JORNAL DE SINTRA

Publicações
Periódicas
Prioritário

Autorizado a circular
em invólucro fechado
de plástico ou papel.

Taxa Paga
Portugal
Sintra

ANO 88 - N.º 4350 (Digital) • PREÇO AVULSO 0,60 (c/ IVA) SEXTA-FEIRA, 2 DE JULHO DE 2021

SEMANÁRIO REGIONALISTA INDEPENDENTE • DIRECTORA: IDALINA GRÁCIO DE ANDRADE • ANTÓNIO MEDINA JÚNIOR (fundador) e JORNAL DE SINTRA galardoados com a Medalha de Mérito Municipal (Grau Ouro) • PROPRIEDADE: TIPOGRAFIA MEDINA, SA

Anabela Rosa Areias, uma das 10 finalistas do Prémio Global Teacher Prize Portugal 2021, o “Nobel da Educação”,
lecciona no Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, na vila de Algueirão-Mem Martins

Uma professora no topo do mérito
Reside desde 2013, no Magoito, e lecciona na Escola
Básica Mem Martins, em Ouressa, pertencente ao
Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, Sintra. É
professora do 1º Ciclo do Ensino Básico, e foi uma das
10 finalistas do “Prémio Global Teacher Prize Portugal
2021, considerado o “Nobel da Educação”, iniciativa
presente em mais de 120 países.
A cerimónia decorreu no auditório da Casa das Selecções,
no Jamor, concelho de Oeiras, no dia 18 de Junho, apenas
com convidados, e familiares, devido aos planos de
contingência no âmbito da Covid 19. Todavia, todo o
programa pôde ser acompanhado em directo, através do
Canal Youtube, direccionado, sobretudo, para a
Comunidade Educativa, “valorizando a profunda
importância dos professores no desenvolvimento pessoal
e profissional dos alunos do nosso país e das comunidades
onde estão inseridos”, como sublinha a nota da
organização.
Anabela Areias, é autora de um livro para crianças “1,2,3…
Aqui Vou Eu!”, uma prática pedagógica Waldorf na escola
pública.
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Concelho de Sintra mantém-se na linha vermelha
e pode recuar ainda mais no desconfinamento
Ventura Saraiva

Segundo os dados divulgados na semana passada (dia 24) no boletim
epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), dos 58 concelhos
com incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes,18
pertencem à Área Metropolitana de Lisboa (AML), onde se insere o de
Sintra. “Portugal encontra-se claramente na zona vermelha da nossa
matriz, pelo que não existem condições para avançar no
desconfinamento”, anunciou a ministra Mariana Vieira da Silva, na
conferência de imprensa, no final do Conselho de Ministros.
Matriz de risco apresentada no dia 21 de junho

E

ntre os dias 10 e 23
de Junho, além do
concelho de Lisboa,
com 438 casos positivos, e Sesimbra
(391), que já tinham na semana anterior uma incidência
entre 240 e 479,9 casos por
100 mil habitantes nos últimos 14 dias, aumentou o número de concelhos da Área
Metropolitana de Lisboa que
entraram para a lista; Almada
(256), Amadora (273), Barreiro (294), Cascais (282),
Loures (254), Mafra (290),
Moita (324), Odivelas
(285), Oeiras (291), Seixal
(289) e Sintra (249).
De acordo com a Direcção
Geral da Saúde (DGS, tal como
no boletim anterior não existem concelhos em risco muito
elevado, ou seja, com incidência a 14 dias superior a 960
casos por 100 mil habitantes.
Albufeira (494), Constância
(496) e Lagoa, nos Açores,
(530) entram esta semana para
a lista dos concelhos com
risco elevado de contágio ao
registarem uma incidência
acumulada superior a 480

Concelho de Sintra mantém-se na encruzilhada da Área Metropolitana
de Lisboa no que toca ao crescimento de novos casos de infecção
casos por 100 mil habitantes,
deixando de estar neste patamar Odemira, que tem agora
uma incidência superior a 240
casos.
Dos 58 concelhos, 27 registam um acumulado, nos
últimos 14 dias, de mais de 240
casos por cada 100 mil habitantes, enquanto na semana anterior, eram seis os

ÚLTIMA EDIÇÃO (Papel)

concelhos que estavam neste
patamar, o que significa que
entraram para esta incidência
mais 21. Os restantes 28
concelhos têm valores entre
os 120 e os 239,9 casos por
100 mil habitantes, menos
dois do que na semana
passada.
Com zero casos nos últimos
14 dias são referidos 43 con-

foto: ventura saraiva

celhos, menos 12 em relação
ao boletim anterior.

Declarado o Estado
de calamidade
até ao dia 11 de Julho
Face ao aumento de casos
positivos, sendo predomi-
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nante a variante indiana, a
Delta, o Conselho de Ministros renovou a proibição de
circulação para dentro ou para
fora da Área Metropolitana
de Lisboa vai manter-se nos
fim de semana, entre as 15h00
de sexta-feira, e as 06h00 de
segunda-feira, salvo as
excepções previstas na lei,
nomeadamente nas deslocações de trabalho, assistência familiar, ou de emergência social. Para travar, a
propagação, o Governo, não
só travou o plano de desconfinamento previsto por
fases, como voltou a declarar
o Estado de Calamidade até
ao próximo dia 11.
Segundo a Lei, só pode entrar
e sair livremente da Área Metropolitana as pessoas que
tenham um certificado digital
ou teste negativo à covid-19.
O Governo também anunciou
que o concelho de Albufeira
e o de Lisboa recuam no
plano de desconfinamento e
juntam-se a Sesimbra que já
se encontrava no nível de

risco muito elevado de
incidência de covid-19,
existindo ainda outros 25
concelhos em risco elevado.
Assim, e relativamente ao
concelho de Sintra, aplica-se
o seguinte:
Teletrabalho obrigatório
quando as actividades o
permitam; restaurantes, cafés
e pastelarias podem funcionar até às 22h30 (no interior,
com um máximo de 6 pessoas
por grupo; em esplanada, 10
pessoas por grupo); espectáculos culturais até às 22h30;
casamentos e baptizados com
50 % da lotação; comércio a
retalho alimentar e não alimentar até às 21h00; permissão de
prática de todas as modalidades desportivas, sem
público; permissão de prática
de actividade física ao ar livre
e em ginásios; eventos em
exterior com diminuição de
lotação, a definir pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).
Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Concelho de Sintra passa de 15.º
para 26.º na lista vermelha

Na lista dos concelhos considerados de risco, o de Sintra
apresentava uma taxa de incidência de 199 cados por
100.000 habitantes, evoluindo negativamente numa
semana, para 249, passando 249, mas baixando na lista
para 26.º lugar.
Concelhos de risco na AML
Lisboa
438 (5.º)
Oeiras
291 (14.º)
Mafra
290 (15.º)
Seixal
289 (16.º)
Odivelas
285 (18.º)
Cascais
282 (19.º)
Amadora
273 (23.º)
Almada
256 (24.º)
Loures
254 (25.º)
Sintra
249 (26.º)
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Anabela Rosa Areias, uma das 10 finalistas do Prémio Global Teacher Prize Portugal 2021

“Obrigado Professor”– reconhecer e agradecer
o papel dos professores

DIRECTORA
Idalina Grácio de Andrade (TE-596 A)
jornalsintra.direc@mail.telepac.pt

Ventura Saraiva

Anabela Rosa Areias é professora de 1.º Ciclo do Ensino Básico na Escola
Básica Mem Martins do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, em
Algueirão Mem Martins, e reside no Magoito, no litoral sintrense, desde
2013. Foi uma das 10 finalistas do Prémio Global Teacher Prize Portugal
2021, valorizando a profunda importância dos professores no
desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos do nosso país e das
comunidades onde estão inseridos.
“Obrigado Professor”– é também o foco da campanha de comunicação
do projecto onde são os próprios alunos a reconhecer esse papel e a
agradecer aos seus professores tudo aquilo que eles fazem nas salas de
aula de Portugal.
Anabela Rosa Areias foi recebida
A cerimónia decorreu no dia 18 de Junho, no Auditório da Cidade do nos Paços do Concelho, em Sintra
Futebol, no Jamor, Concelho de Oeiras, e já mereceu por parte do
presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, uma distinção à professora Anabela que a recebeu nos Paços do
Concelho, no passado dia 24.
foto: cms

C

om um programa
que preencheu toda a tarde dia 18,
uma sexta-feira,
Afonso Mendonça
Reis, Empreendedor Social da
Educação, da equipa Mentes
Empreendedoras, um programa de desenvolvimento de
liderança juvenil, e presidente
do Júri, fez a nota de Abertura
e do Encerramento, seguindose o Secretário de Estado
Adjunto e da Educação, João
Costa.

Este prémio português, é a
versão nacional do chamado
“Nobel da Educação”, o
Global Teacher Prize Portugal
(GTP), uma iniciativa presente
em mais de 120 países, com o
intuito de celebrar e reconhecer o papel dos professores
em todo o Mundo.
Estas distinções centram-se
na divulgação das melhores
metodologias de ensino e
projectos inovadores desenvolvidos pelos professores,
potenciando assim a capa-

cidade e o aproveitamento
escolar dos alunos.

“1,2,3… Aqui Vou
Eu! Um livro de
promoção e
divulgação da
pedagogia Waldorf
É na pedagogia de Waldorf
que Anabela Rosa Areias,
centra as suas práticas edu-

cacionais e efectivas, partindo de vários princípios, como
o trabalho em prol da tendência natural das crianças
para serem activas, da valorização das experiências sensoriais nos primeiros anos de
vida e da importância de viver
a vida ao ritmo das estações
do ano.
Algumas metodologias podem ser exemplificadas
através de actividades como
a realização de pinturas a giz
sobre diferentes temáticas, a
escrita com recurso a lápis de
cor ao invés do tradicional

carvão, o início do dia ao som
de ritmos diversos, a aprendizagem de instrumentos
musicais como a flauta de
bisel, desenvolvimento de
competências como, o tricô,
pintura em aguarela, e modelagem com cera de abelha.
Por sentir a necessidade de
promover e divulgar tal
pedagogia para mais agrupamentos, e também nas Escolas Superiores de Educação, a professora escreveu o
seu primeiro livro: 1...2...3...
Aqui vou eu!

“Tenho que estar atenta ao que de bom posso trazer
para os meus alunos”
Anabela Areias nasceu em Lisboa no ano de 1978, é Professora licenciada em Matemática
e Ciências pela ESELx em 2001.
Iniciou a sua atividade docente, trabalhando com a metodologia do Movimento da Escola
Moderna durante 2 anos.
Procurando melhorar-se como professora, começou o seu percurso na Pedagogia Waldorf
em 2003. Desde então, desenvolveu o seu trabalho nas escolas com base nesta pedagogia.
No verão de 2005, estagiou em escolas Waldorf no Brasil de vários níveis sociais,
nomeadamente, as escolas municipais Vale de Luz e Cecília Meireles, em Nova Friburgo e
o colégio Rudolf Seitner, em São Paulo. Mais tarde, também fez observação de aulas em
Espanha e no Chile.
Tem participado em vários Congressos e Encontros Internacionais e Nacionais de
Pedagogia Waldorf. Também deu formação a professores e outros interessados em algumas
das escolas onde trabalhou. Fez voluntariado na Guiné Bissau, dando formação a
professores. Quando possível, participa em formações como preparação de ano letivo
com professores/pedagogos Waldorf de grande referência. Ainda assim nunca se esquece
de fazer outras formações que nada têm a ver com esta pedagogia porque “Tenho de estar
aberta/atenta ao que de bom posso trazer para os meus alunos”.
In Edições Mahatma
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Sintra mantém
aposta em reabilitação
urbana
A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião de
executivo, uma nova comparticipação para reabilitação urbana
ao abrigo do programa ReaVIVA.
O imóvel alvo de intervenção insere-se na Área de
Reabilitação Urbana (ARU) de Mem Martins/Rio de Mouro,
na Freguesia de Rio de Mouro, é composto por 13 frações
autónomas (8 frações habitacionais e 5 garagens), e irá receber
uma comparticipação de cerca de 7 mil e 300 euros para fazer
face às obras de conservação das partes comuns do edifício.
O presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, referiu que
“o ReaVIVA é um instrumento fundamental para a revitalização
dos meios urbanos e impulsionar a renovação do espaço
público, valorizando desta forma o património e consolidar
centralidades afirmando a identidade do local”.
O ReaVIVA é um programa de comparticipação financeira a
fundo perdido que se destina à realização de obras de
conservação, alteração, manutenção e restauro a realizar nas
partes comuns e exteriores de prédios urbanos, integrados
em ARU, com apoio financeiro até aos 30 mil euros.
As ARU de Sintra abrangem atualmente cerca de 78 mil
pessoas. A realização de obras de imóveis deverá reabilitar a
imagem arquitetónica do edificado, recuperar elementos
arquitetónicos em vez de os substituir por outros, integrar
materiais com composição igual ou semelhante aos originários
e valorizar intervenções que se confirmem de relevo.
Fonte: CMS

Belas Clube de Campo
acolhe torneio
“Ladies On Tour 2021”

Integrado das comemorações do dia do município sintrense,
realizou-se no dia 29, entre as 09h00 e as 16h00, no campo de
golfe do Belas Clube de Campo, o torneio Ladies on Tour
2021.
O evento foi organizado por um grupo de jogadoras seniores,
tendo como objectivo primordial divulgar o golfe no feminino.
Devido ao histórico da forte adesão de participantes nacionais
e internacionais, e à excelência do local escolhido, esta é uma
prova de grande reconhecimento, e na última edição reuniu
meia centena de concorrentes.
Esta iniciativa contou também com uma componente artística
com a exposição de aguarelas da artista Leonor Janeiro, e que
decorreu no mesmo horário do torneio.

