município.
A estratégia de reabilitação
urbana para o município de

Sintra 20/30 tem como
objetivos:
� Privilegiar os espaços estru-
turantes, particularmente as
áreas urbanas críticas, tanto
do ponto de vista urbanístico,
como sócio-económico, pa-
trimonial e cultural, numa
perspetiva de promoção de
um modelo urbano policên-
trico;
� Privilegiar abordagens inte-
gradas, recuperação do edi-
ficado, reabilitação do espaço
público, revitalização econó-
mica e valorização ambiental,
dinamização cultural e
inclusão social;
� Privilegiar uma abordagem
suportada no princípio da
parceria, envolvendo todos
os agentes intervenientes na
dinamização local.

Fonte: CMS

Sintra promove
passeio pedestre
na localidade de Anços
A Câmara Municipal de Sintra, com a colaboração do Instituto
da Conservação da Natureza e das Florestas de Lisboa e Vale
do Tejo, vai realizar no próximo dia 16 de março, às 9h30, um
passeio pedestre integrado no projeto municipal 3 Temas 3
Rotas - “Monumentos Naturais” que incidirá nas magníficas
Cascatas de Anços.
Aberta à população em geral, este percurso pedonal circular
com dificuldade moderada/alta inclui uma descida muito
acentuada e tem como objetivo dar a conhecer a
biodiversidade e geodiversidade existente no local bem como
evidenciar o que de surpreendente a natureza tem para
oferecer.
O ponto de encontro é no Largo Abílio Duarte Jorge, em
Anços, pelas 9h30, com saída impreterivelmente às 9h45.
Limite de inscrições: 30 participantes.
A atividade é gratuita mas carece de inscrição prévia

A autarquia vai realizar uma hasta pública para a cedência de
seis espaços destinados à instalação de máquinas de venda
automática de bebidas e produtos alimentares (máquinas de
vending) em imóveis municipais, no 3 de abril, às 10h00, no
Palácio Valenças, em Sintra.
A caracterização dos espaços, bem como as condições gerais
do seu arrendamento podem ser consultadas AQUI, e também
na Divisão de Gestão do Património, sita na rua Dr. Alfredo
Costa, nº33, Sintra, nos dias úteis das 10h00 às 17h00, até ao
último dia útil anterior ao da realização da praça.
Qualquer esclarecimento relativo ao imóvel a ceder deve ser
requerido por correio eletrónico (dgpa.juridico@cm-sintra.pt),
ou carta, pelo interessado, até ao 10º (décimo) dia útil a contar
da publicação do anúncio, devendo a comissão responder
no prazo de 10 (dez) dias úteis.                             Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra inaugurou o espaço de
jogo e recreio na Praia das
Maçãs, na freguesia de
Colares, no dia 1 de março.
A empreitada de reabilitação
deste parque infantil, no valor
de 87,400,00 �, incluiu a
remoção e substituição dos
equipamentos e pavimentos
existentes por novos, confe-
rindo melhores condições ao
espaço existente valorizan-
do-o e qualificando-o.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Basílio Hor-
ta, mencionou a importância
de reabilitar esta área ante-
riormente abandonada, “esta
intervenção é mais um passo
na qualificação do nosso
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Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
Montelavar

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
N.I.P.C 501 879 005

Assembleia Geral Ordinária

Nos termos do n.º 1 do art.º 31 dos Estatutos e na competência que me confere o art.º
28 dos mesmos Estatutos, convoco todos os associados da Associação de
Reformados Pensionistas e Idosos de Montelavar, em pleno gozo dos seus direitos
associativos, para reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de Março de
2019 (sábado) pelas 14:30h no Centro de Convívio da Associação, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:
PONTO 1 – Apresentação, discussão e votação das Contas de 2018;
PONTO 2 – Outros assuntos de interesse para a Associação.
Não estando presentes sócios em número suficiente para o funcionamento da
Assembleia, esta terá lugar meia hora depois (15:00h) deliberando então com
qualquer número de sócios presentes.

Sede: Rua Maestro Álvaro Augusto de Sousa, 3 - 1.º - 2715-666 MONTELAVAR
Telef. 21 927 10 61 - Fax: 21 927 10 61

Inaugurado parque infantil
na Praia das Maçãs

foto: cms

espaço público numa zona
tão nobre do concelho”.
O espaço de jogo e recreio re-

novado pretende promover
tempos livres com atividades
lúdicas e recreativas e pro-

porcionar a interação e con-
vívio entre crianças.

Fonte: CMS

Hasta pública
para cedência de espaços
para instalação
de máquinas de “Vending”

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL

C O N V O C A Ç Ã O
Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 19.º, capitulo III dos Estatutos, convoco
a Assembleia Geral da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a reunir em Sessão Ordinária, na Sede Social, em
Queluz, na Rua D. Pedro IV n.º 1, no dia 27 de Março, pelas 20.30, com a seguinte
Ordem de Trabalhos:

APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO, RELATÓRIO E
CONTAS DA DIRECÇÃO E PARECER DO CONSELHO FISCAL,
REFERENTES AO EXERCICIO DE 2018

Conforme determina o n.º 1 do art. 22.º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver
presente a maioria legal dos sócios com direito a voto, a ASSEMBLEIA-GERAL
reunirá, em segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número de sócios
presentes.
QUELUZ, 13 de Março de 2019

O VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Amável Jesus Ramos Tenera

NOTA: O relatório e contas encontra-se à disposição dos Associados na Secretaria
de Direcção a partir do dia 18 de Março, pf.
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Associação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dos
Bombeiros VBombeiros VBombeiros VBombeiros VBombeiros Voluntários de Sintraoluntários de Sintraoluntários de Sintraoluntários de Sintraoluntários de Sintra

Avenida da Aviação Portuguesa �  2710-536 SINTRA
Telef. 219 236 200 - Fax:  219 236 206 - e-mail: sgeral@abvsintra.pt

Contribuinte n.º 501 131 981

CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ao abrigo do art. 40.º dos Estatutos desta Associação, convoca-se uma
Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 25 de Março de 2019, pelas
20:30 horas, no quartel sede, sito na Avenida da Aviação Portuguesa, em
Sintra, com a seguinte:

Ordem de trabalhos
1. Apresentação apreciação e votação do Relatório e Contas da Gerência
do ano de 2018, bem como do Parecer do Conselho Fiscal.
2. Apreciação e votação de propostas para sócios honorários e concessão
de medalhas apresentadas pela Direcção.
Não havendo número legal de associados à hora marcada, a Assembleia
iniciar-se-á meia hora depois e funcionará com qualquer número de sócios
presentes.
O Relatório e Contas de Gerência do ano de 2018, estão disponíveis para
consulta, a partir do dia 20/03/2019, no horário de expediente da secretaria
geral da associação.
Sintra, 25 de Fevereiro de 2019.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,
(a) Francisco Hermínio Pires dos Santos
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Sintra foi eleita um dos des-
tinos mais sustentáveis do
mundo e foi também vence-
dora do festival” The Golden
City Gate – Tourism Multi-
media Award”, competição
internacional de Turismo
Multimédia, na ITB- Feira de
Turismo de Berlim, a maior e
mais prestigiada feira de turis-
mo, que decorreu em feve-
reiro.
Uma vez mais, Sintra foi dis-
tinguida, na ITB, como um
dos Destinos mais Susten-
táveis do Mundo – Top 100
para o ano 2019, pela Green
Destinations.
Portugal ganhou o Prémio –
Best of Europe, representado

Sintra distinguida na Feira de Turismo de Berlim

Agualvas, Fofos de Belas,
Lembrados de Paiões, Nozes
Douradas de Galamares,
Queijadas de Sintra, Reine-
tada de Colares e Traves-
seiros de Sintra são candi-
datos à eleição das 7 Mara-
vilhas Doces de Portugal.
Nesta votação será eleito o
património preferido dos
Portugueses: os doces. O de-
safio é eleger os melhores
Doces de Portugal, enfatizan-
do a tradição e a inovação,
associadas a determinada
região do país.
As categorias a concurso
são: Doces de Território, Bolo
de Pastelaria, Doce de Colher
e Doce à Fatia, Biscoitos e
Bolos Secos, Doces Festivos,
Doces de Fruta e Mel e Doces
de Inovação.
Na oitava edição das 7 Mara-
vilhas em Portugal os can-

Doces de Sintra concorrem às 7 Maravilhas de Portugal
candidatos por distrito e regi-
ões autónomas, num total de
140 doces candidatos, sendo
que de cada programa sai um
pré-finalista que passa às
semifinais.
Os 28 pré-finalistas são di-
vididos por sorteio pelas du-
as semifinais, nos dias 24 e
31 de agosto, em cada semi-
final são apurados os 7 do-
ces, aqueles que tenham mais
votos contabilizados.
A gala final decorre a 7 de se-
tembro na RTP1 e dos 14 fi-
nalistas apurados vão ser
eleitos 7 doces pelos portu-
gueses como 7 Maravilhas de
Portugal.
Mais informações em https:/
/7maravilhas.pt/

Fonte: CMS

cisamente ao turismo susten-
tável que, além de outras acti-
vidades, elabora um popular
Top 100 dos destinos mais
“verdes” do mundo.
Na competição internacional
de Turismo Multimédia, “The
Golden City Gate – Tourism
Multimedia Award”, “Sintra –
Portugal” foi um dos filmes
que arrecadou um prémio de
bronze, na categoria corres-
pondente a Cidades Inter-
nacionais.
Já na sua 18.ª edição, The Gol-
den City Gate tem como mis-
são distinguir os melhores
trabalhos de divulgação no
setor.

por Sintra, Águeda, Alto
Minho, Açores, Cascais, La-
gos, Torres Vedras e Região

Oeste.
Os ITB Earth Awards resul-
tam de uma parceria entre a

feira alemã e a Green Desti-
nations, uma fundação sem
fins lucrativos dedicada pre-

didatos são votados por cada
um dos 18 distritos e duas re-

giões autónomas, com 20
programas a realizar nos me-

ses de julho e agosto, na
RTP1. Haverá nesta fase 7

foto: cms

Por ocasião da comemoração dos seus
25 anos, o Coro Leal da Câmara
(Conservatório de Música de Sintra)
convida o Coral Allegro e o Coral
Encontro de Queluz para uma tarde
dedicada à música coral de cariz
religioso, que terá lugar no dia 23 de
Março, às 17h00, na Igreja Paroquial de
Colares. O concerto tem entrada livre.
O Coro Leal da Câmara, dirigido desde a
sua génese pelo maestro Humberto
Castanheira, irá interpretar a Nidaros Jazz
Mass, de Bob Chilcott, compositor
inglês e antigo membro dos King’Sin-
gers. Sob a direcção do maestro Manuel
Líbano Monteiro, o Coral Allegro
apresenta um programa de diferentes
épocas, desde o renascimento à
atualidade. O Grupo Coral Encontro de
Queluz, dirigido pelo maestro Sérgio
Fontão, propõe obras dos séculos XVI
ao século XX.

Encontro de Coros na Igreja Paroquial de Colares

Coro Leal da Camara
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Já se encontram abertas as
inscrições para o programa
“Férias Desportivas em Sin-
tra – Páscoa 2019”, que vai
decorrer de 8 a 17 de abril.
Este programa, promovido
pela Câmara Municipal de
Sintra, conta com a colabo-
ração dos agrupamentos de
escolas, clubes e associações
desportivas, com o objetivo
de incentivar a atividade físi-
ca e a ocupação saudável e
ativa dos tempos livres das

Inscrições abertas para o programa “Férias Desportivas
em Sintra – Páscoa 2019”

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

DE ALMOÇAGEME

ASSEMBLEIA GERAL

SESSÃO ORDINÁRIA

De harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do Art.º 19.º e
alínea c) do Art.º 16.º dos Estatutos convoco os Sócios da
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de
Almoçageme, para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária na Av. Dr. Brandão de Vasconcelos n.º 82, no dia

29 de Março de 2019, pelas 20:30 Horas
Se à hora marcada não se registar a presença de, pelo menos,
metade dos Sócios, a Assembleia reunirá uma hora depois
qualquer que seja o número de Sócios presente (n.º 3 do Art.º
17.º dos Estatutos), com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1 – Discussão e votação do Relatório e Contas da Direcção e
Parecer do Conselho Fiscal referentes ao Ano de 2018
2 – Proposta de atribuição do nome Alfredo Soares ao Pavilhão
Desportivo da AHBV de Almoçageme.
3 – Diversos

a) Os livros, o relatório, as contas e demais documentos podem
ser examinados pelos Sócios, nos quinze dias anteriores à reunião
da Assembleia Geral, desde que o requeiram à Direcção por
escrito (alínea d) do n.º 1 do Art.º 8.º dos Estatutos).

