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Teatro no Mem Martins Sport Clube
“A Promessa” até Dezembro

Subiu ao palco no dia 30 de Outubro “A
Promessa” de Bernardo Santareno pelo Grupo
de Teatro do Mem Martins Sport Clube.
Actores e atrizes populares que trabalhando com
as limitações da pandemia (COVID-19) foram
capazes do seu melhor para surpreender os que
encheram o Salão Nobre da popular colectividade
da Vila de Algueirão-Mem Martins.
A peça vai estar em cena todos os fins-de-semana
de Novembro até ao dia 12 de Dezembro com
um motivo extra que é a exposição de desenhos
que representam os personagens de “A Promessa”
do artista Philip Sáber.
O Jornal de Sintra apoia a iniciativa, mantendo
assim o seu empenhamento na divulgação e
promoção das actividades amadoras e culturais
do nosso concelho. O nosso contributo é um
aplauso constante aos que não desistem, tal como
nós.
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A Câmara Municipal de
Sintra tem a decorrer a rea-
bilitação de edifícios muni-
cipais para habitação jovem,
situados nas Escadinhas do
Hospital e Calçada do Rio do
Porto, num investimento de
1 milhão 317 mil euros.
A empreitada visa reabilitar 2
edifícios de construção dos
finais do séc. XIX localizados
nas Escadinhas do Hospital
e na Calçada do Rio do Porto,
na União de Freguesias de
Sintra, que se encontram em
avançado estado de degra-
dação com uma área de
construção de 1.176,6 m2 e
alteração de 7 para 11 fogos
habitacionais.

Sintra
Reabilitação de edifícios para habitação jovem avança

AVENIDA DA AVIAÇÃO PORTUGUESA – 2710-536 SINTRA
TELEFONE: 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. 37.º dos Estatutos desta Associação, convoca-se uma Assembleia
Geral Ordinária, a realizar no dia 25 de Novembro de 2021, pelas 20.00 horas, no
quartel sede, sito na Avenida da Aviação Portuguesa, em Sintra, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos
1. Apresentação para apreciação e votação do Plano de Actividades para o ano de
2022;
2. Apresentação para apreciação e votação do Orçamento para o ano 2022.
3. Apresentação para apreciação e votação do Parecer do Conselho Fiscal;
4. Apresentação e votação de Distinções Honorificas propostas pela Direcção;
5. Outros assuntos de interesse para a Associação.
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.
Sintra, 26 de Outubro de 2021.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 5-11-2021

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,

Francisco Hermínio Pires dos Santos

Associação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dosAssociação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de SintraBombeiros Voluntários de SintraBombeiros Voluntários de SintraBombeiros Voluntários de SintraBombeiros Voluntários de Sintra

seguinte texto foi
divulgado recente-
mente pelo Padre
Alberto de Oliveira
(Paróquia de São

“Pão por Deus” uma tradição que se renova

O
João das Lampas) e, pela sua
pertinência, entendemos par-
tilhá-lo, pois o conhecimento
não incomoda e, quando se
trata de tradições, este conhe-
cimento deve ser ampliado.
“Pedir Pão por amor a Deus é
uma expressão muito antiga
e muito usada no nosso País,
particularmente em momen-
tos muito difíceis da nossa
história, sobretudo em perío-
dos de guerra, de graves en-
fermidades e de fome. Mas é
com o Terramoto de 1 de No-
vembro de 1755 que esta ex-
pressão vai ser a mais gritada
e a mais ouvida em Portugal.
Muitas crianças, por este País
fora entoaram este pregão na
esperança de juntarem al-
guns bens que permitiam a
subsistência das suas famí-
lias.
Como resposta ao pedido do
Pão por Deus, a caridade dos
mais abastados ou remedia-
dos, transforma-se em alívio
perante tamanha pobreza e

o Pão por Deus. Esta tradição
chegou até aos nossos dias
e tem ganho contornos so-
cioculturais muito bonitos.
Assim, no dia 1 de novembro,
Dia de Todos os Santos, se-
gundo esta tradição, é tam-
bém dia de pedir o Pão por
Deus.
Convidamos todas as crian-
ças a percorrer as ruas das
suas terras e pedirem o Pão
por Deus, porta a porta.
Desafiamos também as famí-
lias, escolas e instituições
que lidam com crianças a dar
a conhecer esta tão bela e
antiga tradição e incentivar as
crianças a pedir o Pão por
Deus.
Abre o teu saco e entoa:
Pão por Deus, Pão por Deus!
Saco cheio.
Vamos com Deus.
Mantenhamos vivas as
nossas Tradições.

Henrique Martins,
colaborador

Obs: As fotos foram ‘tiradas’
a de 1 de novembro de 2003
em Odrinhas (Freguesia de
São João das Lampas)

miséria. É a luz que este gesto
transmite que permite cami-
nhos de esperança e que pos-
sibilita o sonho de um futuro

risonho e Feliz.
Deste modo e todos os anos,
a cada 1 de Novembro, as
crianças saíam às ruas a pedir

A Câmara Municipal de Sintra
realiza uma hasta pública para
alienação de 15 parcelas e
lotes de terreno no concelho
de Sintra, no dia 13 de dezem-
bro, pelas 10h00, no Palácio
Valenças.
As peças da Hasta Pública
podem ser consultadas na

Hasta Pública de Alienação de 15 Parcelas
e lotes de terreno no Concelho de Sintra

Divisão de Gestão do
Património na Rua Dr. Alfredo
Costa, nº 33, em Sintra, nos
dias úteis das 10h00 às 17h00,
até ao último dia anterior ao
da realização da praça.
As propostas devem ser
apresentadas nos termos do
número 7 das Condições

Gerais do Procedimento,
pelos concorrentes ou seus
representantes legais, no
local acima indicado, até às
17h00 do último dia útil
anterior ao da realização da
praça.
Os esclarecimentos sobre as
peças devem ser requeridos

por correio eletrónico
dgpa.juridico@cm-sintra.pt ,
ou carta, no primeiro terço do
prazo para apresentação das
propostas, devendo a Comis-
são responder no prazo de 10
(dez) dias úteis.

A Fundação CulturSintra celebra o seu 25.º aniversário com
um recital de piano por Raul Pinto, no dia 7 de novembro, às
16h00, na Quinta da Regaleira.
O programa para este espetáculo terá como mote composição
musical “Rhapsody in Blue”, escrita em 1925 pelo compositor
Gershwin. Este recital insere-se na iniciativa “Música na
Quinta”, que acontece todos os domingos e dias especiais,
na Quinta da Regaleira.
A Fundação Cultursintra FP foi instituída pela Câmara
Municipal de Sintra em escritura pública a 7 de novembro de
1996.
Atualmente é uma fundação pública de direito privado, tendo
por fim a promoção da cultura e por objeto a criação, o
desenvolvimento, o acolhimento e a divulgação da cultura
no município de Sintra, assegurando, ainda, o incremento do
acesso aos bens culturais por parte das populações e demais
interessados no respetivo processo cultural.

Fundação CulturSintra assinala
25 anos com recital de piano

Os trabalhos da empreitada
contemplam entre outros,
trabalhos de demolições
estruturais, reforço estrutural
das paredes envolventes,
revestimentos de tetos e pa-
redes com reboco, revesti-
mentos cerâmicos em pare-
des e pavimentos, execução
de novos pavimentos e de
nova estrutura de suporte da
cobertura, manutenção das
fachadas, vãos, cantarias,
guardas, recuperação do
desenho das caixilharias e
portadas, reconstrução das
coberturas e pinturas.

Fonte: CMS

Depois da montagem de
tapume de vedação na envol-
vência dos edifícios a inter-
vencionar e limpeza do pátio
existente, estão em curso os
trabalhos preparatórios da
demolição do interior dos
edifícios com a montagem de
escoramentos de proteção

aos pavimentos existentes.
Com esta intervenção preten-
de-se respeitar e preservar as
características do edificado e
a coerência urbanística do
conjunto, conferindo ao
mesmo tempo ao edifício um
nível superior de habitabi-
lidade, conforto e segurança.