Câmara Municipal de Sintra
assinala Dia do Município
com inúmeras iniciativas públicas
Ventura Saraiva

Dia dedicado a São Pedro, o último dos festejos dos Santos Populares, não fosse a pandemia da
Covid 19. Dia do Município de Sintra, feriado municipal, aproveitado pela Câmara Municipal de
Sintra para promover inúmeras iniciativas, apesar de condicionadas pelas regras de segurança
da DGS, quanto ao número de convidados. Vários momentos altos do programa, com o mais
comovente, o da homenagem póstuma ao falecido presidente da freguesia de São Marcos-Cacém,
Estrela Duarte.

O

dia começou cedo,
com a cerimónia
institucional do
Hastear da Bandeira, nos Paços do
Concelho, em Sintra. Seguiuse a inauguração do Espaço
Museológico do Regimento
de Comandos e foi assinado
o auto de Consignação para
a Empreitada de construção
do Centro de Saúde de Belas,
e que permitirá o início de
construção do novo Centro
de Saúde de Belas “uma
prioridade”, nas palavras de
Basílio Horta.
“A Câmara Municipal de
Sintra já investiu oito milhões
de euros na construção de

Antiga Escola Primária de Belas irá acolher o Centro de Saúde
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ANTÓNIO & MARIA PAIS, LDA.
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Rua Carlos Gomes, N.º 20 - A • 2635-186 Casais de Mem Martins
Telef./Fax: 219 213 346

Agência Funerária

CARLOS A ALMEIDA FREIRE & FILHOS, LDA.

CARDOSO & FILHOS, LDA.

posto de abastecimento de combustíveis

SERVIÇO PERMANENTE
FUNERAIS • TRASLADAÇÕES
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SEDE: Pç. 5 de Outubro, 26 A – 2605-021 BELAS 214 310 105
FILIAL: Av. Miguel Bombarda, 8 – QUELUZ
214 352 563
SERVIÇO NOCTURNO: 214 310 105 - 214 371 138
agf.cardosoefilhoslda@gmail.com

SERVIÇOS RÁPIDOS - SERVIÇO DE PNEUS - PRÉ-INSPECÇÕES
DIAGNÓSTICOS - ACESSSÓRIOS - LUBRIFICANTES
Entrega de combustíveis ao domicílio
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MORELENA – 2715 PERO PINHEIRO - PORTUGAL
efa.lda@mail.telepac.pt • www.efa-marmoresrosa.com

REFEIÇÕES
ECONÓMICAS
E

A TASCA DO MANEL
Gerência: Manuel Rodrigues Lopes
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2710-630 Sintra • Telef. 219 230 215
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cinco novos centros de saúde: Queluz, Agualva, Sintra,
Almargem do Bispo e Algueirão-Mem Martins”, recordou o Edil, anunciando o
lançamento do Centro de
Saúde de Rio de Mouro.
Quanto ao Centro de Saúde
de Belas, irá funcionar nas
antigas instalações da Escola
Primária, edifício que se encontra encerrado, e que será
agora, sujeito a obras de remodelação e adaptação ao
espaço multifuncional do
sistema de saúde familiar.
Recorde-se que depois de
Queluz, Agualva, AlgueirãoMem Martins, Sintra e Almargem do Bispo, este é sexto

centro de saúde no concelho,
construído pela autarquia,
numa altura em que já foi
lançado o concurso internacional para a construção
do Hospital a erigir na Cavaleira, na Freguesia de
Algueirão-Mem Martins.

Homenagem
póstuma
a José Estrela
Duarte
Decorria o ano de 2019, e o
então presidente da União da
Freguesias do Cacém e São
Marcos, José Estrela Duarte

deixava o reino dos vivos,
aos 70 anos de idade. Deixou
um vazio na terra que escolheu para viver, ele que havia
nascido na freguesia do
Cercal, Santiago do Cacém.
Foi dirigente associativo
durante vários anos, e quando se reformou da actividade
profissional, dedicou-se à
causa pública. Foi homenageado, a título póstumo, em
São Marcos, iniciativa que
decorreu no âmbito do Dia do
Município de Sintra.
“A simplicidade da bonita
homenagem a um grande
autarca, um grande homem e
um grande patriota. O meu
amigo. O nosso grande
ftotos: ventura saraiva

José Bourdain, presidente do CA da CERCITOP, Basílio Horta, presidente da CMS
e Ana Sofia Antunes Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência
Estrela Duarte,” sublinhou
Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra.

Inaugurada
oficialmente
o Edificio Sede
da CERCITOP
em Lourel

Homenagem póstuma a José Estrela Duarte falecido em 2019

O programa da tarde, teve
início pelas 15h30, com a
apresentação do livro “Sin-

tria Monumenta Historica –
Património Histórico – Artístico”, seguido da inauguração do Edifício Sede do
Centro de Actividades Ocupacionais da CERCITOP, em
Lourel, na União de Freguesias de Sintra. A cerimónia foi
presidida pela Secretária de
Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência, Ana
Sofia Antunes.
Seguiu-se outra inauguração,
esta a do Centro de Dia,
Associação os Sabuguenses,
no Sabugo (União de Fre-

guesias de Almargem do
Bispo-Montelavar-Pero
Pinheiro), e uma visita às
obras do Jardim Romântico,
na Correnteza (vulgo Soldado Desconhecido) e
Pousada da Juventude de
Sintra, na Avenida Alfredo da
Costa.
As celebrações do Dia do
Município de Sintra, tiveram
o seu encerramento com o
Concerto do 55.º Festival de
Sintra, no Centro Cultural
Olga Cadaval.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 2-7-2021
ESPECIALIDADES
• Açorda de camarão
• Arroz de tamboril
• Bacalhau à Apeadeiro
• Bife à café
• Carne de porco à alentejana
• Escalopes à archiduk
• Filetes de espada
• Gambas fritas
• Vitela assada à mirandesa
• Posta mirandesa

Snack-Bar,
Restaurante

Encerra à Quinta-feira
Avenida Doutor Miguel Bombarda, 3 - R/C
2710-590 SINTRA • Telef. 219 231 804

SOBREMESAS
• Arroz doce • Mousse de morango
• Natas do céu • Pudim flan
• T
aça belinha • T
aça belinha
Taça
Taça
• T
aça do chefe • T
arte gelada
Taça
Tarte

ESPECIALISTAS EM PNEUS DE MOTO
PNEUBASE SINTRA: Rua da Aviação Portuguesa
n.º 110 – Vila Verde • 2705-845 Terrugem - SINTRA • Telef: 219 609 120
PNEUBASE OESTE: Rua Teresa de Jesus Pereira, 41 C/D
2560-364 Torres Vedras • Telef. 261 323 183
www.pneubase.pt

A PETROSINTRA é uma empresa com já um reconhecido destaque na área de comercialização e distribuição de combustíveis e na área dos pneumáticos.

PETROSINTRA, LDA. | Combustíveis, Lubrificantes
SERVIÇOS
• Equilibragem • Alinhamento • Reparação de furos • Focagem de faróis •
Mudança de Filtros / Óleo • Montagem de – Pneus – Baterias – Escovas –
Lâmpadas – Escapes • Substituição de – Amortecedores – Discos e pastilhas
• Lavagem automática
Encomendas e informações:
93 678 13 11 / 219 608 100

Av. 29 de Agosto, 16/18 | Terrugem | 2705-869 SINTRA
Tel: 219 608 100 | Fax: 219 608 225 | E-mail: geral@petrosintra.pt

• Serviço de Colisão
(com banco de alinhamento)

José Henriques • Diagnóstico Multimarcas
Gerente

• Pintura (com estufa)
• Mecânica / Serviços rápidos

Comércio e Reparações
ESPAÇO LUZ – Mat. Elect. e Iluminação, Lda.

Centro Emp. Ral II – Av. D. António Correia de Sá, 82-82 A – Arm.I – Ral – 2705-905 Terrugem-Sintra
Tel – 00.351.219605320 • Fax - 00.351.219605329 • www.espacoluz.pt

• Lubrificantes
• Serviços de Pneus

Rua Pedro Álvares Cabral, 6, Raposeiras • 2725-505 ALGUEIRÃO - MEM MARTINS • Telef. 219 279 991
Fax: 219 271 329 • Tlm. 966 788 166 - Email: arr.lda@sapo.pt
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Operação “Sintra e os Biorresíduos”

Algueirão com mais investimento

Sintra alarga recolha seletiva de resíduos alimentares
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de
Sintra (SMAS de Sintra) vão
alargar a recolha seletiva de
resíduos alimentares (biorresíduos), a partir de 28 de
junho, a Algueirão-Mem
Martins e a mais localidades
de Rio de Mouro. O alargamento da Operação “Sintra e
os Biorresíduos” foi anunciado, na SintrAmbiente’21Feira do Ambiente e da
Sustentabilidade, no decurso
de um webinar dedicado ao
tema “Alimentação Saudável
e Sustentável”.
Após Colares, Sintra e Queluz, o Município de Sintra dá
mais um passo na sua Estratégia na Gestão e Recolha
Seletiva de Biorresíduos, ao
expandir a operação à Serra
das Minas, Alto do Forte e
Vale Mourão/Paiões (Rio de
Mouro) e a Algueirão, Mem
Martins e Ouressa. Recordese que, em outubro de 2020,
os SMAS de Sintra arrancaram com um projeto piloto
em Rio de Mouro, com o lema
“Bio-Recursos: demasiado
bons para desperdiçar!”, que
abrangeu cerca de 15 mil
pessoas.
No corrente ano, os SMAS
de Sintra estão a alargar a recolha seletiva de biorresíduos
a mais 75 mil pessoas, num
universo de 25 mil fogos habitacionais, no âmbito de uma
candidatura financiada pelo
POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos), no montante de
292.721,55 euros. A Operação
“Sintra e os Biorresíduos”
representa um investimento
dos SMAS de Sintra de cerca
de 670 mil euros.
Decorrente da obrigatoriedade da recolha seletiva de biorresíduos até ao final de 2023
em todo o país, a recolha se-

letiva de resíduos alimentares
está a ser implementada de
forma gradual no concelho de
Sintra, abrangendo, em abril
último, diversas localidades
da Freguesia de Colares e da
União das Freguesias de Sintra: Almoçageme, Azenhas do
Mar, Banzão, Casas Novas,
Colares, Fontanelas, Galamares, Janas, Mucifal, Pinhal da
Nazaré, Praia das Maçãs e
Rodízio. No início de junho, a
recolha seletiva chegou ao
Bairro Económico de Queluz
e ao núcleo central de Queluz.
Ainda este ano, os SMAS de
Sintra vão promover a recolha
seletiva junto de agentes
económicos, nomeadamente
do setor da restauração, e em
estabelecimentos de ensino,
com circuito dedicado e
recolha porta-a-porta, por se
tratarem de produtores de
grandes quantidades de
biorresíduos.
Em 2022, o novo sistema vai
abranger mais 70 mil famílias,
envolvendo a totalidade da
área urbana do concelho,
cumprindo em 2023 a obrigatoriedade da recolha seletiva
de biorresíduos em todo o
território do concelho de
Sintra, englobando as uniões
das freguesias de São João
das Lampas e Terrugem e de
Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar.
Para aderir, os munícipes

devem preencher formulário
disponível em www.smassintra.pt ou ligar para 910 443
505.
A operação desafia os munícipes a efetuarem a triagem
dos resíduos alimentares
(restos de preparação e confeção de refeições, guardanapos de papel, saquetas de
chá, restos de produtos frescos não embalados, como legumes, frutas, carnes, peixe,
e pão e bolos). As famílias
aderentes efetuam a deposição dos restos de alimentos
em sacos verdes produzidos
com 100% de plástico reci-

clado, que serão acondicionados num pequeno contentor castanho (de 7 litros),
também distribuídos pelos
SMAS de Sintra. O saco deve
ser bem fechado e colocado
diretamente nos contentores
de indiferenciados existentes
na via pública.
Os SMAS de Sintra procedem
à recolha dos resíduos e à sua
entrega na Tratolixo (empresa
intermunicipal de Sintra,
Cascais, Oeiras e Mafra). Os
sacos são depois triados em
unidade de tratamento mecânico que, através de sistemas
óticos, efetua a separação,
permitindo o seu tratamento
de forma diferenciada.
Os biorresíduos recolhidos
serão transformados em composto orgânico ou energia,
alavancando-se desta forma
poupanças públicas e privadas na gestão dos resíduos
urbanos, tendo igualmente
em vista as metas preconizadas para o país no PERSU
2020+.
Fonte: SMAS Sintra