Almoçageme, 15 de Março de 2019.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

António Fernando Correia de Campos
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A Câmara Municipal de Sintra
vai comemorar o Dia Mundial
da Água – “O ciclo da água e
o ciclo da vida é um só”, com
um conjunto de ações de
cariz ambiental e educacional
que vão decorrer no Parque
Urbano de Fitares, no
próximo dia 22 de março, pelas
10h00.
Esta atividade tem por obje-

Sintra comemora Dia Mundial da Água
no Parque Urbano de Fitares

tivo sensibilizar a população
para participar na limpeza da
Ribeira das Jardas, respetiva
zona envolvente e Parque
Urbano de Fitares.
Ações de sensibilizações de
ambiental, uma visita guiada
sob o tema “Biodiversidade”,
colheita e análise às águas da
Ribeira e da nascente bem
como uma pequena história

do local, dinamizada pelo
Professor Rui Oliveira, são
algumas das ações progra-
madas para assinalar este dia.
Os participantes terão que ser
portadores de equipamento
pessoal para limpeza da ri-
beira, nomeadamente: imper-
meável, chapéu, galochas ou
outro tipo de calçado ade-
quado.

Este evento é organizado pela
Câmara Municipal de Sintra,
pelos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento
de Sintra e pela Junta de
Freguesia de Rio de Mouro,
podendo ser reagendado
para uma outra data no caso
das condições climatéricas
serem adversas.

A Câmara Municipal de
Sintra vai estar mais uma vez
presente na BTL- Bolsa de
Turismo de Lisboa, que
decorrerá de 13 a 17 de
março, na FIL/ Parque das
Nações, em Lisboa.
Sintra marca presença no
stand da Entidade Regional
de Turismo da Região de
Lisboa, em conjunto com os
restantes 17 municípios que

Sintra presente na Bolsa de Turismo de Lisboa

A VI edição do Orçamento Participativo (OP) de Massamá e
Monte Abraão arrancou no dia 1 de março e, até dia 3 de
maio, todos os cidadãos com mais de 18 anos podem
apresentar propostas de melhoria para a sua Freguesia. As
ideias podem ser propostas para as seguintes áreas:
Requalificação de Espaços Públicos (zonas verdes, calçadas
e parques infantis), Desporto, Cultura e Intervenção Social.
Em 2019 a autarquia pretende, assim, continuar a estimular a
participação ativa dos cidadãos na governação local,
desafiando todos a participarem com ideias e propostas que
beneficiem os residentes e todos aqueles que diariamente
frequentam o território.
Desde a sua primeira edição, o OP já recebeu 102 propostas,
mais de 4 mil votantes e um investimento no valor de mais de
400 mil euros.
Consulte as normas de participação e apresente as suas
propostas em www.op-massamamabraao.pt ou,
presencialmente, nas instalações da junta de freguesia (em
Massamá e/ou Monte Abraão).

Orçamento Participativo
de Massamá e Monte Abraão
– Chegou a VI edição!

Leia, assineLeia, assineLeia, assineLeia, assineLeia, assine

e divulguee divulguee divulguee divulguee divulgue
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Depois do sucesso alcançado em 2018, a Feira do Porta-
Bagagem está de regresso, numa iniciativa promovida pela
União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão que
decorre pelo 5º ano consecutivo, num sucesso crescente.
A 1ª edição de 2019 está agendada para dia 31 de março, no
parque de estacionamento da EMES (espaço semanal da feira
de Monte Abraão).
As edições realizadas no ano transato tiveram uma elevada
adesão, com vendedores provenientes de diversos concelhos
da área metropolitana de Lisboa, que aproveitaram a
oportunidade para escoar os artigos que tinham a mais nas
suas casas, na garagem ou na arrecadação.
A Feira do Porta-Bagagem fomenta a troca ou a aquisição de
artigos reciclados e/ou em segunda mão a um preço acessível,
promovendo um ponto de encontro entre público e
vendedores de todas as idades, num agradável ambiente de
convívio.
A inscrição deverá ser feita até 27 de março, através do link
http://bit.ly/feirapbmarco19 (necessário ter conta no Google
- email do Gmail) ou presencialmente nas instalações da União
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão.

União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão
A 1.ª edição de 2019 da Feira do
Porta-Bagagem está a chegar!

integram esta área.
Este certame, para além de um
espaço de negócio e de
networking para todos os
profissionais de turismo, é
também um espaço de pro-
moção e animação turística
para o público em geral, onde
a festa, música, dança e
gastronomia marcam pre-
sença.

crianças e jovens do conce-
lho.
A participação é gratuita e
possibilitará a experimen-
tação de diversas modalida-
des desportivas, nomeada-
mente: Atividades Aquáticas,
Basquetebol, Bodyboard,
Dança Kids, Futsal, Hóquei
Patins, Ténis de Mesa, Ginás-
tica, Yoga, Taekwondo, Rug-
by, Ténis, Patinagem e Cami-
nhada.
As atividades deste progra-

ma são direcionadas às crian-
ças e jovens que se encon-
tram em férias de Páscoa
integrados em associações
(ATL´s, Instituições Particu-
lares de Solidariedade Social,
Associações de Pais e Encar-
regados de Educação e
Associações Juvenis), bem
como às crianças e jovens a
título individual, incluindo a
população com necessidades
educativas especiais.
Os interessados em participar

nas atividades, quer a título
individual quer em grupo,
devem fazer a sua inscrição
através do preenchimento do
formulário respeitante ao dia
escolhido.
Para mais esclarecimentos
contactar a Divisão de Des-
porto através do número de
telefone 219 236 135 ou
desp . ac t iv idades@cm-
sintra.pt. Nota: as inscrições
são limitadas ao número de
vagas existentes.
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A ARPIMS – Associação de
Reformados, Pensionistas e
Idosos de Mira Sintra, de-
senvolve trabalho na área da
terceira idade.
Tem por objectivo a dinami-
zação e ocupação dos uten-
tes, de maneira a que se sintam
felizes e gratificados pelas
actividades desenvolvidas
na Oficina das Marias.
A Oficina, em colaboração
com voluntárias e formadoras
das mais diversas áreas cria-
tivas, desenvolve produtos
criativos em que o objectivo
é reavivar técnicas de arte-
sanato e conhecimentos an-
tigos.
No âmbito do Atelier Oficina
das Marias foi desenvolvido
o Xaile Aconchego.
Este Xaile tem uma simbologia
intergeracional. Visa protelar
a memória do aconchego do
colo dos avós. O xaile é um
abraço entre gerações, uma
vez que foi dimensionado
para envolver duas pessoas,
representativo da união entre
os avós e netos.
Ao mesmo tempo procuraram
tornar o xaile tradicional das
avós num produto moderno,
fazendo renascer este pro-
duto com uma imagem mo-
derna e actual, de forma a que
possa ser usado por pessoas
de todas as idades, tendo em
conta o design e as cores
escolhidas.
Para esta ideia contou com o
apoio da marca nacional de
fio – Rosário 4 e com o tra-
balho de uma designer de
renome internacional, Filipa
Carneiro que criou de raiz o
modelo em conjunto com as
utentes e voluntárias do
projecto.
Deste trabalho resultou uma
sessão fotográfica do xaile
com a família, realizada pela
fotógrafa Sandra Ventura,
que está em exposição.

ARPIMS – Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos de Mira Sintra

Xaile Aconchego
A movimentada Avenida dos
Bons Amigos ganhou ainda
mais vida na manhã de sexta-
feira do dia 1 com o Desfile
de Carnaval, organizado pela
União de Freguesias de
Agualva - Mira Sintra e que
contou com a participação das
escolas e algumas forças
vivas da comunidade.
O desfile que teve a colabo-
ração da PSP e as preocu-
pações com o meio ambiente
eram visíveis na indumentária
e objetos que alguns alunos
exibiam e onde a música am-
biente proveniente de terras
de Vera Cruz era bem audível
em todo o percurso acom-
panhado também com uma
viatura dos Bombeiros Volun-
tários de Agualva Cacém
Destaque especial para a
participação neste desfile de
utentes da A.P.A.D.P. (Asso-
ciação de Pais e Amigos de
Deficientes Profundos), que,
acompanhados por técnicos,

Espírito de Carnaval em adultos e crianças

O Carnaval em Agualva e Mira Sintra

foto: jca

funcionários e familiares,
mostraram a sua alegria que
esta quadra provoca e onde
a inclusão não é palavra vã.
Hoje, em várias freguesias do
concelho de Sintra repetiram-

se os desfiles esta manhã
envolvendo a comunidade
educativa, seus familiares e
representantes das várias
autarquias.
O presidente da Freguesia de

Agualva e Mira Sintra, Carlos
Casimiro, foi um espetador
atento e foi saudando os
foliões que integravam o
desfile.

Algumas ruas de Fitares e Rio
de Mouro ganharam mais
ânimo e vida com a passa-
gem, na noite do passado
sábado, do Cortejo de Enterro
do Entrudo, iniciativa da
Junta de Freguesia de Rio de
Mouro e do Grupo Folclórico
e Cultural da Rinchoa- Sintra.
A poucos minutos de come-
çar o desfile frente ao Fitares
Shopping, já os Bombos das
Mercês tocavam para anun-
ciar a cerimónia, perante uma
pequena multidão concen-
trada nas escadas e onde
eram visíveis alguns ele-
mentos do executivo da Junta
de Freguesia de Rio de Mou-
ro, aos quais se juntou Bruno
Parreira, o seu presidente.
Nesta iniciativa participaram
algumas forças vivas da fre-

A viúva em pranto pelo seu defunto

Cortejo animou ruas da freguesia

Enterro do Entrudo em Rio de Mouro

guesia, nomeadamente a Uni-
versidade Sénior Criar Afe-
tos, Escuteiros do Grupo 178,
Motoclube de Rio de Mouro
e ainda utentes do C.E.D.E.
M.A  ( Associação de Pais e
Amigos dos Deficientes
Mentais) da freguesia de
Famões, no concelho de
Odivelas.
Perante o olhar incrédulo de
alguns moradores que vieram
às janelas para ver o que se
passava, o cortejo foi pas-
sando por várias artérias da
freguesia, com o apoio da
Polícia de Segurança Pública

e onde a alegria não faltou.
Chegados á requalificada
Praceta Sacadura Cabral, em
Rio de Mouro, e perante
muitos moradores locais,
foram feitas as exéquias
fúnebres, entre elas a Leitura
do Testamento e a sátira não
faltou, com elogios e reparos
ao trabalho feito pela autar-
quia nos últimos tempos,
sempre de forma humorada.
A queima do Bacalhau encer-
rou os festejos de mais um
carnaval em Rio de Mouro.