Câmara Municipal de Sintra
Mandato 2021-2025
Atribuição de Pelouros
À data do fecho desta edição ainda não nos foi possível
obter oficialmente a atribuição de pelouros para o mandato
municipal 2021-2025.
Registe-se que Basílio Horta foi reeleito presidente do
Município, como independente na lista do Partido Socialista
sendo eleitos 10 vereadores.
Tudo indica que a atribuição de pelouros passa pelos cinco
eleitos do PS (Bruno Parreira, Piedade Mendes, Eduardo
Quinta Nova e Domingos Quintas) e no acordo para a maioria
deverá entrar Pedro Ventura, da CDU.
Na próxima edição do dia 12 de Novembro contamos poder
dar toda a informação sobre as atribuições do presidente ao
novo Executivo.
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ecentemente to-
mou posse o novo
executivo cama-
rário do Município
de Sintra. Neste

Fontanelas / Gouveia

Festival da Maçã Reineta e inauguração de recinto

R
executivo passou a fazer par-
te, como Vice-Presidente,
Bruno Parreira, o ex-presi-
dente da Junta de Freguesia
de Rio de Mouro. Nesta sua
nova função autárquica, o
primeiro evento em que
esteve em representação da
Câmara Municipal de Sintra
foi na Freguesia de São João
das Lampas na inauguração,
a 30 de outubro, no âmbito
do VIII Festival da Maçã
Reineta, do Recinto Multiu-
sos (pavimento e iluminação)
da União Recreativa e Des-
portiva de Fontanelas e
Gouveia. Inauguração esta
que foi concretizada pelo pre-
sidente da coletividade, Luís
Chiolas, e também pelo pre-
sidente da Junta da União de
Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem, Guilher-
me Ponce de Leão.
“Defender a produção agrí-
cola do concelho.
Defender as tradições e a
Identidade de um concelho
heterogéneo e diverso, mas
com potencialidades únicas”.
Foram as palavras de Bruno
Parreira, Vice-Presidente da
C.M.S..
O apoio de quase 20.000• da
C.M.S. foi proposto pelo
presidente Basílio Horta, e
aprovado em reunião de
Câmara a 30 de agosto de 2019
e teve como fundamentos,
entre outros, os seguintes:
A agricultura tem uma pro-
funda tradição na região de
Sintra estando bem docu-
mentada desde tempos
coevos;
O geógrafo árabe Muhammad
bin Abd al-Munim al-Himyari
na sua obra Kitab al-Rawd al-

Aspecto da inauguração

Representantes do Poder Local

Mitar (“O livro do jardim
fragante”) ainda escrito na
idade média refere que «A
região de Sintra é uma das
regiões onde as maçãs são
mais abundantes. Esses fru-

tos atingem um atal espes-
sura que alguns chegam a ter
quatro palmos de circun-
ferência. Acontece o mesmo
com as peras»;
No foral da portagem de
Lisboa, documento atribuível
ao último quartel do século
XIV, consta uma relação das
frutas de Sintra, nomeada-
mente, cerejas, pêssegos,
limões, laranjas, ameixas,
uvas, cidras, romãs, maçãs e
peras;
O foral manuelino de Colares,
para além das produções

agrícolas supra, menciona
outras como o trigo, centeio,
cevada, aveia, hortaliça e
melões;
Ao longo dos séculos a vo-
cação agrícola de uma parte

significativa do Concelho é
incontornável e ainda persite,
não obstante o crescimento
de outras atividades nos
setores secundário e ter-
ciário;
A dinamização do setor
agrícola para proteção e di-
vulgação dos produtos tra-
dicionais de Sintra em
certames como o festival da
Maçã Reineta, se reveste de
significativa importância;
O Município de Sintra re-
conhece a relevância do
evento enquanto agregador

de produtores e dinamizador
de públicos relativamente às
potencialidades do setor
frutícola do Concelho;
Importa que o Festival se
realize num local seguro para

os produtores e o público;
A promoção dos produtos
agrícolas tradicionais de
Sintra, de que é exemplo a
Maçã Reineta e o respetivo
Festival, revestem-se de
interesse municipal.
José Alberto Carvalho, ex-
presidente da URDFG, referiu
que “a comparticipação da
União das Freguesias de São
João das Lampas e Terrugem,
com os mesmos consideran-
dos apresentados pela Câ-
mara Municipal de Sintra, a
junta apoiou com apoio

financeiro para fazer face à
mão de obra necessária para
a aplicação do betuminoso,
para além do apoio anual ao
certame da Maçã Reineta.
Bem como, posteriormente,
agilização de esforços para o
fornecimento de 6 torres para
a iluminação do recinto
multiusos”.
Com os apoios prestados
pela Câmara Municipal e pela
Junta de Freguesia, a União
Recreativa e Desportiva de
Fontanelas e Gouveia, fun-
dada há 79 anos, ficou mais
bem preparada para que
eventos, como é o Festival da
Maçã Reineta, possam
continuar a deliciar-nos.
Os associados da coletivi-
dade agradecem. E todos os

outros que reconhecem a
importância do trabalho
benévolo e voluntário dos
dirigentes associativos tam-
bém agradecem.

Obs: As fotos foram retiradas
do Facebook da União de
Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem

Henrique Martins,
Colaborador

ÚLTIMA
EDIÇÃO
(Papel)

em

www.jornaldesintra.com
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A Câmara Municipal de Sintra presta homenagem à pintora
Maria Aurelina Valle, com uma exposição das suas obras, na
Galeria Municipal – Casa Mantero, patente de 20 de novembro
a 8 de janeiro.
A exposição vem celebrar o 100.º aniversário do nascimento
de Maria Aurelina Valle (Lisboa, 1921 – Algueirão, 2010),
perpetuando a sua memória e a sua obra. Esta é uma distinta
homenagem para com uma artista de sensibilidade única, que
sentia o que via e espelhava esses sentimentos na tela, de um
modo singular.
Maria Aurelina Valle amava a natureza, gostava de retratar
zonas urbanas e rurais, lugares que fizeram parte da sua vida
e da sua história, por forma a deixar o seu testemunho para
gerações futuras.
Esses lugares, provenientes das suas vivências, foram sempre
a matéria prima que serviu como base para construir as suas
paisagens edílicas, onde o sonho e a realidade se misturam. A
artista utilizou técnicas, que enalteceram a simplicidade e a
beleza das formas que compunham a atmosfera das diversas
paisagens.
O reconhecimento do percurso artístico e profissional da
pintora, e o fato de sempre ter tido uma forte ligação com
Sintra, transformam este tributo num momento de grande
significado.
Maria Aurelina Valle estudou na Escola de Artes Decorativas
António Arroio e no Conservatório Nacional onde concluiu
o Curso Superior de Piano. Frequentou, ainda, o Curso de
Pintura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa.
Dedicou-se também ao ensino da música, fez teatro amador
como ensaiadora, artista e compositora e colaborou
assiduamente com o jornal regional Vila Saloia (Algueirão).
Pelo reconhecimento do seu percurso artístico e profissional
e a ligação que sempre manteve com Sintra, recebeu a Medalha
de Mérito Municipal, Grau Bronze, em 2002.

Maria Aurelina Valle
homenageada com
exposição em Sintra

A Fundação Aga Khan, em parceria com a Câmara Municipal
de Sintra, apresenta no MU.SA – Museu das Artes de Sintra
a exposição coletiva de artes urbanas “Linha Imaginária”,
patente de 5 de novembro a 2 de janeiro.
A “Linha Imaginária”, enquanto exposição coletiva, reúne as
criações de mais de duas dezenas de artistas. As suas artes
estão imbuídas de uma urbanidade que com ela dialogam,
contestando-a e renovando-a através do seu discurso
artístico. A exposição contará com trabalhos de Adilson
Monteiro, Blac Dwelle, C Marie, Carlos Stock, Diogo Carvalho,
Diogo Ferreira, Fidel Évora, Filipa Bossuet, Halb, Inês Santos,
Julia Blochtein, Kapulana San, Lukanu Mpasy, Moami, Nastia
Kazmina, Onun Trigueiros, Queragura, Rappepa Bedjo Tempo,
Sepher Awk, Taya.
Nascida como rutura, a arte produzida a partir da periferia
urbana é plural, ousada, bela e efémera, vive no anonimato e
reinventa para si os lugares de exposição. Uma arte que cresce
e se diversifica no traço do desenho, na intervenção da letra,
nas imagens que captam e se apropriam de muros, telas,
comboios e caminhos, numa linha imaginária que converge a
partir da margem e a desloca para outra centralidade.