Dados essenciais da Operação
“Sintra e os Biorresíduos”:

Investimento total: 670.000 euros
Financiamento do POSEUR: 292.721,55 euros
População envolvida em 2021: 75 mil pessoas
Primeiras localidades abrangidas em 2021: Almoçageme,
Azenhas do Mar, Banzão, Casas Novas, Colares,
Fontanelas, Galamares, Janas, Mucifal, Pinhal da Nazaré,
Praia das Maçãs e Rodízio
Alargamento da operação em junho de 2021: Bairro
Económico de Queluz e núcleo central de Queluz; Serra
das Minas, Alto do Forte e Vale Mourão/Paiões (Rio de
Mouro); e Algueirão, Mem Martins e Ouressa
Projeto piloto arrancou a 19 de outubro de 2020 e
envolveu 15 mil pessoas na freguesia de Rio de Mouro,
nas localidades de A-dos-Francos, Albarraque, Bairro
da Felosa, Bairro da Tabaqueira, Cabra Figa (de baixo),
Casal do Marmelo, Covas, Manique de Cima, Moncorvo
de Baixo, Moncorvo de Cima, Paiões, Rio de Mouro
(velho), Serradas, Varge Mondar e Várzea

Remodelação da rede
de abastecimento
de água e nova ciclovia
O Município de
Sintra vai investir
3 milhões e 559
mil euros na remodelação da rede
de abastecimento
de água em Algueirão, numa intervenção que contempla ainda a
execução de ligação ciclável e pedonal entre Ouressa e a
Igreja do Algueirão (2,8 km). O auto de consignação da
empreitada foi assinado esta sexta-feira pelo presidente da
Câmara Municipal e do Conselho de Administração dos
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra), Basílio Horta.
“Após a saúde, a educação e a cultura, a Câmara de Sintra
tem uma prioridade que é o ambiente, a transição climática e
energética, onde se insere a construção de ciclovias, mas
também os parques urbanos, a qualidade de vida das pessoas,
o bem-estar, para que tenham possibilidade de usufruir do
espaço público”, realçou Basílio Horta, que destacou ainda
que esta empreitada é uma intervenção conjunta da Câmara e
dos SMAS de Sintra para minimizar o incómodo para as
populações pela execução dos trabalhos e reduzir os custos
de investimento.
A obra, com a duração de 37 meses, inclui a construção de
uma ciclovia entre Ouressa e a Igreja do Algueirão, estabelecendo ainda a ligação entre as sedes dos agrupamentos de
escolas Ferreira de Castro e Mestre Domingos Saraiva. Em
simultâneo, numa extensão de 18,8 quilómetros, será efetuada
a remodelação da rede de abastecimento de água na zona do
Algueirão, incluindo a substituição de ramais domiciliários e
a implementação de três zonas de medição e controlo (ZMC),
no sentido de reduzir as perdas de água.
Além da remodelação das condutas de distribuição e dos
ramais de ligação, os trabalhos vão contemplar a instalação
de conduta (Diâmetro 315) com ligação à adutora principal na
zona de derivação para Pedras da Granja, prolongamento da
conduta distribuidora DN 300 que se desenvolve no bairro
da Cavaleira ao longo da Rua Prof. Dr. Henrique Barros e
instalação de conduta distribuidora DN 315 na Rua Cidade de
Olhão.
A empreitada inclui, ainda, a instalação de novos equipamentos de deposição de resíduos urbanos. A intervenção
tem como objetivo reforçar e melhorar o sistema de deposição
da área de intervenção com a substituição dos contentores
de superfície por enterrados, num total de 170 equipamentos
de diferentes valências (47 indiferenciados, 41 para plástico/
metal, 41 para papel/cartão e 41 para vidro).
A rede de abastecimento de água a remodelar, que serve cerca
de 20 mil habitantes, abrange o Algueirão e a urbanização da
Cavaleira, o Bairro da Coopalme e a Quinta das Serralheiras,
numa área delimitada a Norte pela Rua Vasco da Gama, a Sul
pela linha de caminho de ferro, a Este pela Avenida Capitães
de Abril e a Oeste pelos reservatórios apoiado e elevado da
Cavaleira.
Fonte: SMAS Sintra

Etar de Cabrela avança
O Município de Sintra
aprovou a abertura de concurso público de construção
da Estação de Tratamento de
Águas Residuais (ETAR) de
Cabrela, na União das Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem, com o
preço base na ordem dos 670
mil euros.
Com um prazo de execução de
365 dias, a empreitada de
construção da ETAR de
Cabrela vai complementar a
execução da rede de drenagem de águas residuais de
Silva, Faião, Cabrela e Casais
de Cabrela que se encontra
em curso, que representa um

investimento dos Serviços
Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra (SMAS
de Sintra) de 1 milhão e 600
mil euros.

A futura ETAR de Cabrela vai
localizar-se a sul das povoações de Silva, Faião e Cabrela
e a norte de Casais de Cabrela, ocupando uma área de

implantação de 2.545 m2,
tendo sido projetada para dar
resposta às necessidades de
saneamento de cerca de 900
pessoas.
A solução de tratamento a
adotar será um processo por
biomassa em suspensão, por
lamas ativadas em vala de
oxidação, com as águas residuais tratadas a serem encaminhadas para um afluente
da ribeira de Cabrela, através
da construção de um coletor
de ligação da ETAR à linha
de água.
A intervenção dos SMAS de
Sintra em Silva, Faião, Cabrela e Casais de Cabrela está

a decorrer a bom ritmo,
abrangendo a construção de
uma rede de coletores com
cerca de 4,5 quilómetros,
contemplando, ainda, a remodelação da rede de abastecimento de água. Com um
prazo de execução de 900 dias,
os trabalhos iniciaram-se no
final de 2020, ligeiramente
mais tarde do que estava
previsto devido à necessidade de acompanhamento
arqueológico e as devidas
autorizações por parte da
Direção Geral do Património
Cultural, por se tratar de uma
área de elevada sensibilidade
arqueológica.

Esta empreitada insere-se
num projeto mais vasto que
incluiu a construção das
redes de Godigana e Carne
Assada, um investimento de
1 milhão e 728 mil euros, que
beneficiou cerca de 450
habitantes.
A rede de drenagem é constituída por duas bacias,
incluindo a rede de coletores,
uma estação elevatória de
águas residuais em Casal de
Cabrela e a construção das
ETAR de Godigana e Cabrela.
A ETAR de Godigana está em
atividade e representou um
investimento de 400 mil
euros. Fonte: SMAS Sintra
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Programa de Eficiência Energética apresentado em Sintra
Sintra foi o lugar escolhido
para a apresentação da 2.ª
fase do Programa de Apoio a
Edifícios mais Sustentáveis
2021, que tem novas candidaturas a decorrer a partir
desta terça-feira.
Criado pelo Governo, o programa Edifícios Mais Sustentáveis visa promover a reabilitação e melhoramento do
desempenho energético e
hídrico dos edifícios, estando
inserido no Plano de Recuperação e Resiliência, com verbas disponibilizadas através
do Fundo Ambiental.
A cerimónia realizou-se na
Casa Lívio de Morais, em Mira
Sintra, na terça-feira, dia 22 de
junho e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Sintra,
Basílio Horta, do PrimeiroMinistro, António Costa, e do
Ministro do Ambiente e da
Ação Climática, João Pedro
Matos Fernandes.
Durante a apresentação, Ba-

foto: cms

sílio Horta referiu que “o
principal objetivo da autarquia de Sintra é promover a
qualidade de vida e bem-estar
das pessoas e o ambiente é
um dos pilares essenciais
para atingir esse propósito”,
recordando as diversas medidas que o Município tem
vindo a implementar em
matéria ambiental.
“O investimento da eficiência
energética nas escolas EB 1,
EB 2,3 e secundárias foi um
bom exemplo de como nós

entendemos começar a tomar
medidas deste âmbito”, mencionou o autarca, realçando
ainda a criação de Parques
Urbanos, “durante muito
tempo nós tivemos cinzento
a mais e verde a menos. Neste
momento estão em execução
três grandes Parques Urbanos, nomeadamente a 1.ª Fase
do Parque urbano da Serra da
Carregueira, com cerca de 30
hectares, o prolongamento
do Parque Urbano FitaresRinchoa e o Parque Urbano

Oriental de Casal de Cambra”.
O Primeiro-Ministro, António
Costa, destacou Sintra pelo
“testemunho que dá, pela forma ativa como os Municípios
se têm empenhado neste
grande desafio que é o controle das alterações climáticas”, referindo ainda que
este programa “não tem apenas um efeito duradouro do
ponto de vista da poupança
energética, já que também
possui um enorme potencial
na reanimação imediata da

economia. É um programa
que se dirige diretamente às
micro, pequenas e médias
empresas de construção”.
A 2.ª fase agora lançada dá
continuidade à 1.ª etapa do
Programa de Apoio a Edifícios
Mais Sustentáveis, com
características idênticas, mas
agora inserida no Plano de
Recuperação e Resiliência,
que identifica a aposta na
eficiência energética dos edifícios como uma prioridade
para a recuperação económica alinhada com a transição
climática, de acordo com os
objetivos do Pacto Ecológico.
A dotação global para esta 2.ª
fase são 30 milhões de euros
para 2021 e abrange edifícios
de habitação existentes,
unifamiliares, bem como
edifícios multifamiliares ou
suas frações autónomas,
construídos e licenciados para habitação até 31 de dezembro de 2006, inclusive, em

todo o território nacional.
O programa comparticipa até
85 % do custo da obra, mas
cada beneficiário está limitado
a um incentivo total máximo
de 7.500 euros, por edifício
unifamiliar ou fração autónoma, e de 15.000 mil euros, no
caso particular de edifício
multifamiliar (prédio) em
propriedade total, considerando-se para o efeito os
montantes apoiados desde 7
de setembro de 2020.
O Programa de Apoio a
Edifícios mais Sustentáveis
2021 tem como objetivo o
financiamento de medidas
que promovam a reabilitação,
a descarbonização, a eficiência energética, a eficiência
hídrica e a economia circular,
contribuindo para a melhoria
do desempenho energético e
ambiental dos edifícios.

Fonte: CMS

Sintra aprova empreitada para creche e centro de acolhimento em Casal de Cambra
A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, em reunião de
executivo, a adjudicação da
empreitada de ampliação da
Creche e Centro de Acolhimento Temporário para Crianças e Jovens da Solami, em

Casal de Cambra, pelo valor
de 574 mil e 549 euros.
Com prazo de execução de 10
meses, esta empreitada permitirá alargar a resposta do Município de Sintra na área da
educação e do apoio às famí-

lias, ao mesmo tempo que cria
um novo equipamento para
crianças e jovens em risco, no
Edifício do Centro Comunitário SOLAMI – Associação
de Solidariedade e Amizade
de Casal de Cambra.

Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, este
investimento “irá apoiar as
famílias do nosso concelho e
proporcionar o aumento da
qualidade de vida tanto das
famílias e das crianças e

jovens que precisam de um
olhar atento e cuidado da
nossa parte”.
A capacidade da creche em
Casal de Cambra verá a sua
capacidade aumentada para o
dobro, passando dos atuais

42 lugares disponíveis para 84
lugares, enquanto que o
futuro centro de acolhimento
temporário terá a capacidade
para acolher 16 crianças e
jovens.
Fonte: CMS

8

JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 2 DE JULHO DE 2021

SOCIEDADE

Sintra organiza
o IV Fórum Sintra ES+
“(Re)Pensar a Escola - De todos e para todos – Sintra” é
mote para o IV Fórum Sintra ES+, promovido pela Câmara
Municipal de Sintra, que acontece no dia 7 de julho, das
9h00 às 19h00, no Centro Cultural Olga Cadaval.
O presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, estará
presente na sessão de abertura deste evento, que visa a
partilha das boas práticas nacionais, bem como o debate e
reflexão sobre questões pertinentes para o sucesso educativo
de Sintra.
Ao longo do dia serão debatidos os temas “Da escola para o
mundo – um espaço de todos” e “O perfil dos Alunos, utopia
ou realidade” , na sessão de 7 de julho será ainda apresentado
um Guia de Boas Práticas das Escolas de Sintra.
Sintra ES+ é um projeto participativo, criado pela Câmara
Municipal de Sintra e gerido em rede com os Agrupamentos
de Escolas do Concelho, a Escola Secundária Ferreira Dias,
uma equipa técnica de educação e o apoio e suporte de uma
equipa multidisciplinar constituída para o efeito.
A Câmara Municipal de Sintra tem vindo a criar um novo
paradigma de intervenção educativa municipal, pela
redefinição de prioridades, de mecanismos e de metodologias
de dinamização e de intervenção que são exigidos aos serviços
e às unidades educativas.
A promoção do sucesso educativo e o combate ao insucesso
escolar têm sido traçados como objetivos primordiais nos
programas europeus e nacionais de desenvolvimento
territorial representando um caminho de desafios, em
particular nas estruturas e entidades locais, na convergência
de medidas indutivas de boas práticas e na promoção do
sucesso escolar.
A participação é gratuita, no entanto carece de inscrição.
Fonte: CMS

Associações Juvenis
do concelho com mais apoio

A Câmara Municipal de Sintra aprovou o apoio a 7
Associações Juvenis do concelho, no valor de 43 mil e 500
euros, no decorrer do Regulamento do Programa de Apoio à
Iniciativa Jovem em Sintra.
Este apoio, aprovado em reunião de câmara, resulta das
candidaturas apresentadas pelas Associações Narrativa
Aleatória, Grow uP Gaming, Youth Coop, CNE – Corpo
Nacional de Escutas, AEP – Associação de Escoteiros de
Portugal, Associação Juvenil Ponte e Dínamo ao Programa
Iniciativa Jovem em Sintra.
Para o presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, este
investimento “insere-se na nossa estratégia em continuar a
criar iniciativas que promovam o envolvimento dos jovens
na comunidade, ao mesmo tempo que fomentam o incentivo à
ação local e desenvolvimento do concelho”.
O Programa de Apoio à Iniciativa Jovem visa criar mecanismos
de apoio financeiro aos projetos apresentados pelos jovens
e suas organizações, estimulando o envolvimento dos mesmos
em processos de participação e de decisões, reforçando e
valorizando a ação das diversas associações de jovens e
grupos informais, nas suas diferentes formas de expressão.
A realização deste programa pretende ainda identificar e apoiar
ideias e projetos de jovens, dirigido a jovens, conhecendo as
suas necessidades e interesses, assegurando a realização da
política e objetivos municipais na área da juventude,
designadamente no reforço ao associativismo e à
autopromoção de grupos informais e jovens.
Fonte: CMS

Projeto de empreendorismo jovem
A Câmara Municipal de Sintra aprovou a adenda ao protocolo a celebrar com a Associação Youth Coop, para a
implementação do projeto de
empreendedorismo e inovação social “Clubes A.Tua”,
no valor de 43 mil euros.
Esta apoio financeiro resulta
da candidatura por parte da
“Youth Coop” – Cooperativa
para o Desenvolvimento e Cidadania CRL, ao Programa
Parcerias para o Impacto, que
financia projetos de inovação
social em parceria com investidores socias com vista à
concretização em maior escala dos objetivos prédefinidos.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Sintra, em parceria
com a Youth Coop, irá desenvolver, até 2022, o projeto
“Clubes A. Tua” financiado
pelo “Portugal Inovação
Social”, numa iniciativa de envolvimento, desafio e capacitação para jovens de Sintra.

Para o presidente da autarquia, Basílio Horta, este apoio
representa “a vontade que
temos em investir em novos
projetos que vão ao encontro
das necessidades dos jovens, que valorizem a educação, a cidadania e a aproximação à comunidade”.
“Clubes A. Tua” é um projeto
de inclusão social dirigido
aos jovens de Agualva e Mira
Sintra e de Algueirão – Mem
Martins, e tem como objetivo
fomentar o seu empoderamento através da sensibilização e do incentivo à ação
local, tendo por base os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU,
com foco nas iniciativas para

a redução das desigualdades
e ação climática.
A participação nos Clubes
terá acompanhamento personalizado para jovens entre os
13 e os 20 anos, a funcionar
semanalmente em dois equipamentos dirigidos aos jovens, o Centro Lúdico das
Lopas, em Agualva, e na
Casa da Juventude da Tapada
das Mercês.
O projeto incide com especial
ênfase sobre a inclusão de
jovens com menos oportunidades, a promoção do desenvolvimento de competências sociais e emocionais,
a realização de sessões em
estabelecimentos escolares
sobre a divulgação da ação

dos A.TUA e a dinamização
de estratégias de gamificação
para suscitar um maior envolvimento dos jovens nas
atividades.
A iniciativa Portugal Inovação Social foi criada no âmbito
do Programa Portugal 2020 e
pretende promover a inovação e o empreendedorismo
através de uma dinamização
do mercado de investimento
social. Por sua vez, o Programa Parcerias para o Impacto
financia projetos de inovação
social em parceria com
investidores sociais A Youth
Coop é uma organização local
que cria projetos para
promover o potencial dos
jovens nas suas comunidades, através de iniciativas
de desenvolvimento de
competências, participação
juvenil e envolvimento na
social, a nível local e europeu.
Fonte: CMS

Sintra apoia programa de combate ao abandono escolar
A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, um protocolo de
colaboração com vista à
implementação no concelho
do programa de intervenção
educativa Segunda Oportunidade (Programa 2O).
O protocolo entre o Município de Sintra, o Agrupamento
de Escolas de Agualva Mira
Sintra, a Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares e
a Associação ES+ permite
criar uma resposta de segunda oportunidade junto dos
jovens que abandonaram o
sistema educativo e que se
encontram em risco de exclusão social.
Para o presidente da autarquia, Basílio Horta, este protocolo “segue em linha com
uma estratégia bem definida
por nós desde o início do
mandato, pautada pelo investimento numa educação cada
vez mais inclusiva e atrativa
para os jovens”, referindo
ainda que “a educação é

fundamental para o bom funcionamento da democracia e
para o futuro tanto de Sintra,
como do país”.
A concretização deste protocolo enquadra-se na estratégia do Município de Sintra,
que elaborou o Projeto Educativo Local no qual estão
definidos 5 eixos prioritários
de intervenção, onde se
assume a Escola Inclusiva e
o Sucesso Escolar e o Trabalho, Qualificação e Inovação, como pilares essenciais
para o desenvolvimento de
uma sociedade qualificada.
Por sua vez, o Agrupamento
de Escolas de Agualva Mira
Sintra pretende criar uma
resposta aos jovens de Sintra
que abandonaram o sistema
educativo e em risco de
exclusão social, proporcionando-lhes formação qualificada, dirigida às suas necessidades, expectativas e interesses especificas, em alinhamento com o trabalho laboral
local, beneficiando ainda um

acompanhamento de forma
próxima ao desenvolvimento
da sua autonomia e integração socioprofissional.
Neste sentido, pretende-se
criar um Centro de Inovação
e Desenvolvimento Educativo e Formativo de Sintra que
congregue, nas antigas instalação da fábrica da Melka,
respostas diferenciadoras de
educação e formação de
jovens adultos.
O desenvolvimento desta
iniciativa permitirá desenvolver atividades adequadas ao
melhor interesse dos jovens,
proporcionando uma alternativa educativa capaz de os
motivar a construírem projetos para as suas vidas, fomentando a sua integração
social e profissional.
Do mesmo modo, será integrado na oferta educativa
deste Agrupamento uma
resposta de segunda oportunidade a partir do próximo ano
letivo 2021/2022, em parceria
com o Município de Sintra e

a Associação ES+.
A ES+ tem desenvolvido a
sua atividade no âmbito da
promoção do sucesso educativo no Concelho de Sintra,
com recursos pedagógicos,
técnicos e científicos adequados ao estabelecimento
de uma parceria com vista ao
desenvolvimento de uma
resposta educativa de segunda oportunidade.
Criado pelo Governo, este
programa de combate ao
abandono escolar é dirigido
aos jovens com idade compreendida entre os 15 e 24
anos, com baixas qualificações, desempregados ou em
abandono precoce da educação e formação há pelo menos 1 ano, em regra sinalizados no âmbito das Comissões
de Proteção de Crianças e
Jovens – CPCJ, pelas equipas
multidisciplinares de apoio
aos tribunais e instituições de
acolhimento. Fonte: CMS

Apoio ao programa “À descoberta dos tempos livres”
A Câmara Municipal de
Sintra vai atribuir um novo
apoio ao programa À
descoberta dos tempos livres,
no valor de mais de 540 mil
euros e aprovado em reunião
de executivo, realizada esta
terça-feira.
Com o objetivo de reforçar o
apoio às famílias no pré

escolar através do prolongamento de horário, este
programa garante uma escola
a tempo inteiro e foi agora
revisto, de forma a beneficiar
diretamente mais famílias.
Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
frisou que Sintra “é um concelho de todos e para todos,

sendo a educação uma das
prioridades da autarquia”.
Esta decisão teve em conta o
contexto provocado pela
Covid-19 que originou um
aumento significativo de
famílias que viram os seus
rendimentos reduzidos.
O programa À descoberta dos
tempos livres disponibiliza

um conjunto de atividades de
carácter lúdico educativo,
que proporcionem à criança
experiências significativas
que contribuem para o seu
crescimento pessoal, satisfazendo as suas necessidades
de ordem cognitiva, social e
afetiva.
Fonte: CMS
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Sintra investe na cultura com a
Cátedra Camilo Castelo Branco

Festival de Sintra, Palácio de Queluz, 23 de Junho 2021

Na Sala do Trono, a perfeita rainha
João Cachado

C

omo há tantos anos
a esta parte acontece, também na
presente 55ª edição
do Festival de Sintra vários foram os eventos
que se realizaram no Palácio
de Queluz e, mais especificamente, na sua tão conhecida e inconfundível Sala do
Trono.

porcionados. Ouviram-se
alguns tradicionais temas
suecos além de canções de
Grieg, Brahms, Schubert,

Francis Poulenc.
Num derradeiro segmento de
toda uma viagem que se

Pelo que me apercebi nas redes sociais e, em especial no
Facebook, não deixa de ser
curioso que, nas últimas duas
semanas, poucas não tivessem sido as incorrecções de
algumas pessoas a propósito
dos eventos protagonizados
por Piotr Anderszewski e
Anne Sofie von Otter, partilhando a informação de que
a Sala da Música tinha sido o
espaço onde ocorreram.
A verdade é que, em ambos
os casos, foi na Sala do Trono, isso sim, que houve Música, na verdade, grande Música. E, relativamente à estupenda mezzo sueca, bem poderei afirmar que, de acordo
com a toponímia, foi mais
uma das rainhas que, naquele
nobre salão de Queluz,
acedeu ao mais apropriado
trono…
Acompanhada ao piano por
Bengt Forsberg e Fabian
Fredriksson na viola, apresentou um tão diversificado
programa, subordinado ao
tema Viagem pela Canção
Europeia, que integrava
peças cujo enquadramento
sociocultural, proveniência
dos autores e períodos em
que foram compostas se distribuíram por todo o continente, desde o século XVI até
aos nossos dias.
Foram mais de vinte os títulos
partilhados com um público
que, ao longo do serão, soube como reconhecer os interessantes momentos pro-

Sempre evidenciando uma
forma notável, com manifesto
domínio de características e
recursos que, a nível mundial,
ainda a creditam como uma
das mais notáveis mezzos,
Anne Sofie von Otter continuou um percurso em que se
iria aproximando da actualidade, passando por Idylle
de Emmanuel Chabrier e Valse
des Musiques de soie de

revelou polifacetada, inteligente – afinal e tão somente,
uma das inesgotáveis hipóteses de partilha da excepcional riqueza patrimonial do
canto lírico europeu – Anne
Sofie von Otter acabaria por
abordar um universo pontuado pelas conhecidíssimas
A Paris de Francis Lemarque,
Ma solitude, de Georges
Moustaki ou Once upon a
summertime de Michel Legrand. Fez questão de terminar com Tähdet meren yllä
[As estrelas sobre o mar]
poético e curiosíssimo tango
do compositor finlandês
Unto Mononen.
Não tenho a menor dúvida em
acrescentar este evento ao
rol dos bons momentos musicais que temos tido o privilégio de partilhar ao longo de
décadas, quer no quadro do
Festival de Sintra quer no
âmbito de outras iniciativas.