José Carlos Azevedo

foto: jca
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Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
concluíram obras de manutenção, remodelação e reparação
da rede de águas e esgotos em vários locais do concelho.
Além de grandes obras estruturantes em curso que visam
servir melhor as populações do município, foram concluídas
intervenções de menor visibilidade e/ou dimensão nos
seguintes locais: Av. Fernão Mendes Pinto (Agualva) – Na
sequência da realização de trabalhos respeitantes à
remodelação da rede de águas residuais foram detetadas e
reparadas duas roturas; Casal de Cambra – Instalação de 24
válvulas de seccionamento na rede de abastecimento de água
e substituição de outras 17 por se encontrarem obsoletas,
permitindo limitar zonas afetadas em caso de interrupção do
abastecimento; Vale Mourão – Criação de Zona de Medição
e Controlo (ZMC) com instalação de medidor de caudal junto
à válvula redutora de pressão; Rua Dr. Fernandes (Sacotes) –
Reparação de conduta elevatória de águas residuais
domésticas; Estrada de São Romão (Lourel) – Execução de
prolongamento da rede de águas residuais domésticas; Rua
Maestro Alferes Álvaro Augusto Sousa (Montelavar) –
Instalação de ramal doméstico de águas residuais; EN 250-1
(Recoveiro) – Desobstrução e reparação de sumidouro e
coletor pluvial contiguo que se encontrava danificado devido
a raízes das árvores; Rua Cidade de Portimão (Bairro da
Cavaleira) – Substituição de 16 metros de coletor doméstico e
16 metros de coletor pluvial. Reconstrução de duas caixas de
visita e reparação de outras três; Rua 5 de Outubro (Cabra
Figa) – Decorrente da obstrução do coletor de água residuais
e após a realização dos trabalhos de inspeção vídeo procedeu-
se à reparação e remodelação de tubagens numa extensão de
oito metros e à construção de câmara de inspeção da deri-
vação de ramais; Praia das Maçãs (Colares) – Limpeza
preventiva do coletor e respetivas câmaras de inspeção da
rede de descarga de emergência do sistema elevatório de águas
residuais.

Obras concluídas pelos
SMAS de Sintra (fevereiro)

No próximo dia 19 de março
às 17h30 terá lugar, na sala
da Nau do Palácio Valenças,
uma sessão pública de
participação livre para dar a
conhecer as intervenções
florestais de recuperação e
conservação da natureza que
irão decorrer na Serra de
Sintra durante o ano de
2019.
Esta iniciativa, da Parques de
Sintra Monte da Lua com a
colaboração da Câmara
Municipal de Sintra, visa
apresentar a visão integrada
da gestão ambiental destas
áreas, subordinada a preo-
cupações de viabilidade eco-

Sintra certifica Gestão Sustentável da Floresta

Exmo. Senhor Presidente
Câmara Municipal de Sintra
Dr. Basílio Horta

O Grupo Amigos das Árvores
de Sintra vem expôr a V. Ex.ª o
seguinte:
No Projecto de Requalifica-
ção da Ribeira do Jamor - Eixo
Verde Azul, em fase de obra,
verificámos que na zona de
Queluz-Belas, junto à margem
direita da Ribeira do Jamor, a
cerca de cem metros a mon-
tante do ponto em que se
cruzam a linha ferroviária e a
referida Ribeira, foram
plantadas novas árvores.
O que à primeira vista seria
uma ocasião para congra-
tularmos a Câmara Municipal

nómica e benefício social,
para um horizonte temporal de

20 anos, de acordo com os
princípios do Forest Stewar-

dship Council (FSC), que
certifica florestas com gestão

sustentável.
Com a implementação de tais
procedimentos, pretende-se
que o território que passa
agora a integrar a área flo-
restal sob gestão da Parques
de Sintra venha a ser certi-
ficado pelo FSC, à semelhan-
ça das propriedades que esta
entidade já geria.
Nas áreas florestais da Serra
de Sintra colocam-se múlti-
plos desafios ao nível da recu-
peração e conservação da
natureza, bem como da valo-
rização da biodiversidade, da
proteção da floresta contra
agentes abióticos e bióticos
e da melhoria das condições

para o desenvolvimento
sustentável de atividades ao
ar livre.
Nesta sessão, pretende-se in-
formar sobre as intervenções
previstas, o respetivo planea-
mento, e assegurar que, na
sua implementação, even-
tuais preocupações da comu-
nidade local e demais partes
interessadas possam ser
salvaguardadas.

Sala da Nau do Palácio
Valenças
19 de março de 2019, das
17h30 às 19h00.
Sessão de participação livre

Requalificação da Ribeira do Jamor
coloca em perigo o aqueduto com novas árvores
sobre a estrutura soterrada

de Sintra por estar a plantar
árvores, revelou-se antes
uma preocupação com o
património edificado e com o
património arbóreo.
Passamos a explicar, ali passa
o aqueduto histórico que
abastecia de água o Palácio
de Queluz, do qual ainda lá
se encontram algumas minas
e cuja cobertura e parte
superior afloram à superfície,
tal como se pode observar
nas fotos em anexo. Parte
desta estrutura foi soterrada
e coberta com cerca de dois
metros de terra nos anos
oitenta e, foi precisamente
nesse espaço, que foram
plantadas novas árvores há
poucos dias.

Não é preciso ser muito
conhecedor de árvores para
prever que as raízes destas
irão estender-se até à estru-
tura do aqueduto, colocando
em causa a integridade e pre-
servação quer do aqueduto,
quer das árvores, entre as
quais carvalhos, o que deve-
rá ser evitado a todo o custo.
A intervir agora será um
problema facilmente evitável
na medida em que se pode
transplantar as árvores para
áreas suficientemente afasta-
das da estrutura do aque-
duto.
Nesta conformidade, conta-
mos com o bom acolhimento
de V. Ex.ª a este assunto que
permita corrigir esta anomalia,

de imediato, enquanto de-
correm as obras.

Com os melhores cumpri-
mentos

Grupo Amigos das Árvores
de Sintra:
Fernando Castelo, Fernando
Wintermantel, Florbela Veiga
Frade, Guilherme Pires,
Horácio Silva, João Diniz,
João Faria Santos, João Jesus,
Luís Martins Pereira, Mada-
lena Martins, Margarida
Carmo Paz, Marta Macedo,
Nuno Agostinho, Olímpio
Fernandes, Paulo Ferrero,
Pedro Jordão, Pedro Maciei-
ra, Rosa Casimiro, Ricardo
Duarte, Susana Félix

Jornal
de Sintra,

uma MARCA
concelhia
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Câmara Municipal
de Sintra fez-se re-
presentar nesta
festa pelo vereador
da Solidariedade e

participar e partilhar as suas
vivências”.
Referência também na sua
palestra para as grandes di-
ficuldades que muitos idosos
atravessam “com pensões
muito reduzidas” e por isso
cabe às Juntas de Freguesias,
Câmara e Comunidade orga-
nizada, criar condições para

que essas pessoas com pou-
cos rendimentos “tenham
uma melhoria efetiva das suas
condições de vida”.
Para o vereador uma das

grandes vantagens destas
universidades “é a troca de
experiências e de vivências”,
continuando a sua interven-
ção por agradecer às gera-
ções anteriores que possibi-
litaram que muitos pudessem
estudar: “a minha geração tem
uma enorme dívida de grati-
dão para convosco e os vos-
sos pais, pois foi devido ao
vosso trabalho e sacrifício,
que gerações como a minha
poderam estudar e ter me-
lhores condições de vida do
que aquelas que os vossos
pais tiveram”– afirmou Quinta
Nova.
A terminar o seu discurso o
vereador destacou a impor-
tância da valorização do cida-
dão sénior, afirmando que

“uma sociedade que não res-
peita as suas crianças e os
seus séniores, é uma socie-
dade que não respeita o
passado, mas não prepara o
futuro”.
Marta Magueijo, a técnica da
autarquia de Massamá Mon-
te Abraão, que coordena a
Universidade Sénior, agra-

deceu depois a todos os sé-
niores todo o envolvimento
neste projeto e em decla-
rações ao Jornal de Sintra
classificou de “enriquecedo-

res para ambas as partes” os
11 anos que leva á frente do
projeto, não deixando no
entanto de referir “a honra em
ter sido pioneira na sua
criação,”uma honra” desde o
levantamento de necessida-
des até à atualidade, numa
realidade que abrange cerca
de 400 alunos repartidos pela
sede em Massamá (junto ao
parque Salgueiro Maia) e com
um pólo em Monte Abraão
(junto aos CTT), com 90
disciplinas divididas por 7
áreas temáticas: Ciências So-
ciais e Humanas, Motrici-
dade, Técnologias de Infor-
mação e Comunicação, Am-
biente, Bem-estar e Ecologia,
Artes e Manualidades, entre
outras.

O crescimento desta Univer-
sidade Sénior tem sido expo-
nencial nos últimos anos, o
que levou á criação de uma
Plataforma informática de
Gestão de Recursos Esta fer-
ramenta de trabalho funciona
através de um sistema infor-
mático de gestão de alunos,
professores e de espaços,

permitindo uma intervenção
rápida e eficaz perante as
necessidades diárias.
Ao equipar a Universidade
Sénior com esta plataforma, a
autarquia pretende poten-
cializar os recursos humanos,
melhorando também os
serviços e o apoio aos uten-
tes. Esta medida também tem
uma vertente ambiental e
sustentável, com a redução
da utilização de papel.
Para Marta Magueijo a trans-
missão de conhecimentos é
importante mas a socialização
é a vertente mais relevante até
porque “estamos sempre de
braços abertos para quem
quiser vir até nós”. O grande
objetivo desta Universidade
Sénior é o combate á solidão.
“Quer queiramos ou não,
vivemos numa malha urbana,
onde não há relacionamentos
de vizinhança” – sinaliza a
técnica da Universidade

Universidade Sénior de Massamá e Monte Abraão festejou 11 anos

Vereador Eduardo Quinta Nova, João Vinhas e Hélder Couto na plateia

O Auditório da Igreja de Nossa Senhora da Fé em Monte Abraão foi cenário na tarde do passado domingo para o concerto do 11º aniversário da
Universidade Sénior de Massamá - Monte Abraão.

Coral Forumúsica dirigido por Tânia Viegas
fotos: jca

Coral Harmonia com direcção de Francisco Anjos

Marta Magueijo coordenadora da Universidade Sénior

A
Inovação Social, Eduardo
Quinta Nova, e, na ausência
por motivos pessoais, de Pe-
dro Brás, presidente da Uni-
ão de Freguesias de Mas-

samá - Monte Abraão, foi Jo-
ão Vinhas, secretário daquela
União de Freguesias e com
pelouro da Cultura e da Uni-
versidade Sénior, quem fez as
honras da casa.
A técnica da União de Fre-
guesias de Massamá -Monte
Abraão, Marta Magueijo co-
ordena este projeto que está
sob a alçada daquela au-
tarquia.
Um videowall exibiu uma pe-
quena mensagem do presi-
dente da União de Freguesias
de Massamá e Monte Abraão
manifestando o orgulho nes-
ta universidade sénior, não se
esquecendo de referir a re-
cente criação da Plataforma
de Gestão de Recursos.
João Vinhas salientou que os
“ nossos séniores vivem mais
anos porque existe a Univer-
sidade Sénior”.
Nas breves palavras que pro-
feriu, o vereador Eduardo
Quinta Nova, manifestou o
agrado em acompanhar a
festa desta universidade que
“em boa hora foi criada”,
recordando que o Concelho
de Sintra tem 8 Universidades
Sénior que, para o município
“são os projetos mais impor-
tantes de participação e vi-
vência dos nossos séniores”.
No universo concelhio exis-
tem 67 mil séniores, muitos
deles em casa, “em situação
de isolamento e solidão e nós
temos que encontrar espaços
para tirar estas pessoas de
casa, para que elas possam

Sénior.
“Mesmo à noite quando a
solidão bate mais forte, as ami-
zades que aqui se estabe-
lecem e as próprias redes
sociais ajudam nesse com-
bate e as pessoas acabam por
não sentir tanto essa soli-
dão”, acrescenta Marta Ma-
gueijo.

A nossa reportagem falou
com uma das utentes mais
idosas que frequenta aquela
universidade, e que desde
que ficou viúva, decidiu en-
tão ocupar os seus dias desta
forma, e considera “que nos
últimos anos foi a melhor
coisa que me pode aconte-
cer”, realçando a felicidade
que encontrou naquele es-
paço porque “sou muito
acarinhada e compreendida”.
Outro dos utentes com quem
falamos é professor da dis-
ciplina de Ética, cujo interesse
despertado nos alunos foi de
tal forma grande que levou á
criação de duas turmas, des-
tacando que os séniores têm
vontade de aprender e
comunicar, considerando que
para si, enquanto sénior que
é e também como professor
“tem sido uma experiência
muito interessante e positi-
va”.