Exposição coletiva
de artes urbanas
patente em Sintra

Boa tarde,

Venho por este meio in-
formar que gostaria-
mos de contar com o
apoio da Junta de fre-
guesia para que algum
dos pontos que indico no
corpo do email fossem
resolvidos.
1 – caixotes de lixo na rua
1º de Abril:
Desde que sou morador
no bairro das sesmarias,
que os contentores desta
rua já conheceram em
menos de 2 anos 4 locais
diferentes. vão saltando
de lugar em lugar, visto
que o numero de cons-
truções aumentaram.
Informo que na Rua do
Zambujeiro, existe um
local onde os mesmo po-
diam ficar colocados de
vez.
2 – Buraco na Rua do
Alecrim
Incrivel como o buraco da
fotografia está aberto há
mais de 4 meses e se não
fossem alguns moradores
colocarem as fitas, algu-
ma criança ou adulto,
corria o risco de cair no
mesmo 
3 – Parque infantil
Conseguem me elucidar o
porque deste parque para
além de não ter manu-
tenção, e de não ter qual-
quer interesse para os
pais das crianças menores
(1-3 anos), nem baloiços
nem nada que consiga
dar segurança a estas
crianças.
Para alem destes 3
pontos, existem outros
que deviam ser avaliados
e tratados neste bairro, e
não só.
Abrunheira precisa de
alguem que olhe por ela,
que esteja atento aos
pequenos promenores

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Abrunheira precisa de um pouco de ajuda!

O Jornal de Sintra reserva-se o direito não publicar quaisquer “Diga de Sua Justiça” sempre que o respectivo envio seja
feito de forma anónima, embora a coberto de um e-mail de um suposto grupo.

que podem fazer com que de
um momento para o outro se
tornem por maiores.

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934

nos acontecimentos que fazem história

Fico aguardar resposta da
vossa parte.

João Almeida, um morador
preocupado com o seu bairro
Obrigado.
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Liga Portuguesa
contra o Cancro,
numa iniciativa
conjunta com a
Ação Social da

Liga Portuguesa contra o Cancro
– Peditório Nacional

A
União das Freguesias de São
João das Lampas e Terrugem,
realizou nos dias 29, 30 e 31
de Outubro e dia 1 de Novem-
bro, um peditório pelas inú-
meras localidades da Fregue-
sia de São João das Lampas e
da Freguesia da Terrugem.
Para além do excelente contri-
buto de inúmeras pessoas
voluntárias e benévolas, este
ano contou-se também com a
colaboração do Grupo de
Jovens da Paróquia de São
João Baptista das Lampas.
Atempadamente a Junta de
Freguesia manifestou o seu
agradecimento pela colabo-
ração da maravilhosa equipa
de voluntários. Contava a
Junta de Freguesia que todos
os fregueses colaborassem
com o peditório, pois é em
conjunto que, mais facil-
mente, se consegue ajudar
uma instituição (a LPCC) que
tem um papel importante no
tratamento dos doentes
oncológicos.
No terreno as equipas de
voluntários andaram devida-

mente identificadas.
Na Freguesia de São João das
Lampas, o Grupo de Jovens
percorreu as principais
localidades desta Freguesia
para realizar o Peditório
Nacional da Liga Portuguesa
Contra o Cancro.
Foram 20 Jovens voluntários
e benévolos que formaram as
equipas de cada terra, e que
fizeram vários quilómetros a
pé, por vezes com mau tempo,
pois a chuva apareceu fre-
quentemente.

Foram 20 jovens que abdi-
caram do seu tempo livre para
estarem disponíveis em prol
de uma causa tão importante
como esta.
Foram 20 jovens que ficaram
desiludidos com muitos ci-
dadãos que não demostraram
ter consciência da impor-
tância desta valiosa causa,
ignorando, por vezes, a pre-
sença destes jovens, virando
a cara ao passarem por eles
ou, também aconteceu, nem
sequer responderam a um

simples bom dia ou boa tarde.
Pelo exposto, estas poderiam
ser razões para os desmotivar,
mas, estes jovens, com a força
inerente à sua juventude, vão
continuar envolvidos em
iniciativas deste tipo. Pois
como referem “Viemos para
Ficar e para acabar com este
comodismo instalado em
muitos de nós”.
O comunicado que divul-
garam na sua página do
Facebook termina com
«Quanto a vós, irmãos, não

vos canseis de fazer o bem»
(2 Tes 3, 13).

Obs: As fotos foram dispo-
nibilizadas na página de
Facebook do Grupo de
Jovens - São João das
Lampas

Henrique Martins,
Colaborador

“O nosso espantalho” e
“Imagina que…” são os
Contos/Ateliê que o Pólo de
Agualva Cacém da Biblioteca
Municipal de Sintra promove
no mês de novembro. As
atividades deste mês desti-
nam-se ao público infantil e
famílias e a participação é
gratuita.
Até 30 de novembro, a Bi-
blioteca Municipal recebe o
conto/ateliê “O nosso espan-
talho” às 10h30 e 14h30, para
crianças maiores de 7 anos.
Por sua vez, no dia 13 de no-
vembro, sábado, pelas 16h00,
será dinamizado o conto/ateliê
“Imagina que..”, dirigido a
famílias com crianças maiores
de 6 anos.
“Eu sou a menina dos livros.
Venho de um mundo de his-
tórias”. Com a ajuda da me-
nina dos livros, vamos criar o
nosso mundo de fantasia e,
através de um ateliê de escrita
criativa, vamos construir uma
história de fantasia onde
existem montanhas que nos
levam ao céu, dragões com
sete cabeças, nuvens em
foram de cama…
A participação nestas ativi-
dades é gratuita mas carece
de inscrição prévia por
telefone (21 432 80 39).

Biblioteca Municipal
de Agualva-Cacém
promove iniciativa
Conto/Ateliê
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HISTÓRIA LOCAL

Nos 482 anos de elevação de São João das Lampas a Freguesia: Elementos
de Arqueologia, Etnografia, História, religiosidade desta freguesia (IV)
Nuno Miguel Jesus*

(Continuação da edição digital de 22 de
Outubro – Última parte)

Procissão de São João Degolado
da Terrugem

Por sua vez, na Terrugem, era e continua a
serfrequente afluírem das terras vizinhas
romeiros para a romaria de São João Degolado
da Terrugem que atrai gentes de Vila Verde,
Lameiras, Armeis; Barreira. O ponto alto da
procissão é a saída da imagem, que percorre
as principais ruas da localidade, acompanhada
de diversos “cargos” construídos de
propósito para aquele dia e que são
carregados pelos populares, enfeitados com
bolos de farinha de trigo, com formas
arredondadas ou em forma de ferradura. No
final, é votado e eleito o melhor cargo, cuja
venda reverte para a ajuda das despesas da
festa.

Alguns elementos da  história
das antigas confrarias das
Paróquias da União de Freguesias

As confrarias eram e são associações de lei-
gos que se juntavam para a devoção particular
a um santo ou santa, além de procurarem
acudir, como podiam, aos mais necessitados
da freguesia, com ajudas materiais e espi-
rituais. Não se afigura porém, uma tarefa fácil,
dada a inacessibilidade do arquivo em Sintra,
fazer uma história completa e com todo o
pormenor das confrarias outrora existentes
nesta união de freguesias. Mesmo assim,
regista-se a existência das seguintes: Espírito
Santo Divino; Nossa Senhora da Saúde;
Santíssimo Sacramento, Santo António; São
João, Nossa Senhora do Rosário; Oficiais da
Igreja; Santíssimo Nome de Jesus; Santo
Amaro; São Sebastião; Nossa Senhora do
Cabo, Nossa Senhora das Candeias; Nossa
Senhora da Consolação (com a particularidade
de todos os seus membros desta Confraria
serem de Assafora).
A partir de 1812 passou a figurar uma nova
invocação mariana – Nossa Senhora da
Purificação –, enquanto confrarias como
Santa Catarina, Santa Luzia, São Amaro, São
Brás, Nossa Senhora das Candeias, São
Sebastião passam por um período de certo
declínio. Apenas a confraria de São Sebastião
reapareceria, após este interregno, enquanto
as de Nossa Senhora do Cabo e Nossa
Senhora da Nazaré passavam a ser eleitas
apenas aquando da realização da sua fes-
ta.Santa Catarina e Santa Luzia eram
administradas apenas por raparigas e jovens
solteiras, enquanto de São Sebastião e Santo
António se ocupavam só os rapazes.

A Confraria de Nossa
Senhora do Cabo

Contando apenas com um mordomo, que
podia ser reconduzido nas suas funções; a

Confraria de Nossa Senhora do Cabo era
eleita todos os anos até ao momento em que
se alterou a celebração da sua festa. Quando
isso sucedeu, passou a ser o mordomo eleito
apenas quando se realizava a festa, e não
todos os anos, como até aí vinha sucedendo.
Entre os seus mordomos mais importantes
contam-se João Balea, Miguel Duarte;
António Silva; Francisco Manuel; José João
Moreira; António Gonçalves ou Luís Balea.
Recebia importantes ajudas das três confrarias
mais ricas, bem como de alguns irmãos, como
Domingos Manoel; que em 1718 ofereceu do
seu próprio bolso 2 capas para adorno da
imagem de Nossa Senhora. A grande despesa
que tinham com velas fazia com que as outras
confrarias lhe chamassem os irmãos da cera
de Nossa Senhora do Cabo.