Noutra latitude,
a mesma diva

Salzburg, Festival da Páscoa 1999,
CD exclusivo dos patronos

Pois bem, como não poderia
deixar de suceder, logo referi
um célebre concerto durante
o Festival da Páscoa de Salzburg de 1999, em que ela integrava o excepcional conjunto de vozes que, com solistas da Orquestra Filarmónica de Berlim, sob direcção do saudoso Claudio
Abbado, interpretaram a
Missa em Si menor de Johann
Sebastian Bach.
Eis senão quando, dirigindose já ao seu automóvel, saudavam-me a Maria Manuela
Bravo Serra e o Augusto Casaca que, tal como eu e minha
mulher, também assistiram ao
evento naquela longínqua
mas absolutamente inesquecível Sexta-feira Santa salisburguense. E ainda recordámos que, mais tarde, na
nossa condição de patronos
do Festival da Páscoa de
Salzburg, recebemos o CD do
costume, gravação exclusiva
e não comercial, cuja foto
igualmente faz parte da
ilustração deste texto.

Anne Sofie von Otter
também não tendo perdido
oportunidade para se fazer
ouvir em tão conhecidas como emotivas propostas de
Dowland e Monteverdi,
respectivamente, Can she
excuse my wrongs e Si dolce
e il tormento ou na conhecidíssima Aria de Cherubino,
Voi che sapete, II acto de “As
bodas de Fígaro” de Mozart.

recitais, protagonizados por
Anne Sofie von Otter.

E, já no exterior do Palácio,
em conversa com José Lino
Ramos, administrador da
Parques de Sintra e António
Nunes Pereira, Director dos
Palácios da Pena, Nacional de
Sintra, Monserrate e Queluz,
lembrava eu ocasiões em que
assisti a óperas, concertos,

Pouco importando se aquele
encontro à porta do Palácio
fora ou não espantosa coincidência com o teor do diálogo com os já referidos meus
dois outros amigos, o que
cumpre salientar é que, nem
antes nem depois, ouvi
qualquer interpretação que,
em todos os domínios,
tivesse contado com um
mezzo com tão excepcionais
capacidades como as de
Anne Sofie von Otter.
Tratando-se do mesmo portento, se bem que em tão
diferentes contextos, não me
atrevo sequer a fazer qualquer
destrinça de qualidade que
possa suscitar uma diferença
comprometedora da escala de
valores em que mantenho
von Otter, quer tenha em
consideração o concerto de
há poucos dias no Palácio de
Queluz quer o seu prodigioso
protagonismo, há vinte e dois
anos, no Grosses Festspielhaus de Salzburg. Programas
diferentes, contextos diferentes mas sempre a máxima
e empenhada dádiva de tudo
o que sabe e dispõe de melhor.
De facto, grande privilégio têla connosco!
[João Cachado escreve de
acordo com a antiga
ortografia]

A Câmara Municipal de Sintra e a Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa (FLUL) vão criar a Cátedra Camilo
Castelo Branco, de natureza mecenática, para o estudo,
promoção e divulgação da Camiliana de Sintra.
O contrato, assinado na passada sexta-feira, dia 25 de junho,
visa o financiamento de 90 mil euros, por parte da autarquia,
para a realização de atividades a desenvolver pela cátedra, ao
longo de 3 anos, centradas na investigação, ensino e
divulgação da Coleção Camiliana de Sintra, classificado como
Bem Cultural de Interesse Público.
Durante a cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de
Sintra, Basílio Horta, afirmou que este protocolo “constituí
um grande momento para a cultura do Município” e que “esta
parceria é ideal para a defesa, divulgação, estudo e
preservação desta vertente cultural, que representa a
identidade e unidade do concelho”.
Para o presidente da FLUL, Miguel Tamen, “esta iniciativa é
importante também para a Faculdade de Letras e Universidade”,
referindo ainda que “uma coleção tão rica precisa de ser lida,
de ser estudada, mas o fim útil desse trabalho técnico é que
as pessoas, um dia, consigam perceber as coisas
extraordinárias que existem aqui”.
Desta forma, a Cátedra Camilo Castelo Branco será dedicada
ao desenvolvimento de investigação sobre o fundo camiliano
da Biblioteca Municipal de Sintra, com vista à criação de
projetos de investigação, promoção de congressos e realização
de ações de divulgação e de reconhecimento da investigação
desenvolvida.
A coleção é formada a partir da compilação particular de
Rodrigo Simões do Carmo Costa (1873-1947), sintrense que
colecionou exaustivamente obras da autoria de Camilo Castelo
Branco e que em 1939 doou a sua coleção ao Município de
Sintra.
Do seu fundo arquivístico destacam-se os manuscritos
autografados e várias obras de Camilo Castelo Branco, tais
como, poesias, correspondência de Camilo, de Ana Augusta
Plácido e de outros autores sobre a vida e obra do escritor,
existindo ainda vários artigos de crítica literária camiliana.
O fundo bibliográfico é constituído pela bibliografia ativa e
passiva de Camilo Castelo Branco, que engloba todos os
originais do escritor, traduções que permitiram a divulgação
pela Europa da sua obra, publicações de crítica literária
camiliana e periódicos. Já o fundo iconográfico revela o gosto
e a admiração de diversos artistas pelo autor, abrangendo
uma variável panóplia de técnicas e de suportes.
Este espólio Camiliano é também uma das raras heranças
documentais classificados em todo o país, de grande valor
cultural e com inegável valor literário, sendo a sua divulgação
relevante para que se multiplique e difunda para gerações
vindouras.
Fonte: CMS

LER É SABER MAIS!
DE FORMA SEGURA
E SEM O VÍRUS DA
DESINFORMAÇÃO.
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Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da II Divisão – Zona Sul (22.ª Jornada)

Jogatana entre amigos, com final de forte animação
Ventura Saraiva

Noite de 4.ª feira, dia 23, equipas tranquilas na tabela classificativa, futebol europeu na TV, encontro antecipado da 22.ª Jornada, do nacional da II
Divisão – Zona Sul.
Primeiro tempo sem golos, um na ponta final, a valer a vitória justa da formação de Torres Vedras, e um final de forte animação, com dois lances livres
falhados, em apenas 7 segundos, guarda-redes do Sintra suspenso, e Henrique Caeiro a brilhar como se descesse em queda livre de paraquedas.

N

ão fosse o jogo à
porta fechada, com
a proibição da presença de espectadores, no âmbito
da contenção das infecções
provocadas pela Covid 19, e
teria sido uma desilusão o
confronto entre as equipas
do Hockey Club de Sintra, a
Física de Torres Vedras. Uma
primeira parte morna, jogada
em ritmo de jogo treino, e um
resultado pouco vulgar no
hóquei em patins, o zero-azero. A segunda parte foi um
pouco mais interessante, com
a equipa da casa orientada
por João Baltazar a imprimir
maior velocidade nas acções
atacantes, mas a demorar
muito tempo na recuperação
da bola. Com um plantel cada
vez mais curto, e com um ciclo
de jogos desgastante, os patinadores apresentam já indícios de cansaço. A juntar a
lesão de Rafael Ogura, e que
esta temporada já não compete mais, é agora Diogo
Coutinho que está de baixa,
devido a um acidente de automóvel. Os jovens chamados à equipa têm correspondido, mas o grau de exigência
que lhes é pedido, ainda fica
abaixo das expectativas.
O final do jogo, aqueceu,
muito pela rivalidade entre
jogadores de cá e de lá, e ainda mais com o golo do ex-Sintra, Fábio Quintino, a menos
de dois minutos para o final.
E já todos olhavam para o cronómetro à espera da buzina,
o guarda-redes João Gouveia,

desvantagem no confronto
directo, agora que a luta entre
as duas equipas na tabela
classificativa está também ao
rubo, com um ponto a separálas (32-31).
Este fim-de-semana, joga-se
a ronda 21, com o HC Sintra a
deslocar-se aos Açores para
defrontar o Candelária.
Na classificação, lidera o
Parede FC, com 51 pontos,
seguido do Candelária (46), e
do Paço de Arcos (46).
O HC Sintra, baixou para o 7.º
lugar (32 pontos).
foto: ventura saraiva

Diogo Carrilho e Fábio Quintino um duelo ente antigos colegas de equipa

Candelária – HC Sintra
Jogo adiado

Diogo Silva foge a Fábio Cambão com Vasco Martinho já fora
seria admoestado com a cartolina azul, sendo suspenso.
Faltavam apenas 16 segundos, e entrou Henrique Caeiro. Com 9 segundos para jogar, livre directo para a Física,
e Fábio Quintino, a falhar. E a

1 (!) segundo do final, azul
para Diogo Silva, e outro exSintra, Bernardo Maria, e ser
chamado para a cobrança do
livre directo, e também a
falhar.
A vantagem mínima para a

formação torreense acabaria
por se manter, e pelo que fez,
até merecia sair de Monte
Santos com um resultado
mais volumoso. Ainda assim
vingou a derrota (1-3) da primeira volta, mas ficou em

Campeonato Nacional de Seniores Femininos – Apuramento 7.º e 8.º lugar

Astro Stuart com duas vitórias sobre a UD Vilafranquense
Ventura Saraiva

Não foi preciso ir a terceiro jogo. Com uma vitória por 5-4 em casa, no sábado, dia 26, e outra do
domingo (6-7), em Vila Franca de Xira, a equipa do Astro Stuart HC Massamá, garantiu o 7.º lugar
na classificação final do Campeonato Nacional de Seniores Femininos de Hóquei em Patins, época
de 2020-21.

D

epois de um ano
sem competir, este
regresso da formação da Linha de
Sintra, foi coroado
de sucesso, apesar da juventude do plantel, mas já numa
fase de evolução bastante

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
(Sintra)
Árbitros: Ricardo Leão e Nuno Sousa, do CRAHP Lisboa
Ao intervalo: 0-0. Resultado
final: 0-1
Marcador: Fábio Quintino
(48,10’’)
Hochey Club de Sintra: João
Gouveia; Guilherme Machado, Tomás Silva (cap.), Diogo

Silva, e Diogo Carrilho (5 inicial); Ricardo Almeida, José
Gonçalves, Tomás Pantana,
André Ferreira, e Henrique
Caeiro (gr).
Treinador: João Baltazar
Associação Física Desportiva: Bernardo Antunes; Fábio Cambão, João Lima
(cap.), Vasco Martinho, e
Henrique Pereira (5 inicial);
Fábio Quintino, João Campelo, e Bernardo Filipe.
Não utilizados: Francisco
Granadas, e João Mendes
(gr)
Treinador: André Gil
Classificação após a 21.ª Jornada: 1.º Parede FC, 52 pontos; 2.º Paço de Arcos, 47 (22
jogos), 3.º Candelária, 46 (20
j), 4.º BIR, 43, 5.º Murches, 35,
6.º Alenquer e Benfica, 34, 7.º
Física, 34, 8. HC Sintra, 32, 9.º
Oeiras, 23 (20 j), 10.º SC Torres, 21, 11.º HCP Grândola, 17,
12.º Vilafranquense, 16, 13.º
Salesiana, 10, 14.º FC Alverca,
9.

positiva. No primeiro jogo
ante a rival Vilafranquense,
esteve sempre no comando
das operações. Chegou ao 20, resistiu ao 2-2, e 4-4, acabando por vencer. Joana Jorge (2), Maria Gaivéu (2), e Inês
Baudoin, marcaram para a

equipa de Massamá.
No domingo, dia 27, foi a vez
de jogar em Vila Franca de
Xira, rinque sempre difícil
para qualquer equipa, dado o
valor com conjunto ribatejano. A formação de José Luís
Agulhas entrou forte, mar-

cando primeiro por Diana
Pinto. A reacção da equipa da
casa foi pronta, virando para
2-1, chegando por mais duas
vezes à vantagem (4-2; 5-3),
mas quem tem uma patinadora com a experiência de
Tânia Freire, nunca se dás por

Na testagem do plantel à Covid 19, para a deslocação aos
Açores, foi detectado um caso positivo, o que levou ao
adiamento do jogo com o Candelária, entrando toda a
equipa em isolamento profiláctico, como mandam as regras
da DGS.
Todavia, em comunicado, a direcção do Hockey Club de
Sintra denuncia um procedimento pouco adequado à
situação, por parte da FPP, que exige o cumprimento do
calendário, para os jogos que se seguem, mesmo jogando
com atletas de idades inferiores às de seniores.
Caberá agora à Federação Portuguesa de Patinagem
encontrar com os clubes uma data disponível para
realização do jogo dos Açores, aguardando-se ainda da
decisão quanto aos jogos deste fim-de-semana.