O concerto incluiu a atuação
do Grupo Coral Harmonia,
fundado em 2013 na própria
universidade sob a Direção
do maestro Francisco Anjos
e que interpretou temas de
Fernando Lopes Graça,
canções de “protesto e luta”,
como fez questão de referir.
A atuação do Grupo Coral

Harmonia foi acompanhada
ao piano por Beatriz Ortega.
De seguida atuou o Grupo
Coral Forumúsica, dirigido
por Tânia Viegas, para no
final os dois grupos se jun-
tarem e interpretarem em
conjunto, perante fortes
aplausos do público.
No final houve ainda lugar
para o brinde ao aniversário
da Universidade Sénior.
Concertos pelo Grupo Coral
e o Grupo de Cantares, par-
ticipação dos dois grupos de
teatro que vão participar na
Mostra de Teatro que vai ser
organizada pela Junta de
Freguesia, caminhadas e
visitas de estudo fazem ainda
parte da vida futura desta
Universidade Sénior de Mas-
samá e Monte Abraão .

José Carlos Azevedo



8 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 15 DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE

sta ação aconteceu
pelo segundo ano
consecutivo e desta
vez com o envolvi-
mento da Associa-

Associação Nova Acrópole na separação de lixoPedro Flores, da Câmara de Sintra em conversa com
os participantes

Jovens aderiram em força à iniciativa

Famílias e amigos em trabalho no areal da Praia Grande

Autarquia promoveu limpeza do areal da Praia Grande
Mais de meia centena de pessoas juntaram-se sábado passado, na Praia Grande, no concelho de Sintra para participar numa iniciativa promovida
pela Divisão de Sustentabilidade Ambiental e Energia da Câmara Municipal de Sintra, para limpeza do lixo existente no areal desta praia, no âmbito
do projeto municipal “ Limpar Sintra”.

E
ção Nova Acrópole e o Mo-
vimento Claro Sintra.
O Jornal de Sintra acompa-
nhou a iniciativa que levou
famílias ao areal de uma praia
muito frequentada por turis-
tas nacionais e estrangeiros
e naturalmente por resi-
dentes.
A Pegada do Lixo Marinho foi
um dos primeiros assuntos
introduzidos nesta atividade,
com as representantes do
Movimento Claro Sintra a elu-
cidar os participantes sobre
a quantidade de tempo que
demoram a decompor-se mui-
tos dos produtos que diaria-
mente deitamos ao lixo:
Um jornal – 2 a 6 semanas
Um saco de papel – 1 mês
Uma caixa de cartão – 2
meses
Cascas de fruta – 3 meses
Um farrapo de algodão – 1 a 5
meses
Corda – 3 a 14 meses
Lã – 1 a 5 anos
Guardanapos de papel – 2
anos
Fósforos – 2 anos
Uma embalagem de leite – 5
anos
Pastilhas elásticas – 5 anos
Papel plastificado – 5 anos
Beatas de cigarros – 10 a 12
anos
Madeira – 10 a 15 anos
Sapatos de pele – 25 a 40 anos
Nylon – 30 a 40 anos
Pele – 50 anos
Sola de sapato de borracha –
50 a 80 anos
Recipientes em plástico – 50
a 80 anos
Uma lata de refrigerante – 80
a 200 anos
Pilhas – 100 a 500 anos
Embalagem de laca para o
cabelo – 200 a 500 anos

como mais uma medida de-
dicada à educação e sensi-
bilização
Ambiental, uma área que foi
criada no início do anterior
mandato, no seguimento da
estratégia do município re-
lacionada com a componente
do ambiente, salientando que
“ tem sido gratificante para o
Município o aumento cres-
cente das participações da
população cada vez que rea-
lizamos uma atividade”, en-
quanto recorda o ano ante-
rior, quando iniciaram a pri-
meira atividade eram apenas
8 pessoas (4 voluntários e 4
voluntários), e saíram “de co-
ração cheio e conscientes
que tínhamos feito algo para
começar o estado da situa-
ção”.

Em 2050 prevê-se
que haja mais plástico
que vida no Oceano
Segundo aquele responsável
e citando alguns estudos té-
cnicos internacionais recen-
temente publicados, em 2050
prevê-se que haja mais plás-
tico que vida no oceano.
Aquele técnico afirmou ainda
que o município está cons-
ciente desta situação e refor-
çou a ideia de que este tipo
de iniciativas vão continuar,
numa ação conjunta “ não só

com a Comunidade, mas
também com as associações
locais, porque para a autar-
quia é muito importante este
trabalho em parceria”.
A Inês, outra das nossas in-
terlocutoras, frisou a grande
quantidade de lixo encontra-
da, entre as quais muitos ti-
pos de plástico, onde incluí-
am as palhinhas, ao mesmo
que manifestou o seu agrado
por este tipo de iniciativas
que” permitem sensibilizar
todos e especialmente os
mais novos para esta proble-
mática da sujidade e da
poluição”.
Em pleno areal da Praia Gran-
de a nossa reportagem falou
com o jovem João Bernardo
enquanto apanhava o lixo,
manifestando a sua preocu-
pação pela quantidade de
micro plásticos recolhidos,
significando “ que já vieram
todos do mar acabando por
afetar toda a nossa cadeia ali-
mentar e por consequência,
todo o planeta”.
A ação estendeu-se por duas
horas e provocou “ agradável
surpresa” a quem ia passan-
do junto ao local da concen-
tração para o início da limpeza
e integraram-se na iniciativa.
A operação de limpeza deste
sábado faz parte do projeto
municipal “ Limpar Sintra”.

José Carlos Azevedo

Uma garrafa de plástico – 450
anos
Fraldas descartáveis – 450
anos
Pensos higiénicos – 500 a 800
anos
Linha de pesca – 800 anos
Um saco de plástico – 20 a
1000 anos
Uma garrafa de vidro – 1
milhão de anos ou mais
Esferovite – 1 milhão de anos
ou mais

E porque a iniciativa se estava
a desenrolar junto á praia, foi
reforçada a ideia de que mui-
tos animais marinhos comem
alguns dos artigos deitados
ao mar e que depois é o ser
humano que vai comer esse
peixe.
De seguida os responsáveis
da Câmara de Sintra que or-
ganizou a iniciativa, presen-
tes no local, fizeram uma bre-
ve monitorização dos mate-
riais necessários para levar a
efeito a iniciativa e que foram
previamente distribuídos
pelos participantes, divididos
por grupos,
Ao Jornal de Sintra, João Pe-
dro, da Associação Nova

Acrópole, sediada em Lisboa,
falou sobre o voluntariado
ecológico, uma das facetas
desta organização, e que os
levou a contactar a autarquia
Sintrense para participar
neste projeto de limpeza do
areal da praia, onde “ a ques-
tão do plástico é cada vez
mais urgente”. Para aquele di-
rigente “fazia sentido chegar-
mos às praias”, e também por-
que “quantas mais pessoas
juntarmos mais efeito e impa-
cto conseguiremos ter”. A
ideia de “consciência ambien-
tal e a responsabilidade para
com a limpeza “são conceitos
que têm a ver com a Nova
Acrópole” – frisou João
Pedro.
“Consciencializar e alertar a
população de Sintra, do uso
do plástico”, foi um dos mo-
tivos do Movimento Claro
Sintra para colaborar nesta
ação, segundo afirmaram ao
Jornal de Sintra, Cláudia
Santos e Catarina Pardal. Das
várias ações que este movi-
mento leva a efeito destacam-
se as que realizam nas esco-
las, as limpezas de praias e
serras de Sintra, para além das

visitas que fazem a estabele-
cimentos comerciais e hote-
leiros, incentivando-os a que
passem a usar menos plástico
descartável nas suas ativida-
des, começando desde logo
pelas palhinhas, umas das
razões que esteve na origem
da criação deste Movimento.
Para Catarina Pardal “a Praia
Grande tal como toda esta zo-
na litoral, é uma zona que
importa cuidar e limpar e
serve muito bem o propósito
de consciencializar a popu-
lação para este problema
ambiental que nós vivemos,
que é o excesso de plástico
no nosso dia-a-dia”. E o alerta
desta voluntária continua: “O
plástico que está nas praias
vai parar ao mar e pode ser
confundido com comida pe-
los peixes e outras aves ma-
rinhas, mas outro problema
maior é para quem come peixe
acaba por poder consumir
esse plástico também, porque
entra na nossa cadeia ali-
mentar”.
Pedro Flores, da Divisão de
Sustentabilidade Ambiental e
Energia na Câmara Municipal
de Sintra, destacou esta ação

Impressionante a quantidade de beatas de cigarro
recolhidas
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O programa dos “Serões Musicais” nos dias 15 e 16 de
março viaja ao interior de um típico salão familiar do século
XIX, no qual a execução de música em ambiente doméstico
era prática corrente e o papel da mulher fundamental. Nestas
ocasiões, a voz e o piano eram elementos centrais. E sê-lo-ão
também nestes concertos.
O ciclo “Serões Musicais no Palácio da Pena” regressa nos
dias 15 e 16 de março, às 21h00, com uma viagem no tempo.
Nas duas noites, evoca-se a música doméstica, prática muito
popular desde meados do século XIX até inícios do século
XX, no âmbito da qual as famílias e grupos de amigos se
reuniam, geralmente após uma refeição, para fazer música em
conjunto, quase de improviso, em ambiente descontraído.
Protagonistas do programa “No salão oitocentista: música
vocal e para piano a várias mãos”
serão os sopranos Rita Marques e
Ana Franco, o meio-soprano Ana
Ferro, bem como os pianistas Joana
David, Nuno Margarido Lopes e
João Paulo Santos. O repertório
reunido inclui peças de Schumann,
Meyerbeer, Hahn, Gounod, Fauré,
Czerny, entre outros.
Com pesquisa musicológica a cargo
de Luísa Cymbron e de João Paulo Santos, estes concertos
reproduzem, assim, um quadro de época que oferece uma
verdadeira viagem ao interior de um salão doméstico
oitocentista.
Os Serões Musicais prolongam-se até 30 de março, todas as
sextas-feiras e sábados, no Salão Nobre do Palácio da Pena,
espaço com uma capacidade de 80 lugares.
O ciclo Serões Musicais no Palácio da Pena é uma iniciativa
conjunta da Parques de Sintra e do Centro de Estudos Mu-
sicais Setecentistas em Portugal (CEMSP), tendo por diretor
artístico o maestro Massimo Mazzeo. Os “Serões Musicais”
iniciam a Temporada de Música Erudita da Parques de Sintra,
que prossegue em maio com os “Reencontros – Memórias
musicais no Palácio de Sintra” e termina com o ciclo “Noites
de Queluz – Tempestade e Galanterie”, em outubro e novembro.
Informações úteis: Preço de bilhete por concerto: 15€; Preço
de Bilhete Ciclo (7 concertos, nas datas: 1, 2, 8, 9, 15, 22 e 29/
03): 89€; Capacidade do Salão Nobre: 80 lugares
Locais de venda: Bilheteiras da Parques de Sintra, FNAC,
Worten, El Corte Inglés, Altice Arena, Media Markt, lojas
ACP, rede PAGAQUI e Postos de Turismo de Sintra e Cascais.
Online em www.parquesdesintra.pt e em www.blueticket.pt
M/6

Além da já anunciada home-
nagem ao trabalho de Gabriel
Abrantes, com a exibição de
15 médias e curtas-metragens
do realizador, o Festival Cór-
tex apresenta filmes em com-
petição nacional, competição
internacional e uma nova
secção competitiva: a compe-
tição nacional de estreias,
com 10 filmes portugueses
que vão ser exibidos pela
primeira vez neste certame.
“Circo do Amor”, de Miguel
Clara Vasconcelos, “Agouro”
da dupla David Doutel e
Vasco Sá, “Russa” de João
Salaviza e Ricardio Alves Jr.,
“Equinócio” de Ivo M. Fer-
reira, “Amor Avenidas No-
vas” de Duarte Coimbra ou
“Como Fernando Pessoa
Salvou Portugal” de Eugène
Green são alguns dos 18
filmes que fazem parte da
Competição Nacional e que
representam o que melhor se
faz no formato da curta-me-
tragem no nosso país.
A Competição Internacional
é composta por outras 18
curtas, entre elas: “Hombre“,
de Juan Pablo Arias Muñoz,
uma curta de terror que inte-
grou a selecção oficial de Fes-
tivais como Seattle Inter-
national Film Festival e o New
York International Film
Festival, o filme iraniano “Like
a Good Kid”, de Arian Va-
zirdaftari (selecção oficial do
Cinéfondation), “Gaze”, de
Farnoosh Samadi, ou “En
Attendant”, de Thomas
Hakim.
A maior parte dos filmes desta
competição foram produzidos