A Confraria de São Sebastião

A principal fonte de receita desta confraria
provinha das suas vintenas, sendo mesmo
uma das mais ricas nessa matéria (juntamente
com Nossa Senhora do Rosário e das Almas).
Era tradição desta confraria a realização de
uma grande festa por ocasião do seu orago.
Contratava-se por esta altura órgão, banda
de música e havia sempre um pregador régio
para dizer o sermão.Em 1844, para a festa desse
ano, acrescentou-se à despesa da confraria a
feitura de um frontal para a imagem, e em 1870,
uma capa de damasco nova.Esta confraria
chegou a ter o seu próprio altar na matriz,
atualmente colocado junto ao altar-mor.

Confraria de Nossa Senhora
do Rosário

Nada se sabe acerca de quando começou a
funcionar esta confraria, mas desde 1666 que
a população lhe devotava particular carinho
e devoção.Alfaquiques, Bolembre, Almo-
grave, Coval, Arcos, Tojeira, Assafora, Arnei-
ros, Lage, são apenas alguns dos locais de
onde vieram os seus membros.
Além de azeite e cera, tinham como principal
despesa a festa da solenidade, para qual
nomeavam o Bispo da festa. Sem que se
saibam mais pormenores, ao chegar-se ao
século XIX deixaram de a realizar.

Santíssimo Nome de Jesus

É uma história com muitos altos e baixos. A
certa altura chegou a ter bastos prédios arren-
dados na Tojeira e em Assafora, a que adicio-
navam um hospital em São João das Lampas
e outro idêntico em Odrinhas, onde dois
clínicos locais davam apoio significativo.
Com o tempo adquiriu bens situados na
Pernigem e em Monterroyo. Esmolas, ajudas
várias das outras confrarias e de irmãos davam
uma contribuição muito importante á sua
manutenção. Missas, sermões, cera, eram
outras das suas despesas. A sua solenidade
era o momento alto da sua vida, passando
esta a realizar-se após 1818 na Oitava do Natal.
A partir de 1787 era uma das confrarias que
ajudava a mesa das confrarias, como forma
não só de ajudar na manutenção na igreja

matriz como de auxiliar outras confrarias
necessitadas.

Confraria das Almas

Desta confraria guardam-se ainda hoje dois
livros dos mordomos que nos dão alguma
informação sobre a sua atividade. Em 1722
era mordomo desta confraria o padre João
Dorta Franco, um homem enérgico e cheio de
iniciativa. Além de despesas como a cera para
a liturgia e eucaristia, despendiam conside-
ráveis verbas, como ajudas aos irmãos mais
necessitados e ofícios pelos irmãos já faleci-
dos. Para fazer face a estas despesas con-
tavam fundamentalmente com os rendimentos
provenientes das vintenas e dos locais que
mantinham emprazados.
As vintenas de Assafora e Odrinhas, cujo
trigo aí cultivado rendia bom dinheiro, eram
uma fonte de rendimento importante para a
confraria. Com o tempo acrescentaram-se a
estes bens outros na Tojeira, um mato no
Zambujal e outros bens em Bolembre. Em 1732
adicionam-se aos acima citados outros bens
em Aldeia Galega e Cortezia. Em 1756 uma
importante doação da parte de Sebastiana
Pedrosa veio enriquecer ainda mais os bens
da Confraria, que se situavam nas Azenhas
do Mar.
Por volta do século XIX, porém; as dificul-
dades eram já bastantes. Além do fraco ren-
dimento de algumas terras do ponto de vista
da agricultura, juntavam-se 3 situações de
dívidas por parte de algumas viúvas em
Bolembre e Fontanelas, sobrevivendo a
confraria dos bens das vintenas de Assafora,
Tojeira, Fontanelas e São João, bem como
alguns outros juros e algumas ajudas.

Terrugem

Desta freguesia conhecem-se sobretudo as
Confrarias das Almas e de oficiais da confraria,
Igreja e Fábrica. Bens das mesmas encontram-
se referidos como tendo estado em Alcolom-
bal; Friteira; Goudigana; Vila Verde; Cabrela;
Faião; Funchal; Fonte da Ribeira e na
localidade do Barro.

Fontes Impressas:
Canticos de Louvor gratidão e saudosa lembrança
dedicados a soberana virgem mãe de deus nossa
senhora do cabo, recitados por 3 anjos, que
acompanham o círio queda freguezia de são
domingos de Rana conduz para a real igreja do
cabo de espichel a mesma sacrossanta imagem para
depois de ali ser festejada pelos moradores da dita
freguesia, ser entregue aos festeiros da freguesia de
São João das Lampas, no corrente anno de 1870, s/
l
de 1844; s/l
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OPINIÃO

uem desconheça as negativas consequências
decorrentes das condições de estacionamento de
viaturas no local, provavelmente se surpreenderá
por esta minha opção quanto ao assunto que hoje
decidi novamente partilhar.
No caso vertente, aquele concreto problema suscita

Centro Cultural Olga Cadaval,
estacionamento civilizado
João Cachado

Q
a mais veemente necessidade de voltar a abordar a matéria
porque a sua falta de resolução tem posto e continua a pôr em
causa vários pressupostos de segurança e de qualidade de
vida em pleno centro histórico de Sintra.
Na verdade, muitas são as vezes em que o desânimo se instala
porque a solução justa, adequada e razoável para determinado
e congénere problema apenas se perfila num futuro longínquo,
pressupondo investimento avultado, quando não incom-
portável ou muito dificilmente concretizável.
Há demasiado tempo aguardando competente solução, o caso

do estacionamento de viaturas junto ao Centro Cultural Olga
Cadaval (CCOC) é, na realidade, extremamente desanimador.
Verdade se diga que, nos últimos dois anos, no quadro da
situação pandémica, após a aparente tranquilidade local de-
vido à supressão de centenas de eventos, poucos foram os
episódios de desacatos resultantes da falta de adequadas
condições de parqueamento automóvel.
Porém, os condutores e passageiros, frequentadores do CCOC
vão voltar. E, naturalmente, como sempre aconteceu, nem a
Rua Câmara Pestana, nem o Bairro das Flores ou o parque
subterrâneo da EMES, de modo algum, vão chegar para as
encomendas. Antes do acesso ao espectáculo, o estaciona-
mento a trouxe-mouxe vai imperar e, no fim, quando regres-
sarem ao carro, será mais do mesmo. Com a recuperação da
normalidade, tudo se repetirá.
Voltando ao cerne da questão, dificilmente se aceita que, afinal,
a solução conveniente, expedita, perfeitamente satisfatória e
rapidamente praticável existe, ali mesmo, a poucos metros da
Praça Francisco Sá Carneiro. E não, nada de novo trago para
partilhar convosco, nada diferente do que, há quinze anos,
tenho escrito nestas páginas do Jornal de Sintra.
Efectivamente, a curta distância do CCOC e do contíguo
edifício do antigo Casino de Sintra, apenas a três minutos a
pé, lá está impávida, serena, quietamente solitária na sua
nocturna evidência, a solução que há-de viabilizar as correctas
e civilizadas atitudes com que é suposto contar, ao aceder a
um evento cultural.
Claro que me refiro ao parque de estacionamento adjacente
ao edifício onde está instalado o Departamento do Urbanismo
da Câmara Municipal de Sintra, terreiro que acolhe centenas
de automóveis, facilmente acessível a quem o demande, seja
qual for a proveniência e que, todos os dias, a partir do fim da
tarde, fica invariavelmente deserto.
Pois bem, confiemos na viabilização daquele parque de
estacionamento durante o período nocturno, equacionadas,
previstas e resolvidas que forem as evidentes questões de
segurança de pessoas e bens, que a montagem do mais
adequado dispositivo há-de permitir.