Apuramento do campeão
Benfica ganha vantagem

No 1.º jogo para o Apuramento do Campeão, o Benfica foi
ao pavilhão João Rocha derrotar o Sporting por 3-5,
ganhando vantagem para a conquista do título nacional.
A primeira parte ainda foi equilibrada (2-2), mas as
encarnadas dispararam no marcador para conseguir uma
vantagem importante para o segundo jogo (à melhor de 3),
a realizar no dia 3 de Julho, no pavilhão da Luz. Rita Lopes
(2), e Ana Catarina Ferreira marcaram para as leoas, Beatriz
Figueiredo (2), Maria Silva (2), e Margarida Florêncio, para
aas encarnadas.
vencida. Acabou por ir recuperando da desvantagem
para acabar por vencer (6-7).
Marcaram para a “Stuart”;
Tânia Freire (4), Diana Pinto,
Maria Gaivéu, e Inês Bau-

doin.
Do lado da UD Vilafranquense, Mariana Jesus (2), Beatriz
Alves (2), Margarida Alves,
e Marta Marujo foram as
autoras dos golos.
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 19.ª e última jornada

Negrais despede-se com vitória. Lourel empata, Cacém perde
Ventura Saraiva

Com o final da 1.ª Volta, terminou no passado domingo, dia 27, o Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL. A derradeira ronda da prova tinha ainda
contas por apurar relativamente à vaga de promoção, descidas, e Taça de Portugal. O Sporting de Lourel, ao empatar em casa (1-1), com a ACDR
Coutada, ficou de fora de dois objectivos. A SRD Negrais, venceu e garantiu a manutenção, e o Cacém, embora derrotado no Lumiar, já tinha pontos
suficientes para estar de fora de qualquer sobressalto.

N

o campo Sargento Arménio, em Lourel, a equipa da casa tinha ainda
matematicamente hipóteses de chegar ao 2.º
lugar, caso vencesse o seu adversário, a Associação Cultural Desportiva e Recreativa da Coutada, ou
garantir a presença na primeira
eliminatória da Taça de Portugal. Ao
empatar (1-1), ficou arredada de
participar na próxima temporada na
festa da taça, já que o empate entre
o FC Alverca “B”, e o CD Vila Franca
do Rosário, garantiu os pontos
necessários ao conjunto ribatejano
para a vaga da subida (2.º lugar).
Livre da pressão da descida, a equipa do concelho de Torres Vedras foi

sempre a mais esclarecida e perigosa
nas transições atacantes, e com forte união defensiva. Todavia, as
melhores ocasiões de golo, até foram
criadas pelo Sporting de Lourel que
viu três bolas nos ferros da baliza
adversária, uma no primeiro tempo,
por Serginho, de duas no segundo,
de novo por Serginho, logo no reatamento, e Hélder Neves. De registar
a má actuação do trio de arbitragem,
liderada pelo experiente Pedro Pinto,
nomeadamente no lance do penalti
e que deu origem ao golo da
formação visitante, aos 48 minutos,
e que Daniel Feliciano converteu
com êxito. Aos 78 minutos, e já numa
pressão atacante do Sporting de
Lourel, Serginho é derrubado na

Ericeirense, 2; SC Lourel, 1- Coutada, 1; Alta de Lisboa, 2- AC Cacém,
1; AC Malveira, 1- Palmense, 3; Damaiense, 3-Santa Iria, 0; Ponterrolense, 2-URD Tires, 0; Bocal, 1Atlético CP, 0; FC Alverca, “B”, 1Vila F. Rosário, 1; “Os Belenenses,
1- Linda-a-Velha, 1.
Folgou: Futebol Benfica

fotos: ventura saraiva

José Fernandes – clube e treinador fecharam acordo
para mais uma temporada no comando dos leões de Lourel
área de rigor, e na conversão do
penalti, Diogo Miranda (Lorena),
marca para o empate que se manteria
até final.

Boa réplica da equipa da
Ericeira no campo de Negrais

Licenciado em Direito o capitão Joao Gouveia abandona o futebol
aos 26 anos de idade depois de muitos anos de leão ao peito

No campo de jogos, General Barnabé António Ferreira, o jogo entre
a equipa da casa, e a da Ericeira
prometia emoção, dada a pontuação
de ambas na tabela classificativa. Só
uma vitória poderia garantir a manutenção directa, dadas as mexidas
no quadro competitivo devido às
entradas do Campeonato de Portugal, e o encurtamento na próxima

temporada dos 20 clubes, para 18.
Começou melhor a formação do
Ericeirense, com um golo aos 23
minutos por Francisco Miranda, mas
seria por apenas dois minutos a
vantagem, dado que a turma de
Negrais, empataria por Daniel
Sardinha. No reatamento (47’),
Francisco Miranda, deu de novo
vantagem de penalti, mas Marcos
Dias empatou aos 57’. E seria
“Kiko”, aos 62’, a dar vantagem pela
primeira vez, a Negrais, de penalti,
para no derradeiro minuto dos
descontos Tiago Pereira, marcar o
4-2, descansando as hostes afectas
à equipa da terra dos leitões.
Resultados da jornada: Negrais, 4-

Classificação final: 1.º “Os Belenenses”, 47 pontos; Alverca”B”, 33,
3.º Damaiense, 32, 4.º SC Lourel, 30,
5.º AC Malveira, 29, 6.º AD Coutada,
29, 7.º Atlético CP, 28, 8.º AC Cacém,
27, 9.º SRD Negrais, 27, 10.º Alta de
Lisboa, 26, 11.º Linda-a-Velha, 26,
12.º Santa Iria, 26, 13.º Ponterrolense,
20, 14.º Ericeirense, 19, 15.º Futebol
Benfica, 19, 16.º Palmense, 16, 17.º
Bocal, 15, 18.º Vila Franca do Rosário,
10, 19.º URD Tires, 9, 20.º Vialonga
(desistiu).
Promovidos: CF “Os Belenenses”,
e FC Alverca “B”
Taça de Portugal: SF Damaiense.
Descidas directas: CD Vila Franca
do Rosário, URD Tires, e GD
Vialonga.
Descidas adicionais (redução para
18 clubes): SF Palmense, e Bocal
Descidas na proporção do Campeonato de Portugal (4):Ericeirense,
Futebol Benfica, Santa Iria e Ponterrolense
Para repescagem (eventuais desistências de equipas “B”: Santa Iria e
Ponterrolense.

III Divisão Distrital – Apuramento da Subida (2.ª Mão)

Atlético do Cacém “B” vence Loures (3-1) mas foi curto
Com uma pesada derrota em Loures
(dia 20), por 5-1, a equipa “B” do
Atlético Clube do Cacém ficou em
situação complicada para reverter a
desvantagem no jogo da 2.ª Mão
do Apuramento para a Subida,
frente ao Grupo Sportivo de Loures
“B”, realizado no passado domingo,

dia 27 de Julho.
No campo Joaquim Vieira (relvado
principal), a formação da casa
orientada por Filipe Morais, entrou
praticamente a vencer, já que
inaugurou o marcador no primeiro
minuto do jogo, por intermédio de
Bruno Tanda, um jovem jogador

saído dos Juniores A. Aos 38
minutos, voltou a marcar, bisando
no jogo, e reforçando a esperança
de
conseguir
superar
a
desvantagem, e que aumentou
ainda mais, aos 70’ com o terceiro
golo, este da autoria de Mamadu
Baio, um guineense que chegou

esta temporada vindo do emblema
de São João da Talha, o SC
Sanjoanense.
Só que aos 76 minutos uma falta para
penalti, a favor do Loures, deu
origem ao 3-1 (marcou Diogo
Carvalho), e acabaria por se tornar
ainda mais difícil reverter a

desvantagem de 2 golos para
chegar ao prolongamento e eliminar
o adversário.
Face aos resultados, o GS Loures
B”, sobe à II Divisão distrital da AFL
na próxima temporada.

mafrense abriu o activo, aos 28
minutos, por Lourenço Oliveira,
tendo empatado Henrique Martins,
aos 34’. Antes do intervalo,
Lourenço Oliveira, voltou a marcar
(1-2), parcial que foi até aos 67

minutos, já que Simão Seno,
colocou o marcador em igualdade.
Aos 85 minutos, e na cobrança dum
penalti, MoisésMayavangua, não
perdoaria, passando a equipa do 1.º
Dezembro para a frente do marcador

(3-2), resultado que se manteria até
ao apito final do árbitro, Pedro
Gomes Silva.

Taça AFL Sub 21 – 3.º Apuramento

1.º Dezembro vence 3.º Grupo
Terminou no sábado, dia 26 de
Junho, a 2.ª Fase da Taça AFL Sub
21, com o 1.º Dezembro a bater o
Desportivo de Mafra no campo
Conde Sucena em São Pedro de
Sintra, por 3-2. Com esta vitória,

ascendeu assim ao 1.º lugar do 3.º
Apuramento, beneficiando da
derrota do Oriental de Lisboa (3-2),
no campo do Clube de Futebol Santa
Iria.
No campo Conde Sucena, a equipa

VS
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Ténis de Mesa – Campeonato Nacional de sub 21 e “Pink Power”

Rodrigo Neves e Sara Silva (Top Spin) conquistam pódio
Ventura Saraiva*

Decorreram nos dias 19 e 20, três competições de Ténis de Mesa, designadamente, Campeonato Nacional Individual de Sub12, Campeonato Nacional
Individual de Sub21 e na iniciativa da Associação de Ténis de Mesa de Lisboa denominada de “PINK POWER”, competições que contaram com a
presença de mesa tenistas da Associação Desportiva Recreativa e Cultural D. Carlos I- Top Spin, de Sintra.

R

odrigo Neves alcançou um brilhante terceiro lugar no
Campeonato Nacional de Sub21,
competição realizada no
Pavilhão Municipal da Torre
da Marinha, no Seixal. O jovem atleta sintrense apenas
foi derrotado na meia-final
por David Bessa (GDCS
Juncal) que veio a sagrar-se
campeão nacional. Refira-se
que o Rodrigo Neves conquistou igualmente o bronze
no Campeonato Nacional de
Seniores, na vertente de pares, competição realizada no
passado mês de Abril.
Na Torre da Marinha, David
Bessa (GDCS Juncal) sagrouse campeão nacional ao vencer Francisco Silva (Sporting
CP) por 4-2. Tiago Abiodun
(Sporting CP) e Rodrigo Neves (ACDR Top Spin) termi-

Leal (GDCS Juncal) venceu
por 3-0 na final Beatriz Pinto
(Boa Hora FC), com o 3.º lugar
a ser conquistado por Caetana Soares e Letícia Charamba, ambas do Juncal.
Em masculinos, Carlos Gonçalves (CTM Vila Real) derrotou na final Rafael Silva
(Montamora SC), com um
triunfo por 3-0. Dinis Ye
(GDCAAA Guilhabreu) e
Luciano Couto (U Sebastianense FC) subiram ao 3.º lugar
do pódio.