Música vocal e um piano
a várias mãos
recriam salão oitocentista
no Palácio da Pena

A 9.ª edição do Festival Córtex apresenta
mais filmes e mais secções competitivas
O Festival realiza-se de 3 a 10 de Abril no Centro Olga Cadaval, em Sintra, e no cinema Ideal, em
Lisboa

em 2018, e vêm de países tão
variados como Irão, China,
Montenegro, Polónia, Eslo-
váquia, Chile ou Argentina.
Integram a nova secção Com-
petição Nacional de Estreias,
12 curtas portuguesas para
ver pela primeira vez no Cór-
tex: “Janela”, do coletivo Left
Hand Rotation, “California”,
de Nuno Baltazar, “Amanhã
é Melhor”, de João Pedro Bar-
riga e Cristina Santinho, “Aea,
Tempo Condicionado, – “, de
Cinza Nunes e Laura Calado,
“Milena Milena”, de Sofia
Bairrão, “The Good Fight”, de
Marco Espírito Santo e Mi-

guel Coimbra, “Reverence”,
de Pedro Maia, “Verniz” de
Clara Jost e “Flumen”, de
Frederico Ferreira, “Conse-
quência” de Virgínia Barbosa
e “Billy : The Kid” de César
Santos.
A secção Hemisfério foi pro-
gramada pelo festival DocLis-
boa, que a convite do Córtex
programou 8 curtas docu-
mentais: “Histórias do Fundo
do Quintal”, de Tiago Afon-
so, “Entrevista com Almiro
Vilar da Costa”, de Sérgio da
Costa e Maya Koza, “Tio
Rui”, de Mário Macedo,
“Downhill”, de Miguel Faro,

“Acorda Leviatã”, de Carlos
Conceição, “Layla e Lan-
celot” de Joana Linda, “His-
tória Secreta de Aviação” de
João Manso e “Raimundo”,
de João Abreu.
Dedicada ao público sénior e
aos alunos do ensino secun-
dário do concelho de Sintra,
a secção Frontal é composta
por 3 curtas-metragens por-
tuguesas.
Na programação do Mini-
Córtex vão ser apresentadas
9 curtas-metragens para as
escolas e uma sessão para
pais e filhos no dia 6 de abril.
As curtas do Mini-Córtex
estarão sujeitas à votação do
público mais novo.
O painel de júri desta 9.ª
edição é composto por Carlos
Natálio, Patrick Mendes e
Simão Cayatte na competição
nacional e Ana Isabel Strin-
dberg, Cristian Rodriguez e
Miguel Ribeiro na competição
internacional.
O MU.SA (Museu das Artes
de Sintra) continua a ser o
espaço por excelência das ati-
vidades paralelas do Festival,
com dois concertos, nos dias
5 e 6 de abril: Sequin e Filipe
Sambado, respetivamente.
As sessões do Festival Cór-
tex decorrem no Centro Cul-
tural Olga de Cadaval, em
Sintra, e no Cinema Ideal, em
Lisboa.
O Córtex é uma iniciativa da
Reflexo - Associação Cultural
e Teatral, com o apoio da Câ-
mara Municipal de Sintra.

A Casa dos Hipopómatos inaugurou a exposição de originais
de banda desenhada “Sonho”, de Susa Monteiro, no dia 9 de
março, e ficará patente até dia 10 de abril.
O livro recebeu o Prémio Amadora Banda Desenhada 2018
para Melhor Ilustrador Português.
Biblioteca Municipal de Sintra . Tel: 21 923 61 90 / 21 923 61 70

A exposição “O Espaço
ilimitado da pintura” obras
da coleção de Nadir Afonso,
estará patente desde 9 de
março  até 5 de janeiro de
2020 no MU.SA – Museu das
Artes de Sintra.
Esta exposição insere-se nas
comemorações do centenário
do nascimento do pintor, que
nasceu a 4 dezembro de 1920.
A cidade era um meio pri-
vilegiado de observação da
geometria e de inspiração
para as suas obras, daí resul-
tantes os 167 obras expostas
que dão a conhecer a meto-
dologia do artista, e os vários
estádios de desenvolvimento
da sua obra, através de

MU.SA recebe obras da coleção de Nadir Afonso

estudos e telas.
Grande parte das obras
expostas compõem a coleção
de Laura Afonso, viúva do

pintor, e da Fundação Nadir
Afonso.
A curadoria da exposição é de
Bernardo Pinto de Almeida,

Professor Catedrático da
Universidade do Porto.

Exposição “Sonho” patente
na Casa dos Hipopómatos
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A Galeria de Arte do Casino Estoril
inaugurau no dia 9 de Março, uma
exposição individual de Pintura de
Rui Carruço, com o título “Deixei
que me beijasses, chuva!”. A
entrada é livre.
Rui Carruço nasceu em Lisboa, em
1976. Seguiu uma vida académica
sempre ligada às ciências exactas,
pelas quais é apaixonado, até decidir
unir esta paixão à Arte, mais concre-
tamente à pintura.
Pintando sempre desde cedo,
experimentando e arriscando como
autodidacta, encarou a pintura como
actividade organizada por volta do
ano de 1998. Em 2000, frequentou o
curso de desenho da Sociedade
Nacional de Belas Artes de Lisboa.
Em 2003 o Curso de Gravura da
Cooperativa de Gravadores Portu-
gueses e vários ateliês de artistas

Galeria de Arte do Casino Estoril
inaugura exposição de Rui Carruço

No dia 30 de Março de 2019, às 16h realiza-se a VI
Mostra de Dança de Sintra, na Escola Secundária
Leal da Câmara, em Rio de Mouro, que conta com
a participação de várias escolas convidadas da área
da dança do concelho de Sintra.
Esta Mostra é organizada pelo Núcleo

Inovartístico, sediado na Abrunheira e tem como
principal objectivo oferecer um espaço para a apre-
sentação de coreografias de Grupos, Escolas ou
Academias de Dança Amadores do Concelho de
Sintra, sem carácter competitivo.
Desta forma esperamos revelar o talento de
crianças, jovens e adultos na área da Dança, num
ambiente de partilha e alegria, dinamizando esta
ARTE tão magnífica que é a DANÇA.
Está provado que estas manifestações artísticas
com propriedades terapêuticas revigorantes para a
saúde física e mental, tinham e atualmente
continuam a ter, um efeito colateral: Diversão
Garantida!
A missão do projeto Núcleo Inovartístico é tornar
os sintrenses ainda mais felizes através das artes!
O Núcleo Inovartístico está localizado na Rua
General Humberto Delgado, nº 34 B, Abrunheira.

Núcleo Inovartístico Apresenta
VI Mostra de Dança de Sintra

plásticos.
Em 2004 o curso de Técnicas de
Pintura Renascentista da Angel
Academy of Arts em Florença e em
2005 o curso de escultura em pedra
no Centro Internacional de
Escultura, em Pêro Pinheiro. A sua
produção artística é caracterizada
por diferentes estilos, que se foram
orientando na busca de uma voz
original no mundo da Arte. Essa voz
está a chegar com uma nova corrente
que designou de sinuosismo,
inspirada nos saberes científicos do
espaço-tempo curvo, do movimento
perpétuo e outras inspirações da
área da física.
Em 2013 foi co-fundador do Atelier
Internacional de Belas Artes onde
ainda se encontra a lecionar
workshops de pintura. Encontra-se
representado em várias coleções

públicas como a Embaixada de
Portugal, na Polónia; Lisboa Carmo
Hotel; Câmara Municipal de Sintra;
Câmara Municipal da Lourinhã,
Fundação Oureana da Cultura e em
diversas colecções particulares.
Realizou inúmeras exposições
coletivas e individuais em várias
partes do mundo.
A Galeria de Arte do Casino Estoril
acolhe, de 9 de Março a 9 de Abril, a
exposição, “Deixei que me beijasses,
chuva!”, de Rui Carruço. Todos os
dias, das 15 às 24 horas.
O acesso à Galeria de Arte do Casino
Estoril é livre, sendo que a partir das
22 horas, é exclusivamente para
maiores de 14 anos, e para maiores
de 10 anos quando acompanhados
pelos pais.

or estes dias decorrem nas escolas públicas reuniões de
preparação do novo ano lectivo, com o objectivo de implementação
de uma directiva do Ministério da educação que visa introduzir, a
partir de Setembro, em todo o sistema, a chamada “flexibilização

CULTURA

Por onde vai a escola pública
em Portugal?
Manuela Silva*

P
curricular dos ensinos básico e secundário”, autorizada em regime de
experiência pedagógica no ano de 2017-18, por despacho ministerial, e
levada à prática em alguns agrupamentos escolares, por decisão dos seus
respectivos órgãos de gestão.
Envolta com espesso manto de silêncio, está em marcha uma reforma
profunda da escola pública. Sem debate político; sem auscultação, séria e
consequente, por parte do corpo docente das escolas e dos seus órgãos
directivos; sem respeito pela Lei-Quadro em vigor; sem uma avaliação
devidamente escrutinada da experiência pedagógica realizada.
Não se ignora a importância de uma gestão de currículo adequada ao
respectivo contexto, que tenha na devida conta a motivação dos alunos e
a sua participação nos processos de aprendizagem, como se propõe. Há,
porém, que assegurar a consecução de objectivos gerais de conhecimento,
de aquisição de conceitos e ferramentas de construção de pensamento
crítico, de capacitação para o exercício de uma cidadania responsável e
inserção na vida colectiva, de respeito pelo enquadramento da Lei Geral.
Não se vê que tais objectivos sejam alcançados, a partir de currículos
construídos com base em sugestões dos próprios alunos, dos seus
interesses imediatos e dos ensinamentos avulsos ministrados por docentes
de várias disciplinas, quando tais conhecimentos venham a propósito de
temáticas selecionadas pelos alunos. A avaliação de experiências já
realizadas neste sentido mostra, precisamente, o contrário. Com efeito, por
esta via, não se adquirem conceitos e outras ferramentas básicas de
conhecimento científico, imprescindíveis para se avançar no conhecimento
em geral. Nem se treina devidamente o esforço de aprender e o rigor do
conhecimento.
Por outro lado, a flexibilização curricular leva à semestralidade de algumas
disciplinas básicas, com consequente encurtamento dos conteúdos dos
seus respectivos programas actualmente em vigor e à correspondente
degradação do nível geral de conhecimento, com consequências graves
no que se refere à desigualdade nas oportunidades de prosseguimento de
estudos superiores e, obviamente, também com maior desigualdade nos
resultados das provas de aferição geral de fim de ciclo, dada a diversidade
das abordagens e temáticas diversamente seleccionadas.
A sedução da palavra “flexibilização” esconde, assim, riscos sérios de
degradação da escola pública, com nefastas consequências futuras difíceis
de avaliar. Riscos estes que vêm somar-se aos inerentes ao processo de
municipalização em curso, se este não for conduzido com a devida prudência
e sentido de responsabilidade por este bem comum que é o direito à
igualdade de oportunidades de acesso e sucesso da educação para todos.
O experimentalismo não é bom conselheiro, sobretudo quando estão em
causa processos com efeitos de longo prazo, como é o caso da educação
das novas gerações. O manto de silêncio que, presentemente, o encobre
na área da governação da educação (como em outras) diz muito da
desatenção crónica dos cidadãos aos reais desafios da nossa sociedade e
da irresponsabilidade dos políticos face à construção do futuro, envolvidos
que ficam na miopia da casuística mais imediata.
Foi assim com a política de “inclusão”, talvez generosa na sua intenção,
mas que deixou sem os devidos cuidados especiais muitas crianças e
jovens com necessidades educativas especiais, interrompeu o trabalho
que vinha sendo desenvolvido por técnicos da especialidade e
sobrecarregou com tarefas suplementares os docentes com prejuízo da
sua função específica.
Aqui fica o alerta, na cnvicção de que, por mais sumida que seja a nossa
voz, não podemos deixar de tentar fazê-la ouvir, quando está em causa o
futuro de uma geração. Como disse a jovem Greta Thunberg: Aprendi que
nunca se é demasiado pequeno para fazer a diferença.
Fico na expectativa de que surjam outras vozes mais audíveis que a minha.
PS A este propósito lembro a edição em dois volumes de Pensar a Educação
(2016) com um conjunto de reflexões que continuam de actualidade.