[João Cachado escreve de acordo
com a antiga ortografia]

ogo no início do
mês, tentem procurar
o planeta Mercúrio,
antes do amanhecer.
Nos primeiros dias

O céu virado a Sul, às 18h30 dos dias 10 e 11 de novembro de 2021, com a posição
da Lua junto aos planetas Júpiter e Saturno. (Imagem: Ricardo Cardoso Reis /
Stellarium)

O céu do zénite (indicado com uma cruz), às 21h00 do dia 15 novembro de 2021,
com indicação da localização da galáxia de Andrómeda. (Imagem: Ricardo
Cardoso Reis /Stellarium)

O céu de novembro de 2021

L
de novembro este planeta
chega a estar 10 graus acima
do horizonte, virado a Este,
antes do brilho do nascer do
Sol o ofuscar. No dia 3 podem
procura-lo a 5 graus de uma
finíssima Lua, que no dia se-
guinte atinge a lua nova. No
entanto, de dia para dia
Mercúrio vai-se aproximando
do Sol, no céu, e lá para o meio
do mês deixa mesmo de se ver.
Com a mudança da hora e
com o aproximar do inverno,
a noite chega mais cedo e
dura mais tempo. No início de
novembro o Sol põe-se por
volta das 17h30, enquanto no
final do mês já passa abaixo
do horizonte lá para as 17h15.
Nos dias 7 e 8, o nosso saté-
lite, já em quarto crescente,
estará visível ao anoitecer, a
cerca de 5 graus do planeta
Vénus, “atrás” deste planeta
no dia 7 e “à frente” no dia 8.
Vénus parece uma “super-
estrela” que se vê na direção
do pôr-do-Sol.
Nos dias 10 e 11 a Lua vai for-
mar um triângulo retângulo
com os planetas Júpiter (mais
brilhante) e Saturno (um
pouco menos brilhante). No
dia 10 a Lua estará a cerca de
5 graus de Saturno e no dia
11, altura em que atinge a fase
de quarto crescente, estará a
cerca de 5 graus de Júpiter.
Os planetas Vénus, Júpiter e
Saturno estarão visíveis logo
ao anoitecer durante todo o
mês, aproximadamente vira-
dos a Sul. Vénus é o que se
põe mais cedo, passando
abaixo do horizonte por volta
das 19h45. Já Saturno e
Júpiter põem-se, respetiva-
mente, às 23h00 e 00h00 no
início de novembro, mas no
dia 30 já se põem, respeti-
vamente, às 21h30 e 23h00.
No dia 17 ocorre o pico da
chuva de meteoros das Leó-
nidas, mas com a lua cheia a
ocorrer apenas dois dias
depois, este ano a observa-
ção desta chuva não será
muito propícia. Se quiserem
arriscar, o radiante (ponto de
onde parecem emanar os
meteoros) fica na constelação
do Leão, que nasce por volta
da uma da manhã.
Dia 19 é dia de lua cheia e
também de eclipse da Lua.
Infelizmente, em Portugal o

eclipse parcial começa ao
nascer do Sol, praticamente à
mesma hora que a Lua se está
a pôr. Ainda assim, têm aqui
o desafio de observação do
mês: tentar observar a sombra
da Terra a começar a tapar a
Lua, durante cerca de 10 mi-
nutos antes da Lua se pôr.
Para o fazer, é essencial ter o
horizonte completamente
desimpedido a Oeste, e reco-
menda-se usar uns bons
binóculos.
Quase a acabar o mês, dia 27
a Lua atinge a fase de quarto
minguante.
Quase no zénite (o ponto por
cima das nossas cabeças), ao
início da noite, encontram as
constelações de Andrómeda,
Pégaso, Cassiopeia e Perseu.
Na mitologia grega, Andró-
meda era a filha do rei Cefeu e
da rainha Cassiopeia. A prin-
cesa foi sacrificada ao mons-
tro Cetus (a baleia), mas

acabou por ser salva pelo
herói Perseu, que usando a
cabeça da Medusa, trans-
formou Cetus numa ilha.Uma
gota de sangue da cabeça da
Medusa ao cair no oceano
deu vida ao Pégaso, o cavalo
alado.
A constelação de Andrómeda
parece um dente, que parte
da constelação do Pégaso.
Nesta constelação pode
observar-se a galáxia de An-
drómeda, visível a olho nu em
céus escuros, ou com binó-
culos em céus mais ilumina-
dos.
Boas observações.

Ricardo Cardoso Reis
(Planetário do Porto e

Instituto de Astrofísica e
Ciências do Espaço)
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ao Grupo de Comunicação de
Ciência do Instituto de
Astrofísica e Ciências do
Espaço, a maior unidade
nacional de investigação da
área, e ao Planetário do Porto
- Centro Ciência Viva, o maior
planetário digital em Portugal.
É sócio efetivo da Sociedade
Portuguesa de Astronomia,
da associação Centro de
Astrofísica da Universidade
do Porto e da Rede SciComPT,
tendo pertencido aos orgão
sociais desta última no triénio
2017-2020.

Fonte: APimprensa
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A Câmara Municipal de Sintra está a reabilitar o logradouro da Escola
Básica 2,3 Professor Galopim de Carvalho, em Queluz, num investimento
de cerca de 214 mil euros.
Esta intervenção da autarquia contempla trabalhos de repavimentação e
beneficiação das zonas de passagem envolventes aos edifícios escolares,
através da reparação total ou parcial dos pavimentos existentes, reparação
de valetas para drenagem pluvial, revestimento do pavimento do campo
de jogos com “slurry”, pintura das pistas de atletismo, substituição
periférica da rede do campo de jogos, desobstrução de toda a rede pluvial
e  ajuste de cotas de caixas de visita de infraestruturas e requalificação ou
substituição dos equipamentos existentes.
Por se tratar de uma obra de requalificação total do logradouro, serão
ainda intervencionadas as zonas envolventes ao edifício, que apresentam
alguns sinais de degradação como muros e muretes, tampas de ferro
fundido, luminárias exteriores e colunas.
A intervenção prevê, também, a substituição da tubagem de abastecimento
de águas aos edifícios, substituição de troços de redes de drenagem que
se encontrem danificados e a instalação de rede de gás natural para
abastecimento à cozinha escolar.
Esta requalificação tem por objetivo promover e valorizar um espaço que
irá proporcionar a realização de atividades lúdicas que poderão promover
a saúde, através da prática de exercício físico e de atividades de lazer.

Queluz
Requalificação do logradouro da EB 2,3
Professor Galopim de Carvalho

A Câmara Municipal de Sintra está a reabilitar o logradouro da Escola
Básica Integrada Rainha Dona Leonor de Lencastre, em São Marcos, União
das Freguesias de Cacém e São Marcos, num investimento de cerca de 137
mil euros.
Esta intervenção envolve a realização de trabalhos de repavimentação das
zonas de passagem envolventes ao edificado, reparação de valetas para
drenagem pluvial, revestimento da superfície do campo de jogos, com
“Slurry”, requalificação/ substituição e colocação de redes nos
equipamentos desportivos, substituição ou ajuste das tampas de ferro
das caixas técnicas e instalação de mobiliário urbano.
Por se tratar de uma obra de requalificação total do logradouro, serão
ainda intervencionadas as zonas envolventes ao edifício, que apresentam
alguns sinais de degradação, nomeadamente muros, muretes e guardas.
A requalificação levada a cabo pela autarquia tem por objetivo valorizar e
potencializar o espaço de recreio, zonas lúdicas e campos de jogos,
proporcionando melhores condições às crianças para a realização de
diversas atividades, essencialmente relacionadas com desporto e lazer.

São Marcos
Requalificação do logradouro da EB
Integrada Rainha Dona Leonor de Lencastre

A Câmara Municipal de Sintra está a reabilitar o logradouro da Escola
Básica do 1.º Ciclo D. Carlos I, em Sintra, num investimento de cerca de 216
mil euros.
A intervenção da autarquia visa a reabilitação de um espaço que se
encontra atualmente degradado e envolve a realização de trabalhos de
repavimentação total dos pavimentos existentes, colocação de lajetas de
betão e betão poroso, execução de canalete sumidouros, reformulação
das cotas de pavimento, reabilitação do campo de jogos, com colocação
de novo equipamento desportivo, revestimento em relva sintética e
cobertura com tela PVC de alta resistência, reconfiguração das bases das
árvores, instalação de equipamento lúdico (sobre pavimento de borracha), 
substituição das tampas de betão, colocação de bebedouros, ecopontos,
mobiliário urbano e toldos.
No talude existente a sul do edifício escolar e por forma a minimizar o
deslize das terras está prevista que a sua estabilização seja feita através da
colocação de elementos em betão pré-fabricado e revestimento em saibro
estabilizado, pontuado com árvores de fruto.
Por se tratar de uma obra de requalificação total do logradouro, serão
ainda intervencionadas as zonas envolventes ao edifício, que apresentam
alguns sinais de degradação, nomeadamente muros e muretes.
A requalificação tem por objetivo promover e valorizar o espaço de recreio
da escola com o intuito oferecer às crianças melhores condições para a
prática de diversas atividades, essencialmente relacionadas com o desporto
e lazer.