Rodrigo Neves Medalha de Bronze
no Nacional de Sub 21
naram a competição no 3.º
posto.
No sector feminino, Raquel
Martins (Ala Nun´Alvares)
somou o terceiro título de
campeã nacional de Sub21, ao

Sara Silva brilha na “Pink Power”
PUBLICIDADE

foto: ventura saraiva

bater na final Patrícia Santos
(Sporting CP) por 4-1. Na 3.ª
posição ficaram duas atletas
do Boa Hora FC, Mariana
Rodrigues e Sara Guerreiro.
No escalão de Sub12, Júlia

Sara Silva sagrou-se
campeã da
“Pink Power” ATML
Promovida pela Associação
de Ténis de Mesa de Lisboa,
e exclusivamente destinada
ao género feminino, a “Pink
Power” realizou-se na Sala de
Ténis de Mesa Professor

Luís Rocha, na Escola D. Carlos I, em Sintra. Sara Silva, da
ACRDC D. Carlos I/Top Spin
sagrou-se campeã depois de
ter somado por vitórias 7 dos
8 encontros realizados,
batendo na final, a já “veterana” Paula penedo, do Clube
Futebol Estrela da Amadora.
Para além da atleta sintrense,
participaram, Carla Ferreira,
Anabela Santos, Inês Neves
e Cidália Cristeto (Academia
Estrelas do Cacém); Érica
Simões e Paula Penedo (CF
Estrela Amadora); Isabel Pires
e Susana Oliveira (Desportivo
Monte Real); Marta Costa
(Câmara LC); e Elisabete
Nunes (Independente). Inicialmente divididas em dois
grupos (A e B, as participantes foram competindo, até
ficar estabelecida a classificação dos dois grupos. Depois as três primeiras classi-

Participantes na “Pink Power” da ATML que decorreu em Sintra

ficadas dos grupos reuniramse em novo grupo, designado
por “pink”; enquanto que as
classificadas entre as posições 4 e 6, se reuniam no
grupo “green”.
Com o grupo “pink” a determinar a classificação final
de 1 a 6, chegou-se à última
ronda, com Paula Penedo (CF
Estrela Amadora), sem qualquer desaire consentido, a
defrontar Sara Silva (ACDR
D. Carlos I – Clube Top Spin),
que havia cedido apenas
uma vez, ainda na primeira
fase, diante de Anabela Santos (Academia Estrelas Cacém). A vencedora da iniciativa “Pink Power”, ficou encontrada quando Sara Silva,
bateu Paula Penedo, por 3:0
(3,9,10), embora terminando
ambas com um registo de 7
vitórias, e 1 derrota. Nas posições imediatas e por ordem,
classificaram-se: 3.ª Inês Neves (Academia Estrelas Cacém), 4.ª Anabela Santos
(Academia Estrelas Cacém),
5.ª Érica Simões (CF Estrela
Amadora), 6.ª Elisabete Nunes (Independente), 7.ª Marta Costa (Câmara LC), 8.ª Isabel Pires (Desportivo Monte
Real), 9.ª Carla Ferreira (Academia Estrelas Cacém), 10.ª
Cidália Cristeto (Academia
Estrelas Cacém), e 11.ª Susana Oliveira (Desportivo Monte Real).
* Com FPTM/ATML
/Top Spin

Ténis de Mesa – Taça de Lisboa Seniores
Femininos

Estrelas do Cacém
perde em casa
com o Câmara Lisboa Clube
Realizou-se na noite de sábado, dia 26, o encontro em atraso
correspondente à 5.ª ronda da competição, e que opôs a
Academia Estrelas do Cacém, ao Câmara Lisboa Clube, com a
formação lisboeta a vencer por 1-3.
Ficha do encontro:
Anabela Santos (AEC) x Marta Costa (CLC), 3:2 (-11,6,9,10,10); Carla Ferreira (AEC) x Maria Rufino (CLC) 0:3 (-5,-3,6); Anabela Santos (AEC) x Maria Rufino (CLC) 0:3 (-3,-9,10); e Carla Ferreira (AEC) x Marta Costa (CLC), 1:3 (-11,1,-8,5)
Com a ACDR D. Carlos I – Clube Top Spin (Sara Silva e Carina
Raposo), já virtual vencedora da competição, faltam agora
dois encontros para finalizar a competição. Fonte: ATML
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“Ultramarino – Encontros”:
projeto gratuito reúne artistas lusófonos no verão em Sintra
Nos dias 04 e 17 de julho e 08 de agosto, Fred
Martins será o anfitrião de encontros
musicais com Mário Lucio, Joana Amendoeira, Nancy Vieira e Angelo Torres, entre
outros, nos jardins da quinta Camélia
Gardens, em Sintra, com transmissão via
streaming
O cantor, compositor e violonista brasileiro Fred Martins será o anfitrião da série de
concertos de verão Ultramarino - Encontros, que acontecerá em finais de semana de
julho e agosto nos jardins da quinta Camélia
Gardens, em Sintra, com início às 18h30. A
entrada é livre, porém limitada devido às
restrições da pandemia e as reservas devem
ser feitas antecipadamente através do
email violaovoz2021@gmail.com. Entretanto
os concertos serão exibidos via streaming e
seguirão disponíveis em formato audiovisual
no canal do artista no Youtube. Além de
interpretarem juntos ou individualmente
alguns temas musicais, Fred Martins e seus
convidados irão conversar sobre suas
trajetórias e contextualizar suas afinidades
musicais e culturais.
“Este projecto tem o objectivo de contribuir
para promover junto ao público, de forma
gratuita e num ambiente especialmente
aprazível, a diversidade e a qualidade artística
lusófona produzida em território nacional,
oferecendo repertório original e de alto nível
poético e musical”, afirma Fred Martins,
PUB. JORNAL DE SINTRA, 2-7-2021

Ultramarino - Encontros” - Fred com Joana e Nancy
que incluiu ao alinhamento canções como
“14 anos”, de Paulinho da Viola; “Futuros
Amantes”, de Chico Buarque, e “Luz Negra”,
de Nelson Cavaquinho, que irão juntar-se no
repertório aos seus próprios êxitos e às
músicas do seu mais recente álbum, Ultramarino, como “A Filha da Porta-Bandeira”,”
Fado Crioulo”e “Zona Sul”.
A agenda conta com três apresentações,
sendo a primeira no dia 04 de julho (domingo), com a participação de Mário Lúcio,
um dos maiores nomes da cena cultural de
Cabo Verde. Mário Lúcio é o escritor mais

foto: cicero cunha dos santos

galardoado internacionalmente de seu país,
sendo de sua autoria o “Manifesto a
Crioulização”. Fundador e líder do grupo
musical Simentera, Mario Lucio tem suas
composições nos principais estilos de música
de Cabo Verde (como Morna, Funaná,
Batuque e Coladeira) interpretadas por
Cesária Evora e por novos nomes da cena
musical de seu país, como Mayra Andrade,
Nancy Vieira e Lucibella, bem como por
artistas de Portugal, Brasil, França e Itália.
No segundo encontro Ultramarino, no dia 17
de julho (sábado), o arquipélago africano volta

aos holofotes com a participação do baixista,
cantor e compositor Rolando Semedo e da
cantora Nancy Vieira. No repertório, as
canções “Mimória” e “Águ” (de Semedo), “O
Samba de Diz” (Fred/M Diniz) e “Esperança
de Mar Azul” (do cabo-verdiano Teófilo
Chantre) e “Tu me acostumbraste” (Frank
Dominguez).
O terceiro e último encontro, já no dia 08 de
agosto (domingo), contará com a fadista
portuguesa Joana Amendoeira, o acordeonista e compositor galego Pedro Pascual e o
ator são-tomense Ângelo Torres e Mar, filha
de Torres, que irá interpretar “Noites de São
João” (do poema de Alberto Caieiro com
música de Fred Martins). Já Joana irá cantar
“Entre o Calor e o Frio”, “Viver a Mil” e outras
canções de seu recente álbum Na Volta
da Maré, cujas composições são todas fruto
de uma parceria entre Fred Martins e Tiago
Torres da Silva.
“Quero intrometer-me nas letras, na música e
na melodia do Fred para preencher o espaço
que existe entre as duas margens da África e
da América do Sul. No meio das histórias e
com as histórias, músicas e contos que podem
passar por São Tomé, Angola, Moçambique,
Guiné, Cabo Verde, Portugal, Galiza e Brasil”,
afirma o ator Ângelo Torres sobre sua
participação no dia 08 de agosto, data de
encerramento dos encontros.
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1 Julho - 27 Agosto / Quintas, sextas e sábados às 21h30

“JACK” na Quinta da Ribafria
BYFURCAÇÃO apresenta, a
sua mais recente produção
“JACK”, nos jardins da
Quinta da Ribafria em Sintra.
“A origem do medo, está
enclausurada em cada um de
nós.”
Sinopse:
Nas ruas de Whitechappel
corre o rumor de que um
monstro anda à solta. Várias
pessoas são assassinadas de
um modo brutal e desumano.
Quem é o autor deste hediondo crime? Que “Ser” é este?
Com que motivos deambula
por estreitas ruelas de negrume? Esta é a viagem ao nosso
interior, à descoberta de quem
somos e de que besta se
esconde dentro de nós.
M/16. Duração: 75 min
Preço: 12• (desconto de 10%
para Munícipes de Sintra
mediante apresentação de um
comprovativo de morada
válido por bilhete. Desconto
aplicável a bilhetes vendidos/
levantados na bilheteira da
Quinta da Ribafria e restantes
postos de venda exceto

Internet).
FICHATÉCNICA
Texto: João Ascenso
Encenação: Paulo Cintrão
Interpretação: Alexandra
Pato, Ana Lúcia Magalhães,
Carlos Gonçalves, João Ascenso, Maria Curado Ribeiro
e Mariana Sardinha
Música Original: Nuno Cintrão Figurinos: Piedade
Cintrão
Cenografia: Carlos Gonçalves
Imagem: José Frutuoso
Movimento: Daniel Cerca
Santos
Som e Luz: David Cipriano e

Tiago Santos
Apoio a montagens: Eugénio
Cruz e Fernando Fernandes
Fotografia: Ricardo Rodrigues
Vídeo: Ricardo Reis
Produção: Sandra Cruz e
Telma Grova – bYfurcação
Teatro
Agradecimentos: Lázaro
Prego
Promotor: Fundação Cultursintra FP
Sobre a bYfurcação
A BYFURCAÇÃO é uma
companhia de teatro profis-

sional com sede em Mem
Martins - Sintra, nascida em
31 julho de 1998. O objetivo
da bYfurcação é criar e levar
ao público diferentes formas
de arte, com destaque para o
teatro. Desde a sua criação, a
bYfurcação tem apostado em
propostas vanguardistas,
num registo estético assumidamente minimalista. O destaque vai para a dramaturgia
clássica com grande ênfase
nos textos clássicos infantis.
Além do teatro para a infância
e para público em geral, a
bYfurcação participa ainda
em várias recriações históricas e temáticas e marca uma
forte presença no Teatro de
Improviso em Portugal. Com
espetáculos que chegam a ter
mais de 14.000 espectadores
por carreira, a bYfurcação
conta com um percurso com
mais de 20 anos de sucesso a
criar cultura.
Nota: o horário do espetáculo
poderá vir a sofrer alterações
mediante possíveis futuras
medidas da DGS no âmbito da
pandemia pela COVID-19.

Instantâneos regressam ao palco do Centro Cultural Olga Cadaval

A caminho de celebrar uma
década de existência, Os Instantâneos regressam ao
Centro Cultural Olga Cadaval com “Evaristo – Improvisadamente”, no dia 2 de
julho, pelas 21h00.
Inspirados por pequenas histórias contadas pela audiência, Os Instantâneos, levarão
o público numa imprevisível
viagem improvisada aos
“portugueses” anos 40 e

prometem uma noite memorável e única, completamente improvisada e criada
no momento.

O grupo profissional de
improvisação, Instantâneos,
nasce em 2010 na sequência
de uma formação em Teatro

de Improviso, lecionada pelo
Professor Pablo Pundik, um
dos fundadores da Liga de
Improvisação Madrilena. A
estreia em 2011, do espetáculo “Duelo Improvisado” foi
o primeiro passo na consolidação deste projeto teatral,
que tem esgotado salas por
onde passa.
Bilhetes à venda na Ticketline.

Centro Cultural Olga Cadaval recebe espetáculo de stand up comedy
“Vou Ficar” é o espetáculo stand up comedy que
Dário Guerreiro traz ao
palco do Centro Cultural
Olga Cadaval a 9 de julho,
pelas 21h00.
O comediante algarvio que
ficou conhecido como “Mocê
dum Cabreste”, apresenta
agora o segundo trabalho a
solo em que nos revela a razão
de ainda não ter saído de casa
da mãe, as consequências
disso e uma enxurrada de

desabafos viscerais e escatológicos, num espetáculo de
humor com laivos de música
mal amanhada, onde a sociedade é confrontada consigo
mesma na conjuntura que

deu aos jovens desta geração.
O Centro Cultural Olga Cadaval, foi outrora o antigo
Cine-Teatro Carlos Manuel
projetado em 1945 pelo arquiteto Manuel Joaquim
Norte Júnior, durante 40 anos
foi o único cinema de Sintra,
fez parte do quotidiano da
vida social e cultural Sintrense, encontrando-se fortemente enraizado na memória
coletiva do município.