*Economista

In A Areia dos Dias
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Campeonato Distrital Pro Nacional da Associação de Futebol de Lisboa – 21.ª Jornada

Pero Pinheiro firme na liderança. Sintra Football não desarma

Club Sintra Football mantém-se no pelotão perseguidor
a um dos lugares da promoção

Foi uma jornada, a 21.ª, do Cam-
peonato Distrital da Divisão de
Honra da AFL, realizada no do-
mingo, dia 10, com um pleno de
vitórias para os clubes  sintrenses
na Série 1, umas mais bem con-
seguidas que outras.
A jogar em casa, a SRD Negrais
passou por dificuldades perante o
Catujalense, uma das equipas que
luta tenazmente em somar pontos
para se manter se manter na Divisão
de Honra. Uma vitória magra por 1-
0, mas suficiente para garantir o
segundo lugar, a seis pontos da
liderança.
Também no campo Sargento Ar-
ménio, o Sporting Clube de Lourel
venceu dificilmente o torreenses de
Arneiros por 4-3, mas sem encurtar
distâncias para os lugares de pro-
moção.
Mais tranquila foi a vitória de “Os
Montelavarenses”, em Frielas. Uma
vitória por 2-0 deu à formação de
Montelavar mais três importantes
pontos para a manutenção.
Na jornada do próximo domingo, as
três equipas jogam fora: Lourel, em
São João da Talha, Negrais, em

Exibição de fraco nível dos donos da
casa, ritmo de jogo dos visitantes
alucinante, com transições defesa
- ataque a surtir efeito diante uma
defesa que teve trabalho redobrado
para não sofrer mais golos.
Aos 2 minutos, canto cobrado por
Leonel Alves, bola colocada em
Fábio Pala, Yaka Medina, solto na
área, cabeceou certeiro. A reacção
da equipa da Beira-Baixa, foi de
imediato à procura do prejuízo, num
espaço de catorze minutos a re-
viravolta, com a defesa da casa a
não conseguir travar os atacantes
do Sertanense.
No segundo tempo, esperava-se
outra atitude do Sintrense, os sócios
e adeptos a não gostar da exibição,
perante um adversário que luta pela
manutenção e veio a Sintra, com a
lição bem estudada, e ainda viu o
poste por duas vezes a bola esbarrar
no poste da baliza defendida por
Rodolfo, que nada podia fazer
devido ao avassalador ataque sobre
a seu reduto.
Boa arbitragem.
Parque de Jogos da Portela (Sintra)
Árbitro: Nuno Alvo (AF Algarve).

o campo número 2,
do Real Sport Clu-
be, em Monte
Abraão, o Club
Sintra Football

Ventura Saraiva

A 21.ª Jornada do “Pro Nacional da AFL, realizada no domingo, dia 10,
não trouxe alterações significativas no topo da tabela classificativa. O
Atlético de Pêro Pinheiro derrotou (3-0) no campo Pardal Monteiro, a
equipa de Vila Franca do Rosário, e manteve os dois pontos de vantagem
sobre o principal opositor, o Atlético da Malveira que também venceu.

N
recebeu o Sport Futebol Da-
maiense, equipa a precisar de
pontos para sair da zona cin-
zenta da classificação, e em
crescimento competitivo de-
pois da vitória sobre o Fute-
bol Benfica na jornada 18, da
prova, e à qual se seguiu uma
derrota pela margem mínima
(Ericeirense), e um empate
caseiro frente ao Linda-a-
Velha.
Frente ao Sintra Football, a
turma orientada pelo antigo
treinador dos juniores do
Sintrense, Paulo Rato, levou
a lição bem estudada para
pontuar, mas o colectivo de
Rui Santos acabou por su-

nense 38 ; 4.º Sintra Football
37; 5.º Fut. Benfica 34; 6.º
Ponterrolense 31 ; 7.º U. Tires
27 ; 8.º Coutada 27; 9.º Ericei-
rense 26 ; 10.º Vila F. Rosário
26 ; 11.º Damaiense 26; 12.º
At. Tojal 25; 13.º Os Buce-
lenses 23 ; 14.º Alta de Lisboa
21; 15.º Linda-a; Velha 15 ;
16.º Águias Musgueira 15

perar as dificuldades, com um
golo do defesa Rodrigo Ata-
násio, bem conhecedor do
terreno que pisa, já que du-
rante três épocas envergou a
camisola do Real (juvenis e
juniores). Um golo que seria
determinante para a vitória e
a conquista dos três pontos
ao emblema presidido por
Dinis Valente, que assim se
mantém na corrida a um dos
lugares de promoção ao
Campeonato de Portugal,
com ganhos na jornada, visto
o Lourinhanense ter perdido
(3-1) na deslocação ao campo
do Ericeirense.

Clube Atlético
de Pêro Pinheiro
“segura” liderança
Ao derrotar no campo Pardal

Monteiro, o Clube Despor-
tivo Vila Franca do Rosário,
por 3-0, o Atlético de Pêro
Pinheiro continua a liderar a
tabela classificativa, com dois
pontos de vantagem sobre o
Atlético da Malveira, que
também venceu, embora
dificilmente (2-1), a União Alta
de Lisboa.
Na ronda do próximo domin-
go (dia 17), a tarefa dos clubes
concelhios não se afigura fá-
cil: O Atlético de Pêro Pinhei-
ro joga no campo do Ponter-
rolense, e o Club Sintra Fo-
otball a deslocar-se a Bucelas
para defrontar Os Bucelenses.
Resultados da 21.ª Jornada
Futebol Benfica 1 – 0 At Tojal;
Atlético Pêro Pinheiro 3 – 0
Vila Franca do Rosário;
Águias da Musgueira 4 – 4
Ponterrolense ; Ericeirense 3

– 1; Sporting Clube Louri-
nhanense ; Linda a Velha 1 –
3 Bucelenses; ACDR Couta-
da 1 – 1 U Tires ; Atlético da
Malveira 2 – 1 Alta Lisboa,
Club Sintra Football 1– 0
Damaiense.
Classificação actual: 1.º Pêro
Pinheiro 43 pontos; 2.º At.
Malveira 41; 3.º Lourinha-

Próxima jornada (dia 17): Vila
F. Rosário – Fut. Benfica ;
Ponterrolense – Pêro Pinhei-
ro ; Águias; Musgueira – Atl.
Malveira ; Atl. Tojal – Eri-
ceirense ; Lourinhanense –
Linda-a-Velha ; Damaiense –
Coutada ; Os Bucelenses –
Sintra Football ; U. Tires –
Alta de Lisboa.

Campeonato de Portugal – Série C; Sintrense SAD, 1-Sertanense, 3

Marcar cedo e sofrer até ao fim
António José Sintrense, Sad: Rodolfo Barata;

Fábio Pala, Yaka Medina, Kiki Ballak
e Assis (Michel, 75´);Edu Pinheiro,
Tiago Manso (Bob, 59´), Hugo Pina
(Diogo Pires, 34´) ́ e Adrián Golpe;
Didi e Leonel.
Treinador: Tiago Zorro.

Sertanense FC: Miguel Assunção;
Tito Júnior, João Jesus, Tiago Correia
e Bote (Sócrates, 64´); Kevin,
Batista, Homero e Sunday; Salinas
(Miguel Cunha, 85´) e Barbosa
(Jahford, 76´).
Treinador: João Apolinário.
Ao intervalo: 1-3. Marcadores: Yaka
Medina (2´), Tito Júnior (9´), Barbosa
(16´) e Sunday (23´).

Resultados-ronda 25:
Série C: Nogueirense, 0 BC Branco,
1;  Peniche, 1 Mação,1; FC Alverca,
2 Anadia, 1; Torreense, 0 GS Loures,
2; Caldas SC, 3 Fátima, 1; UD Leiria,
3 CF Santa Iria, 1; Sintrense SAD, 1
Sertanense, 3; ARC Oleiros, 1 Ol.
Hospital, 1; UD Vilafranquense, 1
Alcains, 0.

Classificação: 1º UD Leiria, 54; 2º
Vilafranquense SAD, 50; 3º Anadia,
48; 4º BC Branco, 46; 5º Sintrense
SAD, 41; 6º Torreense, 40; 7º Ol.

Hospital, 38; 8º AD Nogueirense,
34; 9º ARC Oleiros, 34; 10º Caldas
SC, 33; 11º CD Fátima, 31; 12º GS
Loures, 30; 13º FC Alverca, 28; 14º
Sertanense, 27; 15º CF Santa Iria, 21;
16º Peniche, 20; 17º Mação,15; 18º
Alcains, 13.

Série D- VG Vidigueira, 1 Sp. Ideal,
0; FC Ferreiras, 1 Armacenenses, 2;
Real SC, 3 Louletano, 0; Oriental
Lisboa, 1 Casa Pia, 0; SC Angrense,
1 1º Dezembro, 0; CD Pinhalnovense,
4 Moura, 2; Olímpico Montijo, 1
Amora, 2; SG Sacavenense, 2
Olhanense, 3; SC Praiense, 4
Redondense, 1.

Classificação: 1º SC Praiense, 61;
2º Oriental Lisboa, 52; 3º Real SC,
50;
4º Olhanense, 44; 5º Amora FC, 44;
6º Casa Pia, 43; 7º 1º Dezembro, 38;
8º Olímpico Montijo, 37; 9º CD
Pinhalnovense, 35; 10º Armacenen-
ses, 34; 11º Sp. Ideal, 33; 12º SG
Sacavenense, 32; 13º VG Vidigueira,
29; 14º Louletano, 28;15º SC
Angrense, 24; 16º Moura, 20; 17º FC
Ferreiras, 14; 18º Redondende, 1.

Campeonato Distrital da Divisão de Honra da AFL
21.ª Jornada

Pleno de vitórias dos clubes
concelhios na Série 1

Alcainça, e “Os Montelavarenses”,
no Carregado

Mem Martins Sport Clube
vence Camarate (3-1)
e reduz distâncias

Ao vencer na Quinta do Recanto
(2-0), o Águias de Camarate por 3-1,
o Mem Martins SC, encurtou
distâncias para os primeiros clas-
sificados, (Série 2), ganhando
pontos a todos, já que empataram
nos seus jogos.
O Atlético Clube do Cacém foi der-
rotado em Cascais por 3-2, man-
tendo o 7º lugar da classificação com
33 pontos, e o Ginásio de Agualva,
foi derrotado em casa pela União de
Algés por 1-0.
Na próxima jornada, o Atlético do
Cacém recebe o Casa Pia-B, enquan-
to, Mem Martins (Santo António de
Lisboa), e 1.º de Maio de Agualva
(ADCEO), jogam fora.