Sintra
Requalificação do logradouro
da EB do 1.º Ciclo D. Carlos I

ais de 540 escolas e en-
tidades portuguesas
recolheram e encami-
nharam para recicla-
gem mais de 430 tone-

Escolas da 13.ª edição da Geração
Depositrão recolhem
mais de 430 toneladas de resíduos

M
ladas de resíduos elétricos e ele-
trónicos e pilhas usadas, no âmbito
da 13ª Edição da Geração Depo-
sitrão. Esta edição, respeitante ao
ano letivo 2020/2021, registou um
aumento de toneladas recolhidas de
cerca de 8% face ao ano letivo an-
terior e, também, um alargamento
dos pontos de entrega destes resí-
duos, distribuídos de norte a sul do
país, incluindo as Regiões Autó-
nomas.
A Escola Básica de Saboia n.º 1
(distrito de Beja) foi a grande ven-
cedora desta iniciativa da ERP
Portugal, conseguindo uma recolha
total de cerca de 18 toneladas de
resíduos. Juntam-se ao top 5 desta
iniciativa a Escola Secundária de
Ponte de Sor (distrito de Portalegre),
com mais de 17 toneladas, a Escola
Básica e Secundária Dr. Luís
Maurílio da Silva Dantas (Região
Autónoma da Madeira), com apro-
ximadamente 12 toneladas recolhi-
das, a Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa (distrito de Setúbal), com
quase 10 toneladas e, ainda, a EB1
de Cabanas de Tavira (distrito de
Faro), que somou mais de 9 tone-
ladas. Pela primeira vez ao longo de
13 edições existe uma instituição de
Ensino Superior no conjunto de
escolas que totalizaram mais peso
de resíduos recolhidos.
Filipa Moita, responsável de Co-
municação da ERP Portugal, adianta
que “assinalamos o fecho de mais
uma edição desta campanha de
educação ambiental que visa
despertar a consciência dos por-
tugueses para a entrega seletiva de
resíduos elétricos e pilhas usadas,
a Geração Depositrão. Esta
iniciativa, há 13 anos consecutivos
no terreno, junto das escolas
nacionais de todos os graus de
ensino, tem vindo a revelar resul-
tados bastante positivos que
refletem a participação contínua e
crescente dos cidadãos, etapa
fundamental para viabilizar os
processos de descontaminação,
tratamento e reciclagem destes
resíduos. É com enorme orgulho
que anunciamos um aumento
significativo das toneladas
recolhidas face ao ano anterior e,
também, um crescimento do número
dos pontos de recolha disponíveis
à população. Estes resultados
superam, novamente, as nossas
expectativas e enche-nos de feli-
cidade por conseguirmos sensi-
bilizar, a cada ano, mais e mais

escolas e entidades.”
A campanha destaca, também, as
escolas que recolheram mais peso
por aluno, que variou entre 150 kg e
mais de 300 kg, e cujo top 5 nacional
é composto duas escolas que já
ocupavam o pódio anterior, a Escola
Básica de Saboia n.º 1 e a EB1 de
Cabanas de Tavira, às quais se
juntaram outras três: Universidade
Sénior da Junta de Freguesia da
Carregueira (distrito de Santarém),
Jardim de Infância de Casais de São
Clemente e, ainda, EB1 de Lamas
(ambas do distrito de Coimbra).
Estas escolas serão premiadas com
um forno Orima, 500• em cartão
Pingo Doce para entregar a uma
instituição de cariz social local e,
ainda, soluções para a recolha de

REEE e pilhas usadas, igualmente
oferecidas pelo Pingo Doce.
Ainda no âmbito da atividade de
recolha, várias escolas foram
merecedoras de prémios, resultan-
tes da recolha de quatro categorias
de resíduos:
a. Equipamentos de Regulação de
Temperatura (ex.: frigoríficos, arcas
congeladoras ou aparelhos de ar
condicionado), cujas escolas rece-
berão novos eletrodomésticos
equivalentes, oferecidos pela
Worten – Escola Básica e Secun-
dária Dr. Luís Maurílio da Silva
Dantas, Escola Secundária de Ponte
de Sor, EB e Secundária Lajes do
Pico, Centro Escolar de Alcobaça,
EB1 de Lamas, Escola Secundária
de Adolfo Portela, Escola Básica de
Saboia n.º 1 e EB 23/S da Calheta
(Açores);
b. Televisores e Monitores (in-
cluindo LCD, LED e plasmas), em
que o prémio consiste num novo
LCD ou monitores LG – EB 23 D.
Manuel Faria Sousa, Escola Básica
e Secundária de Anadia, Escola
Básica e Secundária Dr. Luís
Maurílio da Silva Dantas, Faculdade
de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa,

Escola Dr. Horácio Bento de
Gouveia, EB 23 de Alvalade do
Sado, Escola Básica e Secundária
de Vila Nova de Cerveira, Escola
Básica de Arões Santa Cristina e
Escola Básica Monsenhor Elísio
Araújo;
c. Lâmpadas fluorescentes, LED ou
economizadoras, com a oferta de
novas lâmpadas com tecnologia Wi-
Fi – Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, EB 2,3 Delfim Santos,
Externato Cooperativo da Benedita,
EB Luísa Todi, Escola Sec. Fernando
Namora, Centro Escolar de Solum
Sul, Externato de Penafirme, Jardim
de Infância de Boleiros-Maxieira e
Centro de Apoio Familiar Pinto de
Carvalho;

d. Pilhas que darão origem à dis-
tribuição de pilhas recarregáveis e
respetivos carregadores – Escola
Secundária de Adolfo Portela,
Escola Básica e Secundária de
Ourém, Escola Básica e Secundária
de Anadia, 1º Jardim-Escola João de
Deus de Coimbra, EB Luísa Todi,
Colégio Paulo VI e EB 23 de Souselo.

A 14ª edição já arrancou com muitas
novidades, disponíveis no site da
Geração Depositrão e no Instagram
ou Facebook da ERP Portugal e
continua disponível em
www.eureciclo.pt o serviço de
recolha gratuita dos resíduos
elétricos e eletrónicos de todas as
dimensões, de lâmpadas e pilhas
usadas.

Esta campanha da ERP Portugal é
implementada em parceria com a
ABAE (Associação Bandeira Azul
da Europa), através do Programa
Eco-Escolas, e conta com o apoio
das marcas Decathlon, LG, Orima,
Pingo Doce e Worten.
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PUB. JORNAL DE SINTRA

ESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADES
• Açorda de camarão• Açorda de camarão• Açorda de camarão• Açorda de camarão• Açorda de camarão
• Arroz de tamboril• Arroz de tamboril• Arroz de tamboril• Arroz de tamboril• Arroz de tamboril
• Bacalhau à Apeadeiro• Bacalhau à Apeadeiro• Bacalhau à Apeadeiro• Bacalhau à Apeadeiro• Bacalhau à Apeadeiro
• Bife à café• Bife à café• Bife à café• Bife à café• Bife à café
• Carne de porco à alentejana• Carne de porco à alentejana• Carne de porco à alentejana• Carne de porco à alentejana• Carne de porco à alentejana
• Escalopes à archiduk• Escalopes à archiduk• Escalopes à archiduk• Escalopes à archiduk• Escalopes à archiduk
• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada
• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas
• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa
• Posta mirandesa• Posta mirandesa• Posta mirandesa• Posta mirandesa• Posta mirandesa

SOBREMESASSOBREMESASSOBREMESASSOBREMESASSOBREMESAS
• Arroz doce• Arroz doce• Arroz doce• Arroz doce• Arroz doce
• Mousse de morango• Mousse de morango• Mousse de morango• Mousse de morango• Mousse de morango
• Natas do céu• Natas do céu• Natas do céu• Natas do céu• Natas do céu
• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan
• T• T• T• T• Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha
• T• T• T• T• Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha
• T• T• T• T• Taça do chefeaça do chefeaça do chefeaça do chefeaça do chefe
• T• T• T• T• Tarte geladaarte geladaarte geladaarte geladaarte gelada

Encerra à Quinta-feira

Avenida Doutor Miguel Bombarda, 3 - R/C – 2710-590 SINTRA • Telef. 219 231 804

Snack-Bar, Restaurante

s ‘Noites de Que-
luz’ chegam ao fim
com dois concertos
com programas
bem diferenciados

‘Noites de Queluz’ terminam com viagem às
origens do flamenco e com a estreia do jovem
soprano Ana Vieira Leite com a Divino Sospiro