Reconhecendo não só o valor e representatividade do
edifício, como a necessidade
de uma nova sala de cinema e
espetáculos para a vila de
Sintra que pudesse abrigar,
entre outros, eventos do já
prestigiado Festival de Sintra,
a Câmara Municipal decidiu
adquirir o imóvel – o que se
concretizou em 1987 – e
promover a sua reconversão
e reabilitação. Bilhetes à
venda na Ticketline .

MASMO encerra temporariamente para obras de manutenção
O MASMO - Museu Arqueológico de São Miguel de
Odrinhas, museu municipal
de Sintra, encerra temporariamente uma das alas da sua
coleção permanente devido a

obras de manutenção do edifício, a partir de 30 de junho.
As exposições «Entre o
Signo da Cruz e o Signo do
Crescente» e «Onde o Sol se
apaga no Oceano – O San-

tuário mais ocidental do Império Romano», bem como a
coleção medieval e moderna
estarão disponíveis para
visita.
O Museu está aberto ao pú-

blico de terça-feira a sábado,
das 10h00 às 13h00 e das
14h00 às 18h00, com visita
gratuita até ao final deste ano.

EXPOSIÇÕES
Sintra – “No Reino das Nuvens: os Artistas e a Invenção
de Sintra”
Quando: Até 17 outubro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra”
Sintra – Exposição “O lado
intimista de Pedro Anjos
Teixeira”
Quando: até 3 setembro
Onde: Museu Anjos Teixeira
Sintra – “Retratos”, exposição de Paulo de Carcavelos
Quando: até 27 de julho
Onde: Galeria Municipal Casa mantero, na Biblioteca
Municipal de Sintra
Mira Sintra – Exposição de
homenagem aos 40 anos da
“Familiaris Consortio"
Quando: Até 20 agosto
Onde: Casa da Cultura Lívio
de Morais - Mira Sintra

TEATRO
Odrinhas – “Metamorfoses”, de Ovídio, pela Companhia de Teatro TapaFuros
Quando: Sábados e domingos até 27 de junho, sempre
às 18h00
Onde: MASMO - Museu Arqueológico de S. Miguel de
Odrinhas
Sintra – Os Instantâneos –
Teatro de Improviso
Quando: 2 julho, às 21h
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – “Vou Ficar”, espetáculo stand up comedy de
Dário Guerreiro
Quando: 9 de julho, pelas
21h00
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

MÚSICA
Sintra – Concerto dos UHF
Quando: 24 de Junho, às
20:30h
Onde: Auditório Acácio Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval
Sintra – Apresentação do
novo trabalho “ESSENCIAL” de Paulo Gonzo
Quando: 11 de setembro 2021,
ÀS 21h.
Onde: Grande Auditório –

Olga Cadaval
Sintra – Óperas na Rua
2 de julho, 21h00 | Sociedade
Recreativa das Azenhas do
Mar
Bastien e Bastienne
3 de julho, 21h00 | Jardim da
Quinta da Fidalga
Canto Lírico no Cinema
9 de julho, 21h00 | Recinto da
Feira das Mercês
Fantasia Lírica
10 de julho, 21h00 | Parque
da Liberdade
Duetos Crossover
16 de julho, 21h00 | Quinta
Nova da Assunção
Lyric Queens
17 de julho, 21h00 | Campo
de Futebol de Pêro Pinheiro
Tributo Pavarotti
23 de julho, 21h00 | Parque
Urbano de Casal de Cambra
Gala Lírica A Noite dos
Musicais
24 de julho, 21h00 | Campo
Real Sport Clube

CINEMA
Cinema City Beloura
1 a Julho
Telef. 21 924 7643
“Os Croods: Uma Nova Era”
VP, na sala 8, às 11.30h,
13.30h, 15.30h, 17.30h.
“The Ice Road: Missão de
Risco”, na sala 3, às 13.20h,
15.40h, 17.50h, 20.30h.
“Stardust - O Nascer de uma
Estrela”, na sala 4, às 13.10h,
20.20h.
“Velocidade Furiosa 9”, na
sala 8, às 20h.
“Velocidade Furiosa 9”, na
sala 4, às 17.20h.
“Velocidade Furiosa 9”, na
sala 2, às 11.40h, 16h, 19h.
“O Guarda Costas e a
Mulher do Assassino”, na
sala 7, às 20.10h.
“Spirit Invencível” VP, na
sala 4, às 11.20h, 15.20h,
15.30h.
“Os Flofos - Viagem no
Tempo” VP, na sala 7, às
11.50h, 15.50h, 17.40h.
“Raya e o Último Dragão”,
na sala 7, às 13.35h.
“Raya e o Último Dragão”,
na sala 3.

Leia, assine
e divulgue
JORNAL DE
SINTRA

JORNAL DE SINTRA
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Praia Grande- Penúltima etapa da Liga Meo Surf 2021- Allianz Sintra Pro

Vasco Ribeiro garante título de campeão. Carina Duarte e Halley
Batista vencem Sintra Pro
Ventura Saraiva

Halley Batista e Carina Duarte garantiram no domingo, dia 27 a vitória no Allianz Sintra Pro, a quarta e penúltima etapa da Liga MEO Surf 2021,
a principal prova de surf em Portugal e a que define os títulos de campeões nacionais. No terceiro e último dia de ação na Praia Grande as emoções
estiveram ao rubro, com Vasco Ribeiro a garantir o título masculino antes ainda da final. Na final Vasco acabou por falhar a terceira vitória
consecutiva em etapas, vendo Halley estrear-se a vencer na Liga MEO Surf, ao passo que Carina Duarte carimbou o regresso aos triunfos na Liga seis
anos depois do último.

A

pós ter sido o
grande destaque
da ação no sábado,
Halley Batista voltou a voar alto na
fase man-on-man. Com todas
as atenções centradas na luta
pelo título, Halley foi avançando ronda após ronda com
os melhores scores. Tudo começou com um triunfo frente
a Miguel Blanco nos quartosde-final, seguindo-se a vitória frente a Afonso Antunes
nas meias-finais, que acabou
por decidir o título nacional a
favor de Vasco Ribeiro.
Com Vasco a ter vencido Jácome Correia nos quartos-definal e, depois, Arron Strong
nas meias-finais, repetia-se,
assim, a final da última etapa,
no Porto. Só que desta vez,
Halley não quis ficar a ver de
perto a festa de Vasco Ribeiro. O surfista que vem do Algarve somou 11,45 pontos e
resistiu ao ataque final do novo campeão nacional, que
acabou por terminar o duelo
com apenas 10,50 pontos.

Primeiro triunfo
na Liga Meo Surf
para Halley
“Não tenho palavras para
descrever o que se está a
passar”, começou por afirmar
Halley após o triunfo. “Quero
agradecer a Deus e a todos
os meus amigos que estiveram a torcer por mim. Foi uma
bateria muito apertada, tal
como no Porto. Quase que
voltei a perder a vitória no fim,
mas por sorte venci eu desta
vez e estou muito feliz por
isso”, sublinhou o surfista
que está a fazer apenas a segunda etapa esta temporada
e que conseguiu o primeiro
triunfo da carreira na Liga
MEO Surf.
Com a ação a arrancar bem
cedo na Praia Grande, pelas
7H15, foi a ronda 3 feminina a
ir para a água primeiro. Depois
das surpresas que aconteceram na véspera na prova masculina, desta vez registaramse resultados menos espera-

dos do lado feminino, com
grande destaque para a eliminação da líder do ranking
Carolina Mendes e da campeã
nacional Teresa Bonvalot no
mesmo heat, onde Mafalda
Lopes e Carolina Santos agigantaram-se para conseguirem uma vaga nas meias-finais. No heat anterior Francisca Veselko e Carina Duarte
também conseguiram avançar
para a fase seguinte. Uma situação que colocou automaticamente Kika na liderança
do ranking.

A experiência
a fazer diferença
perante a juventude
Com muita juventude a querer estrear-se a vencer na Liga MEO Surf, acabou por ser
a experiência a fazer a diferença. Na primeira meia-final
Kika Veselko bateu Carolina
Santos de forma folgada e
aumentou ainda mais distâncias para a concorrência nas
contas do ranking. Depois,
foi a vez de Carina Duarte superar um duelo muito equilibrado frente a Mafalda Lopes, decidido por muito
pouco.
Na grande final Francisca Veselko e Carina Duarte tiveram
algumas dificuldades pela
frente com as condições do
mar e acabou por ser a antiga

fotos: Jorge Matreno/ANS

Vasco Ribeiro campeão nacional antecipado
campeã nacional a levar a melhor, utilizando a sua experiência para decidir este duelo
nos pormenores. Carina somou 9,40 pontos, contra apenas 7,40 de Kika, e garantiu
um muito saudado regresso
aos triunfos na Liga MEO
Surf.
“É muito bom regressar às
vitórias”, começou por dizer
Carina Duarte, após o triunfo,
ela que este ano está de regresso à competição a tempo
inteiro, após um hiato nos últimos anos. “Não estava nada à espera disto, mas a verdade é que me estava a sentir

Carina Duarte e Halley Batista campeões do Sintra Pro

muito bem. O mar estava pequeno e tivemos alguns minutos sem ondas, mas consegui alguns scores logo no
início, o que me ajudou. Estou
a divertir-me bastante e isso
é que é importante”, frisou.
A surfista da Ericeira, de 27
anos, tinha vencido a última
etapa no Porto, em 2015. Agora, com este sucesso na Praia
Grande, além de chegar às 12
vitórias de etapas na carreira,
garantiu, ainda, a reentrada
nas contas do título feminino,
mantendo-se no 3.º posto,
mas mais próximo dos primeiros lugares.

Além do título masculino, o
Allianz Sintra Pro decidiu
ainda os campeões da Allianz
Triple Crown, com Vasco
Ribeiro e Francisca Veselko a
levarem cada um para casa um
prémio monetário de 4 mil
euros. Vasco e Kika sucederam a Afonso Antunes e Teresa Bonvalot como campeões
deste importante sub-troféu,
sendo que Vasco já o tinha
vencido noutras duas ocasiões (2016 e 2017), enquanto
para “Kika” é uma estreia.
Resultados finais do Allianz
Sintra Pro Pro:
Final masculina: Halley Batista 11,45 x Vasco Ribeiro
10,50
Final feminina: Carina Duarte 9,40 x Francisca Veselko
7,40
Go Chill Expression Session
feminina: Carolina Mendes
Go Chill Expression Session
masculina: Halley Batista
Joaquim Chaves Saúde Best
Wave: 9 de Vasco Ribeiro, nas
meias-finais
Bom Petisco Girls Score:
15,00 de Carolina Mendes na
ronda 2
Sintra Best Surfer: Gabriel
Marques e Leonor Fragoso
A Liga MEO Surf ruma, agora,
a Peniche, onde de 16 a 18 de
Setembro se realiza o Bom Petisco Peniche Pro, quinta e

última etapa da temporada,
onde o título feminino poderá
estar ainda em jogo. Antes
disso, há ainda lugar à Miss
Costa Nova Cup, uma prova
extra do circuito feminino, que
se disputa em Ílhavo, de 30
de Agosto a 1 de Setembro.
A nível televisivo, tendo presente a proibição de público
nos termos legais, o Allianz
Sintra Pro poderá ser acompanhado a partir de casa em direto na Sport TV, assim como
nos restantes meios oficiais:
facebook do MEO, na posição 810 da grelha de canais
MEO, em ligameosurf.pt e
redes sociais em @ansur
fistas.
A Liga MEO Surf 2021 foi uma
organização da Associação
Nacional de Surfistas e da
Fire!, com o patrocínio do
MEO, Allianz Portugal, Bom
Petisco, Go Chill, Joaquim
Chaves Saúde, Super Bock,
Somersby, Rip Curl, Ericeira
Surf and Skate, o parceiro de
sustentabilidade Jerónimo
Martins, o apoio local da Câmara Municipal de Sintra, e o
apoio técnico do Clube Recreativo da Praia das Maçãs
e da Federação Portuguesa de
Surf.
Texto: Associação
Nacional de Surfistas
Comunicação