Ventura Saraiva
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Campeonato Distrital de Juniores A da Associação de Futebol de Lisboa – 20.ª Jornada

1.º Dezembro na liderança. Lourel bate Pero Pinheiro
e mantém candidatura

Dérbi concelhio entre o Sporting de Lourel e Pêro Pinheiro disputadissimo até ao apito final foto: ventura saraivaA

Tudo se decidia na última jor-
nada, realizada no domingo,
de manhã (dia 10) quanto às
contas do grupo da Manu-
tenção/descida, relativa-
mente à 1.ª Divisão de Junio-
res B (sub 17), escalão tam-
bém conhecido por Juvenis.
Quanto ao Sport União Sin-
trense tinha que obrigatoria-
mente vencer o seu jogo, e
aguardar pelos desfechos das
outras partidas, para não des-
cer automaticamente. A fava

acabou por sair à Escola Aca-
demia do Sporting na Ma-
rinha Grande, que um pouco
contra as previsões, claudi-
cou no Alentejo, frente a “O
Elvas”-CAD.
Perante um grande apoio no
parque de jogos da Carrei-
rinha, em Lameiras, a equipa

inda com dez jor-
nadas por dispu-
tar, muito pode
acontecer no de-
correr da competi-

Ventura Saraiva

A ronda número 20, do Campeonato Distrital de
Juniores A, da Associação de Futebol de Lisboa,
realizada no sábado, dia 9, tinha como aliciante
o jogo entre o 1.º Dezembro, e a União de Tires,
duas equipas candidatas à subida aos nacionais
da FPF. Venceu a de São Pedro de Sintra por 2-1,
que se mantém na liderança a par do Oriental,
mas com vantagem sobre os lisboetas.
Em Lourel, a equipa da casa recebeu o Atlético
de Pêro Pinheiro, num jogo épico até final e que
terminaria com a vitória dos leões por 5-3. Ao
intervalo, a turma da capital do mármore vencia
por 2-3.

ção. Todavia, o número de
candidatos tem-se mantido
desde o início da prova, com
1.º Dezembro, Sporting Clube
de Lourel, União Desportiva
de Tires, e Clube Oriental de
Lisboa a sobressaírem dos
restantes, embora o Sport Fu-
tebol Damaiense tenha an-
dado aos altos e baixos na
classificação. A equipa da ci-
dade da Amadora mantém-se
na luta, embora a diferença

Cascais (7.º/30 pontos) não
deve ter problemas, assim,
como 1.º Dezembro, no campo
do Futebol Benfica (10.º/23
pontos).
Classificação: 1.º SU 1.º
Dezembro, 49 pontos; 2.º
Oriental, 49, 3.º UD Tires, 46,
4.º SC Lourel, 42, 5.º
Damaiense, 38 (…), 11.º
Atlético do Cacém, 21, 12.º
Pero Pinheiro, 21, 16.º Colégio
Marista, 4.

do Sport União Sintrense
lutou até à exaustão perante
a formação da Naval 1893,
equipa já condenada à des-
cida de divisão, mas que aca-
bou por valorizar a vitória da
equipa orientada pela Rita
Gonçalves.
Com pressa de fazer bem, e
resolver o jogo quanto mais
cedo melhor, Simão Coelho
inaugurou o marcador aos 6
minutos. Um golo que pode-
ria dar tranquilidade à equipa,
mas que à medida que o tem-
po foi passando, não se reve-
laria eficaz. Daí que o golo dos
visitantes aos 33’ por Rui
Cunha, tenha sido um balde

de água fria, nos objectivos
do colectivo. Com a igualdade
a uma bola chegou-se ao in-
tervalo, ficando uma enorme
expectativa para o segundo
tempo do jogo.

Tondoango Samuel,
o “herói” de um jogo
impróprio
para cardíacos
O reatamento do jogo, não
começou de forma positiva
para as cores sintrenses. Aos
53 minutos, Bernardo Matos,
deu vantagem à Naval (1-2),
e de imediato, Rita Gonçalves
promove a primeira alteração
com a troca de Afonso Pirão,
por Fábio Baldé, procurando
dar mais profundidade ao
ataque. E assim aconteceu:
volvidos três minutos, Ton-
doango Samuel empataria o
jogo (2-2) que entraria numa
fase de menor qualidade, com
muitas paragens e cartolinas
amarelas (o segundo tempo
teve seis). A treinadora dos
“amarelos” volta a mexer no

“xadrez” inicial, e promove
uma segunda alteração, com
a entrada de Diogo Estácio
(64’), e voltou a ser feliz. Aos
72 minutos, Tondoango Sa-
muel, marca para o 3-2, e leva
os adeptos e simpatizantes ao
rubro. Até final, o Sintrense
jogou na manutenção do
resultado, e procurou ganhar
tempo com a última substi-
tuição, aos 78’ (troca de Mar-
tin Alves, por Igor Sá). Os
quatro minutos de desconto
dado pela equipa de arbitra-
gem liderada por Ricardo
Carreira (AF Leiria), foram de
enorme sufoco e sofrimento,
numa vitória inteiramente
justa da equipa do Sport Uni-
ão Sintrense que alinhou
com: Daniel Brito; Venilson
Manuel, Fábio Celestino, Ri-
cardo Filipe, e Jamal Trovoa-
da; Digo Gonçalves, Diogo

Estácio (Ivo Vitorino, 64’),
Afonso Pirão (Fábio Baldé,
54’), e Tondongo Samuel;
Igor Sá Martin Alves, 78’), e
Simão Coelho.
Não utilizados: Paulo Casso-
co, Cauet Espindola, Guliher-
me Perez, e Vasdco Figuei-
redo.

pontual já seja significativa
para os da frente (11 pontos).
A jornada do dia 9, tinha vá-
rios motivos de interesse a
começar pelo jogo em São
Pedro de Sintra, entre o 1.º
Dezembro, e a União de Tires,
com resultado imprevisível.
Venceu o emblema sintrense,
por duas-bolas-a-uma que
assim manteve a liderança, a
par do Oriental, mas com van-
tagem sobre os lisboetas, já
que venceu na primeira volta
(0-2). Já os orientalistas, con-
seguiram um dos resultados
mais volumosos da prova, ao
golearam o último classi-

ficado, o Colégio Marista por
13-0!

Jogo épico em Lourel,
com a réplica dada
pelo Atlético
de Pêro Pinheiro
Com uma excelente perfor-

mance atacante (41 golos), o
Clube Atlético de Pêro Pinhei-

ro demonstrou no campo
Sargento Arménio ser uma
equipa de ataque. Chegou ao
intervalo a vencer por 2-3, e
só claudicou na parte final do
jogo, muito por culpa da indis-
ciplina de alguns elementos
que acabou por prejudicar o
colectivo. O conjunto leonino
depois de chegar ao empate,
pressionou bastante o sector
defensivo visitante e acabou
por superar a desvantagem

trazida do intervalo. A soma
dos três pontos mantém as-
sim o emblema de Lourel na
luta directa pela promoção aos
nacionais da FPF.
A jornada de amanhã, sába-
do, dia 16, parece ser tran-
quila para os da frente, em-
bora no campo Pardal Mon-
teiro, o Oriental tenha que
puxar dos galões se quiser
somar os três pontos. Já o
Lourel na deslocação a

Juniores A (sub19)
Sintrense e Real SC ganham fora
No Campeonato Nacional de Juniores A (sub 19) da 2.ª
Divisão (Manutenção/Descida), Sintrense, e Real venceram
os seus jogos e consolidaram posições de topo na
classificação.
Em Alcobaça, o Sintrense goleou por 0-7, com golos de
David Lopes (3), Fábio Batista (2), Edson Carvalho, e Tiago
Castro.
Em Portalegre, frente ao Portalegrense 1925, o Real Sport
Clube venceu por 0-2, com golos de Tony Na, e Cláudio
Santos.
À 4.ª jornada, o Sintrense lidera com 27 pontos, seguido do
Loures (25), e do Real SC (24), e Torreense (23), lugares que
garantem a manutenção directa para a próxima época.

Campeonato Nacional de Juniores B (sub 17) da 1.ª Divisão-Manutenção/Descida

Sintrense bate Naval (3-2), e garante manutenção
Ventura Saraiva Classificação final: Série C-

Manutenção
1.º Caldas SC, 38 pontos; 2.º
União Almeirim, 33, 3.º Sin-
trense, 31, 4.º EAS Marinha
Grande, 29, 5.º Naval 1893, 25,
6.º “O Elvas, 25, 7.º CAD, 15,
8.º Bairro do Valongo (Castelo
Branco), 4.
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Q u i n t i n o  e  M o r a i s

A    F U N E R Á R I A

ATENDIMENTO PERMANENTE:   21 961 85 94

SEDE: Rua da Oliveira, 1 – Aldeia Galega

2705-416 S. João das Lampas - SINTRA

Telef. 21 961 85 94 - Fax 21 961 85 80

Telem 96 40 59 106 / 96 58 04 826

FILIAL 1: Rua Moínho de Fanares, 10

2725-394 Mem Martins - SINTRA

Telef. 21 921 43 40 - Fax: 21 926 01 34

FILIAL 2: Rua Visconde d’Asseca, n.º 25

MUCIFAL

Telef. 21 928 23 95/6 - Fax: 21 928 23 97

Especializamo-nos em:
Car Care � Hidráulica � Pneumática � Lubrificantes �  Rolamentos
� Vedantes � Mangueiras Industriais �  Transmissão � Ferramenta

Manual e Eléctrica � Produtos Químicos � Artigos de Borracha
� Filtros � Máquinas para Indústria � Diversos

PUB.

Parque Empresarial do Ral – Rua António Correia de Sá – Armazém 3
2709-502 Terrugem Sintra

Telef. 219 619 602 - Fax: 219 613 620 - Telem. 939 596 907

Marco Correia
Gerente

marco.correia@alobec.pt

12.ª Milha Urbana de São Marcos-Cacém (Troféu Sintra a Correr)

Sábado, 16, junto à Escola EB/JI de São Marcos

A
competição desti-
na-se a atletas fe-
derados e não fe-
derados de ambos
sexos, desde que

Em 2018, o pelotão de veteranos foi o mais participado das várias corridas. Este
ano, a perspectiva mantém-se

Ventura Saraiva

É a quarta prova do calendário de 2019 do Troféu Sintra a Correr, e a
primeira na distância da Milha (1.609 metros), cuja temporada contempla
mais duas da disciplina (Abrunheira, e Monte Abraão). Depois de receber
o corta-mato de abertura do troféu, a freguesia de São Marcos-Cacém
volta a promover o atletismo, reunindo alguns dos melhores especialistas
concelhios na distância.

estejam devidamente inscri-
tos nas plataformas dos
concelhos de Sintra, Oeiras e
Cascais. As novas inscrições
terminaram no início desta
semana, não sendo possível
novo registo até ao dia 19
deste mês. Todavia, os parti-
cipantes à “Caminhada Pe-
reirinha” de homenagem ao
falecido atleta Joaquim Rosa
Pereira,  com início às 14h30,
com local de concentração
junto a Escola EB/JI de São
Marcos N.º 2 na Avenida do

Brasil em São Marcos, podem
fazer a inscrição na União das
Freguesia do Cacém e São
Marcos, Loja do Cidadão no
Cacém e Instalações do Cen-
tro Carlos Paredes – Lúdico
Cultural e Desportivo (e no
local da prova até às 13h30),
com os seguintes dados:
Nome / Data de Nascimento /
Nº Bilhete de Identidade.

Casa Benfica
no Algueirão lidera
com três vitórias
Para trás, estão já realizadas
as provas de São Marcos-Ca-
cém, Algueirão-Mem Martins,
e Cross Run de Rio de Mou-

ro, todas elas com a vitória
colectiva da Casa Benfica em
Algueirão-Mem Martins que
totaliza 30 pontos. A equipa
do Centro de Cultura e Des-
porto Sintrense (CCDS) é a
grande surpresa deste inicio
da temporada, com o 2.º lugar
(27 pontos), já distanciada da
JOMA (20), e do GRD Mani-
que de Cima, com 17.
Na classificação “Extra Con-
celho”, a Federação da Famí-
lia para a Paz Mundial (FFP
MU), segue sem concorrência
na liderança (20 pontos),
seguida do Linda-a-Pastora
SC, com 8, e do GRD Ribeira
da Lage (7), os três clubes do
concelho de Oeiras.