01_Fahmi Alqhai_Rocio_Marquez_e_Accademia_del_Piacere

que de melhor foi criado no
Portugal setecentista. No
início do século XVIII, D.
João V e a arquiduquesa aus-
tríaca Maria Ana, sua mulher,
foram responsáveis por
grandes mudanças no pano-
rama musical no nosso país.
“Ao projeto de D. João V de
fazer de Lisboa uma nova
Roma uniu-se a educação
musical esmerada e gosto
musical requintado da rainha,
oriunda da corte de Viena,
dominada pelo gosto italiano
na ópera e na música sacra”,
explica o musicólogo Bernar-
do Mariano. É neste contexto
que a Casa Real contrata
vários artistas italianos, como
Domenico Scarlatti e Gio-
vanni Giorgi.
Outro projeto de D. João V
era fazer de Lisboa sede de
Patriarcado – na altura, exis-
tiam apenas os patriarcados
de Jerusalém e Veneza. É
assim criado o Real Seminário
de Música, anexo à Capela
Real, “o que foi um passo
decisivo para conseguir um
estabelecimento musical de
Corte de primeira qualidade,
ao mesmo tempo que se viria

a revelar o principal centro de
formação de músicos e com-
positores portugueses até à
criação do Conservatório, já
com o Liberalismo”, refere
Bernardo Mariano.
Este é o pano de fundo para
o concerto que terá como
solista Ana Vieira Leite, jovem
soprano em rápida afirmação
internacional, que faz a sua
estreia nas Noites de Queluz,
acompanhada da orquestra
Divino Sospiro. O programa
irá focar-se em nomes por-
tugueses associados ao Real
Seminário e/ou à Capela Real,
como Francisco António de
Almeida, António Teixeira ou
Pedro António Avondano,
mas que aborda igualmente
um dos Concertos que Char-
les Avison criou a partir de
sonatas para tecla de Scarlatti
(que, recorde-se, viveu 10
anos em Portugal) e uma
sonata de Vivaldi, que usa um
tema de origem portuguesa.
As ‘Noites de Queluz’ inte-
gram a sétima Temporada de
Música da Parques de Sintra,
com direção artística de
Massimo Mazzeo e organi-
zação conjunta com a Divino

Sospiro – Centro de Estudos
Musicais Setecentistas de
Portugal. Esta tem como
objetivo recuperar a memória
imaterial dos três palácios
nacionais do concelho – Pe-
na, Sintra e Queluz – recrian-
do o ambiente sonoro exis-
tente na época em que estes
monumentos eram habitados
pela Família Real.
À semelhança do que aconte-
ceu na edição anterior, a
Parques de Sintra imple-
mentou várias medidas de
segurança para os espetácu-
los, por forma a acautelar a
segurança tanto dos intérpre-
tes, como do público. O uso
obrigatório de máscara, a
atribuição de lugares indivi-
duais e a higienização das
mãos à entrada são algumas
delas. Os bilhetes são ven-
didos exclusivamente na
bilheteira online da Parques
de Sintra. Todas as informa-
ções estão disponíveis no site
da Parques de Sintra e nas
salas onde os espetáculos
irão realizar-se.
Para mais informações:
www.parquesdesintra.pt.

A
– um dedicado à música
flamenca criada na época
barroca e outro aos grandes
nomes do panorama artístico
em Portugal ao longo do
século XVIII.
A 5 de novembro, o conhe-
cido músico Fahmi Alqhai, a
cantora Rocío Márquez e o
agrupamento Accademia del
Piacere levam-nos numa via-
gem que procura as origens
da música flamenca nos
séculos XVII e XVIII, que nos
chegaram, quer por via da
tradição oral, quer através de
manuscritos antigos.
O concerto incidirá não só em
“canções de flamenco que
migraram da Andaluzia para
o folclore americano e de volta
à Andaluzia, mas também
chaconas e canárias que
cruzaram o Atlântico para se
acharem escritas nos primei-
ros livros de guitarra espa-
nhola do outro lado do ocea-
no, no século XVII” e outras
canções tradicionais, numa
Espanha barroca “tão fecha-
da à Europa, como aberta à
América”, explica o grupo.
 Pelo meio, o grupo irá ainda
fazer uma homenagem a
Monteverdi, um dos grandes
nomes do Barroco. No entan-
to, o foco serão as canções
de Alosno, as seguiriyas e
tudo o que está na raiz do fla-
menco. Estas canções tradi-
cionais serão agora inter-
pretadas à luz dos arranjos
feitos por Fahmi Alqhai e
Rocío Márquez, estabelecen-
do-se assim um verdadeiro
diálogo entre ‘velhos e
novos sons’.
No fim de semana seguinte, a
13 de novembro, o ciclo de
música setecentista termina
com um concerto centrado no

Gilberto Grácio era apontado como “o mais antigo e
conceituado construtor de guitarras”, segundo a Associação
Portuguesa dos Amigos do Fado.
O construtor de guitarras Gilberto Grácio, que colaborou com
o guitarrista Carlos Paredes, morreu esta segunda-feira, com
85 anos, num hospital em Lisboa, disse à Agência Lusa o seu
filho.
Este talentoso construtor de guitarras, de fama internacional,
recebeu em 1997 a Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata
atribuída pela Câmara Municipal de Sintra.
Gilberto Grácio foi muito estimado em Mira Sintra e Agualva
Cacém.  Foi-lhe atribuída a Medalha de Mérito de Grau Ouro
em 15 de setembro de 2018 em Mira Sintra e  a atribuição do
seu nome na Totonímia na freguesia de Cacém e São Marcos.
O Poder Local de Sintra em tempo da sua vida reconheceu o
seu inegável talento.
Gilberto Grácio — herdeiro de uma dinastia de construtores
de guitarra portuguesa, tendo-se iniciado na arte aos 12 anos,
com o seu pai, João Pedro Grácio Júnior — coordenava um
atelier de construção de instrumentos musicais de corda em
Carnaxide, no concelho de Oeiras, no intuito de passar os
seus conhecimentos a gerações mais novas, além da sua
oficina no Cacém, concelho de Sintra.
Autodidacta, Gilberto Grácio aprendeu trabalhando na oficina
do pai. Aos 17 anos construiu totalmente o seu primeiro
instrumento, uma viola, que conservou consigo toda a vida.
A sua paixão pelo fado começou na infância, aos seis anos,
quando assistiu a uma sessão na Adega do Ramalho, no
Cacém, onde tocava o guitarrista José António Sabrosa (1915-
1987), marido da fadista Maria Teresa de Noronha (1918-1993).
Gilberto Grácio era apontado como “o mais antigo e
conceituado construtor de guitarras”, segundo a Associação
Portuguesa dos Amigos do Fado que o distinguiu como “Sócio
de Mérito”, na 1ª década desde século. Em 2012 a Câmara de
Lisboa entregou-lhe a Medalha de Mérito Municipal, grau
Ouro.
Em Outubro de 2002, Gilberto Grácio foi condecorado pelo
Presidente da República, Jorge Sampaio, com a Comenda da
Ordem do Mérito.
Entre os músicos com os quais colaborou estão Luís
Guerreiro, António Chaínho, Takashi Yuasa, Rui Veloso,
Fausto, Paco Bandeira, Paulo de Carvalho, Sérgio Godinho e
Carlos Paredes.
A colaboração entre Gilberto Grácio e Carlos Paredes (1925-
2004) foi muito estreita, como disse o mestre guitarreiro numa
entrevista à Lusa, e desse intercâmbio foi criado um novo
cordofone, o guitolão, apresentado em Junho de 2005. Idêntico
à guitarra portuguesa, mas de maiores dimensões, o guitolão
é montado com seis ordens de cordas duplas, tal como a
guitarra portuguesa.

Fonte: Lusa
https://www.publico.pt/2021/11/01/culturaipsilon/noticia/

morreu-construtor-guitarras-gilberto-gracio-1983289

Cacém/Mira Sintra – Falecimento
Gilberto Grácio recebeu
Medalha de Mérito
Municipal – Grau Prata
da CMS em 1997

Foto: DR
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JORNAL DE SINTRA

ANUNCIE E DIVULGUE A SUA EMPRESA
SIGA-NOS TAMBÉM EM WWW.JORNALDESINTRA.COM

E NA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

Há 87 anos a divulgar a actividade comercial
e industrial do Concelho de Sintra

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 • 2710-572 SINTRA
Telef. 21 910 68 30

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

foto: js/arquivo
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Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão; HC Sintra, 1-Oeiras, 2

Tanto desperdício nas bolas paradas só podia ser fastio
Ventura Saraiva

D

Diogo Carrilho comanda mais uma jogada ofensiva da equipa de Sintra
foto: ventura saraiva

esta vez, a equipa
de Sintra nem se
pode queixar da
dualidade de crité-
rios da dupla de

Começou no domingo, dia 31, o Campeonato Nacional de Seniores femininos,
com a fase Regular dividida por 3 Zonas; Norte, Centro, e Sul. Esta temporada
existe um decréscimo de equipas, com a Zona Sul limitada a 5 clubes. Sporting,
Campo de Ourique, Benfica, APAC Tojal, e Astro Stuart HC Massamá.
Na ronda inaugural, a equipa de Massamá, esta época orientada por Ricardo
Barreiros, deslocou-se ao pavilhão da Luz, e foi goleada por 12-0 (3-0 ao intervalo).
Na jornada de domingo, dia 7, fica de fora, devido ao número ímpar de equipas,
situação que calhou ao Sporting no arranque da prova.
O jogo entre o Campo de Ourique e APAC Tojal foi adiado para o dia 20 deste mês.