Individualmente, e no esca-
lão de seniores femininos,
Joana Vinagre (42 pontos), e
Ana Ribeiro (37), ambas do
CCD Sintrense, e Carolina
Guedes (36), da JOMA, ocu-
pam os lugares cimeiros da
classificação.
Nos homens, a liderança per-

tence a Marco Pinto (FFP
MU), com 42 pontos, seguido
de Tiago Dias (JOMA), 25, e
Luis Barracho (CCD Sintren-
se), com o mesmo número de
pontos.
O programa-horário da Milha
de São Marcos está assim
definido: 15:00- Benjamins

(m/f)- 800 m; 15:10- Infantis
(m/f)- milha (1.609 m); 15:40-
Juvenis (m/f); 16:00- Jun./
Sen/F35 feminino; 16:15- F40,
45,50,55,60+def. a pé; 16:30-
Jun/Sen/M35 masculino;
16:45- M40 a 70+def. a pé

Associação D. Carlos I – Clube Top Spin Sintra

Alemão Joachim Gogel
integra equipa técnica
O treinador de Ténis de Mesa, Joachim Gogel passou a
integrar a equipa técnica da Associação Cultural Desportiva
e Recreativa D. Carlos I- Clube Top Spin de Sintra.
De nacionalidade alemã e recém-radicado em Portugal, este
técnico “possui vasta experiência técnica e organizativa,
destacando-se no seu vasto curriculum o curso de nível A, de
desporto de alta competição da Federação Alemã de Ténis de
Mesa, e as funções de técnico e coordenador das selecções
paralímpicas da Alemanha e do Brasil”, sublinha o clube na
nota divulgada publicamente.
Joachim Gogel, já iniciou a orientação dos treinos de iniciação
e dos atletas Federados do Top Spin, em coordenação com a
actual equipa técnica, bem como o treino dos atletas Veteranos
e de Lazer do clube. “
“Que seja muito bem-vindo! Vamos Top Spin!” Slogan de
regozijo dos dirigentes do clube do concelho de Sintra, e
sedeado na EB D. Carlos I, em Sintra. Joachim Gogel na equipa técnica do Top Spin

Férias Desportivas
em Sintra-Inscrições Abertas
De 8 a 17 de Abril em grupo, ou individual
Já se encontram abertas as inscrições para o programa “Férias
Desportivas em Sintra – Páscoa 2019”, que vai decorrer de 8
a 17 de Abril. Este programa, promovido pela Câmara Municipal
de Sintra, conta com a colaboração dos agrupamentos de
escolas, clubes e associações desportivas, com o objectivo
de incentivar a actividade física e a ocupação saudável e
activa dos tempos livres das crianças e jovens do concelho.

Participação gratuita direccionada às crianças
A participação é gratuita e possibilitará a experimentação de
diversas modalidades desportivas, nomeadamente: Activi-
dades Aquáticas, Basquetebol, Bodyboard, Dança Kids,
Futsal, Hóquei Patins, Ténis de Mesa, Ginástica, Yoga, Taekw-
ondo, Rugby, Ténis, Patinagem e Caminhada.
As actividades deste programa são direccionadas às crianças
e jovens que se encontram em férias de Páscoa integrados em
associações (ATL´s, Instituições Particulares de Solidariedade
Social, Associações de Pais e Encarregados de Educação e
Associações Juvenis), bem como às crianças e jovens a título
individual, incluindo a população com necessidades educa-
tivas especiais.
Os interessados em participar nas actividades, quer a título
individual quer em grupo, devem fazer a sua inscrição através
do preenchimento do formulário respeitante ao dia escolhido.
Para mais esclarecimentos contactar a Divisão de Desporto
através do número de tel 29236135, ou desp.actividades@cm-
sintra.pt.

PUB.
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Sintra – Canções da Disney, 24 março, 21h30, Centro Cultura Olga Cadaval

EXPOSIÇÕES

CINEMA

TEATRO

MÚSICA

Sintra – Espontâneo 2019 -
Festival Internacional
de Teatro de Improviso
Quando: 28 e 30 de março, 21:30
Onde: Auditório Acácio Barreiros,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Teatro para Bebés
Quando: 14 abril, 11h.
Onde:  Palco Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “Vida e obra de Artur
Anjos Teixeira”
Quando: até 5 maio
Onde: Museu Anjos Teixeira

Sintra – Exposição de pintura
de André Kano
Quando: até 4 de maio
Onde: Galeria Municipal - Casa
Mantero. Telef. 210236190

sala 6, às 13.15h.
“Mia e o Leão Branco” VP, na
sala 6, às 15.25h.
“Uns Pais do Pior”, na sala 5-
K, às 00.25h.
“Uns Pais do Pior”, na sala 6, às
17.25h.
“Correio de Droga”, na sala 6,
às 19.20h.
“Lego 2 – O Filme” VP, na sala
7, às 11.40h, 16.10h.
“Bucha & Estica”, na sala 7, às
14h, 16.10h.
“Green Book - Um Guia para
a Vida”, na sala 7, às 18.50h.
“Bohemian Rhapsody”, na sala 7,
às 21.30h.
“Assim Nasce uma Estrela”, na
sala 7, às 00.15h.
“Captain Marvel”, na sala 3, às
19.30h, 21.55h.
“Captain Marvel”, na sala
VIP8,  às 13.35h, 16h, 18.40h,
21.20h, 21.55h.

Sintra – Córtex (Festival de
Curtas Metragens de Sintra)
Quando: 3 a 7 de Abril
Onde: Auditório Acácio Barreiros;
Centro Cultural Olga Cadaval

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
14 a 20 Março

“Dragon Ball Super: Broly -
O Filme” VP, na sala 1, às
11.15h.
“Dragon Ball Super: Broly -
O Filme” VP, na sala 2, às
13.10h, 15.20h, 17.30h, 21.50h.
“Dragon Ball Super: Broly -
O Filme” VO, na sala 2, às

19.40h, 00h.
“Réplicas”, na sala 1, às 13.25h,
15.30h, 17.35h, 22h, 00.20h.
“A Favorita”, na sala 1, às
19.40h.
“Marnie e os Amigos”, na sala
3, às 11.30h, 13.30h, 15.30h,
17.30h.
“Vingança Perfeita”, na sala 3,
às 00.30h.
“Ralph Vs Internet” VP, na sala
4, às 11.25h.
“Snu”, na sala 4, às 13.50h,
15.45h, 17.40h.
“Como Treinares o Teu Dragão:
O Mundo Perdido” VP, na sala
VIP8, às 11.20h.
“Como Treinares o Teu Dragão:
O Mundo Perdido” VP, na sala 5K,
às 13.10h, 15.25h, 17.45h.
“Como Treinares o Teu Dragão:
O Mundo Perdido” VO, na sala 6,
às 11.10h.
“Como Treinares o Teu Dragão:
O Mundo Perdido” VO, na sala 4,
às 19.35h.
“Vice”, na sala 4, às 21.40h.
“Rosie - Uma Família Sem
Teto”, na sala 6, às 21.35h,
23.40h.
“Rosie - Uma Família Sem
Teto”, na sala 5K, às 20h.
“Green Book - Um Guia para
a Vida”, na sala 5K, às 21.45h.
“À Porta da Eternidade”, na

Sintra – Rodrigo Costa Félix
Quando: 16 março, 21.30h
Onde: Auditório Acácio Barreiros,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra  – Concertos para Bebés
Quando: 17 março, 10h e 11.30h

Sintra – “Sonho”, exposição de
originais de banda desenhada de
Susa Monteiro
Quando: até 10 abril
Onde: Casa dos Hipopómatos -
Biblioteca Municipal de Sintra

Sintra – “O Espaço ilimitado
da pintura”,  obras da coleção de
Nadir Afonso
Quando: até 5 de janeiro de 2020
Onde: O MU.SA – Museu das Artes
de Sintra

Mira Sintra – “O Equilíbrio”,
exposição de pintura de Alonso
Fernandes
Quando: até 31 março
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais. Telef. 219128270

Onde: Palco do Auditório Jorge
Sampaio, Centro Cultura Olga
Cadaval

Sintra – Canções da Disney
Quando: 24 março, 21h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultura Olga Cadaval

Sintra – “Concertos de Prima-
vera”, ciclo de música barroca nas
igrejas do concelho
Quando: 21 março a 10 maio
Onde: Igrejas de Colares (21
março), Santa Maria (Sintra - 29
março), Ulgueira (5 abril), Terru-
gem (12 abril), São Pedro (3 maio)
e São Martinho (Sintra - 10 Maio).

Sintra – Coral Sinfónico de
Portugal
Quando: 6 abril,  21:30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olda Cadaval

Sintra – Ditch Days
Quando: 12 abril, 21:30h
Onde: Auditório Acácio Barreiros,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Opera Viaggiare Per
Il Mondo Verdi
Quando: 13 Abril, 21:30
Onde: Auditório Jorge Sampaio
Centro Cultural Olga Cadaval

Rodrigo Costa Félix é um dos
mais representativos fadistas
da sua geração. Com uma
carreira de mais de 25 anos, já
percorreu inúmeros palcos
em Portugal e no estrangeiro,
tanto em Festivais de pres-
tígio internacional como nas
diversas comunidades portu-
guesas espalhadas pelo
mundo. O seu último álbum,
“Fados de Amor”, teve
enorme reconhecimento no
nosso país – Prémio Amália
Rodrigues para melhor álbum
de Fado do ano – e destaque
internacional – nomeado pela
revista Songlines para melhor
álbum de World Music. O
single “Amigo Aprendiz” foi
ainda distinguido pela revista
The Atlantic como uma das
melhores baladas do ano,
também na área da World
Music.
Após algum tempo de ausên-
cia dos grandes palcos na-
cionais, Rodrigo Costa Félix
regressa aos concertos numa
das mais prestigiadas salas
da região de Lisboa: o Centro
Cultural Olga Cadaval, em
Sintra. O espectáculo terá
como base alguns dos seus
maiores sucessos bem como
muitos dos temas que farão
parte do seu novo álbum de
originais, “Tempo”, com

O Centro Cultural Olga Cadaval e a Fado World apresentam:

Rodrigo Costa Félix ao vivo
“Tempo” – Pré – apresentação do novo CD

edição prevista para meados
de 2019.

Ficha artística e técnica
Voz Rodrigo Costa Félix |
Guitarra Portuguesa Hen-
rique Leitão | Viola de Fado

Miguel Ramos | Contrabaixo
Paulo Paz | Produção Tiago
Torres da Silva |
Classificação etária: > 6
Duração aproximada: 70
minutos (sem intervalo)
Preço: 15,00 euros

Sintra – Jacarés
Quando: 26 abril, 21.30h
Onde: Auditório Acácio Barreiros
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Concertos para Bebés
Quando: 28 abril, 10h e 11.30h
Onde: Palco do Auditório Jorge
Sampaio

Leia, assine

e divulgue

o Jornal de Sintra
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No âmbito do intercâm-
bio”Cherish - CulturalHeri-
tageAmbassadors”, Jo-
vens pela Defesa do Patri-
mónio Cultural, promovido
pela Youth Coop, reuni-
ram-se entre 2 e 10 deste
mês, Agualva Mira Sintra,
delegações de cinco paí-
ses: Portugal, Itália, Ale-
manha, Arménia e Letónia,
para além do grupo de jo-
vens da Casa Seis Centro
Comunitário, que partici-
param com as suas danças
e dos alunos estagiários
do Curso Profissional de
Fotografia da Escola Se-
cundária Matias Aires.
Este encontro teve o apoio
da Agência Nacional do
Erasmus+ Juventude em
Ação no âmbito do pro-
grama europeu Erasmus+
e do IPDJ – Instituto Por-
tuguês do Desporto e Ju-
ventude, para além da Câ-
mara Municipal de Sintra
e da Junta de Freguesia
Agualva Mira Sintra
O objetivo foi “motivar 25
jovens de 5 países, das vá-
rias delegações presentes,
a desenvolverem o seu
sentido de pertença nas
suas comunidades, a parti-
lharem as suas ideias em
grupos internacionais e a
aprofundarem os conheci-
mentos sobre cultura a ní-
vel local e a nível europeu.
Ao longo de 8 dias os par-
ticipantes tiveram a possi-
bilidade de explorar as
diferenças culturais exis-
tentes no grupo de inter-
câmbio, partilhar a suas
perceções e ideias sobre o
trabalho desenvolvido nas
suas regiões, desenvolver
competências para a im-
plementação de projetos
socioculturais e criar um
esboço de um plano de
ação para as suas inicia-
tivas locais. 

Fotos dos alunos

Estagiários do Curso

Profissional de Fotografia

da Escola Matias Aires

estagiários de fotografia

Jovens pela Defesa do Património Cultural
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