VS

Joga-se no domingo, dia 7 de Novembro, a Pré Eliminatória da Taça de Portugal de
Hóquei em Patins, com a UD Nafarros a receber no seu pavilhão, o GD Sesimbra.
Estão isentos nesta ronda; APAC Tojal, Boliqueime, UF Entroncamento, Caldeiras
HC, e “Os Courujas” GCC.

Realizou-se no domingo, dia 31 de Outubro, a 5.ª
Jornada do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão
de Hóquei em Patins. Ambos a jogar na condição
de visitados, os dois emblemas sintrenses na prova,
foram ambos derrotados.
Na Zona Sul A, a União Desportiva de Nafarros
recebeu o CRC “Os Águias”, e perdeu por 4-6,
chegando ao intervalo com uma desvantagem de
0-3.
Marcaram os golos; Alexandro Guzzo (3), e Pedro
Ferreira, para a UDCN, e Igor, e João Marques (2
cada), André Santos, e Bruno Simões, do lado dos
visitantes.
Na classificação, a equipa de Pedro Possidónio,
ocupa o 8.º lugar, com 6 pontos, e na próxima jornada
(dia 14), desloca-se ao rinque do UF
Entroncamento.
Lidera, a Zona Sul A, “Os Águias”, com 12 pontos,
seguido pelo HC Turquel-B, com a mesma
pontuação.

A equipa do Hockey Club de Sintra saiu derrotada no confronto de sábado, dia 30 de Outubro, com o líder da Zona Sul – Oeiras –, e perdeu também
uma excelente oportunidade de ganhar os primeiros pontos ao conjunto visitante que se mantém, cem por cento vitorioso à 5.ª jornada.
O desperdício nos lances de bola parada foi de cem por cento, uma ineficácia que apesar do mérito do guarda-redes adversário, acabou por ter
influência no desfecho final.

arbitragem que assinou um
trabalho de grande qualidade
no pavilhão de Monte San-
tos. A queixar-se, só pode ser
por culpa própria, já que a
ineficácia em três lances li-
vres, e um de penalti, não abo-
nam em nada os marcadores
de serviço, e foram três no to-
tal (Rafael Ogura (2x), Tomás
Silva, e Bernardo Maria que
não conseguiram desfeitear o
guardião Marco Barros.
A formação apresentada de
início pelo treinador, João Bal-
tazar, até começou da melhor
maneira ao inaugurar o mar-
cador praticamente na saída
de bola para o início do jogo,
por parte dos patinadores de
Oeiras. Passavam poucos
segundos do início, e  uma
recuperação com transição
ofensiva pelo lado direito
conduzida por Rafael Ogura,
termina numa assistência para
João Mendes que não perdoa
frente à baliza adversária.
Ainda muitos espectadores
não se tinham sentado, ou-
tros armavam os tubos em
plástico oferecidos pelo spon-

meia distância, com a bola a
entrar a meia altura na baliza
defendida por Zé Estrela. No
tempo restante, o Sintra vol-
tou a ter uma oportunidade
soberana para chegar ao
empate, mas Rafael Ogura
voltou a falhar no frente-a-
frente com Marco Barros,
num lance de livre directo.
A turma oeirense acabou por
vencer, mas foi feliz pela forma
como conseguiu. Daí que o
empate seria o resultado mais
justo.
Quanto à arbitragem da du-
pla, João Duarte e Nélson
Melo, do Conselho Regional
de Lisboa foi das melhores
que já se viu esta temporada
no pavilhão de Monte
Santos. Excelente…

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
(Sintra)
Árbitros: João Duarte e Nél-
son Melo (CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 1-1. Final: 1-2
Marcadores: João Mendes
(HCS); Adolfo Isoler, e Pedro
Jordão (ADO)
H.C. Sintra/Planta Livre: Zé
Estrela; Diogo Coutinho, To-
más Silva, João Mendes, e
Rafael Ogura (5 inicial); Diogo

Carrilho, Rui Mendes, Ber-
nardo Maria, Ricardo Almei-
da, e João Gouveia (gr).
Treinador: João Baltazar
AD Oeiras: Marco Barros;
Gonçalo Suissas, Bruno San-
tos, Bruno Moreno, e André
Inácio (5 inicial); Pedro
Jordão, Adolfo Isoler, Eitel
Vedoya, Diogo Neves, e João
Robalo (gr).
Treinador: José Califórnia
Resultados da 5.ª jornada:
BIR, 3- Benfica-B, 2; Física,
4- Murches, 2; Candelária, 4-
Alenquer e Benfica, 3; Juven-
tude Salesiana, 4- Criar-T, 2;
Marítimo, 9- FC Alverca, 3;
HC Sintra/Planta Livre, 1- AD
Oeiras, 2; Vilafranquense-
Académica (dia 3).
Classificação: 1.º AD Oeiras,
15 pontos; 2.º Candelária, 12,
3.º Alenquer e Benfica, 10, 4.º
Física, 9 (-1j); 5.º Benfica-B, 9
(-1j), 6.º Murches, 9, 7.º HC
Sintra/Planta Livre, 7 (…),
14.º Vilafranquense, 0.
Próxima jornada (dia 6):
Criar-T- HC Sintra/Planta Li-
vre; Benfica-B-Marítimo;
Murches-BIR; Alenquer e
Benfica-Física; Oeiras-Can-
delária; Académica-AJ Sale-
siana; FC Alverca-Vilafran-
quense.

sor Planta Livre, e nem viram
o golo madrugador. A equipa
de Oeiras pressionava bas-
tante, e o jogo aumentava de
velocidade. Zé Estrela, cha-
mado à titularidade defendia
todas as bolas que iam na sua
direcção, até mesmo a que
resultou do golo do empate
aos 11 minutos por intermé-
dio de Adolfo Isoler. É que a
bola bateu-lhe no peito, e
acabou por saltar para dentro
da baliza, num lance em que o
adversário foi feliz com o

desfecho.

Hockey Club de Sintra
por cima no jogo
no segundo tempo
Com o empate a uma bola no
marcador, e com um penalti, e
um lance livre falhados, no
recomeço, e com apenas um
minuto e meio de jogo, o con-
junto de João Baltazar voltou
a não conseguir com êxito um
livre directo, desta feita por
Bernardo Maria que noutras

ocasiões, nem costuma fa-
lhar. O Sintra estava por cima
do jogo, apesar da valia do
adversário, e chegou à 10.ª
falta, ainda com 16 minutos
para jogar. Todavia, Gonçalo
Suissas frente a Zé Estrela
também não conseguiu con-
cretizar, mantendo-se teimo-
samente o empate no marca-
dor. Só que a 9 minutos do
final, e numa altura com o jogo
muito dividido em cada meio
rinque, Pedro Jordão do lado
esquerdo remata cruzado de

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Zona Sul A e B
Nafarros, e Sintra-B saíram derrotados
na 5.ª Jornada

HC Sintra-B derrotado em Monte
Santos pelo GD Sesimbra
Ainda sem pontuar na presente edição, o Grupo
Desportivo de Sesimbra venceu no pavilhão de
Monte Santos, por 1-2, e arrecadou os 3 pontos. A
equipa de Sintra até começou bem com um golo
madrugador por intermédio de Tiago Francisco, com
os visitantes a empatarem quase de seguida. O
empate foi-se mantendo até a 4 minutos do final,
desfeito por Gonçalo Marcelino, a favor do Sesimbra.
A classificação é liderada pelo HC Vasco da Gama,
com 15 pontos, seguido pelo CA Campo de Ourique,
com 13. O Hockey Club de Sintra, é 7.º, com 5.
Na próxima jornada (dia 14), já que o campeonato
pára para a Pré Eliminatória da Taça de Portugal, o
Sintra desloca-se ao pavilhão João Rocha para
defrontar o Sporting-B, 3.º classificado.

Ventura Saraiva

Campeonato Nacional de Seniores Femininos de Hóquei em Patins
Astro Stuart HC Massamá
goleado na Luz

Taça de Portugal – Pré Eliminatória
Nafarros recebe Sesimbra
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Juniores A- 1.ª Divisão da AFL; SC Lourel, 1- Futebol Benfica, 1

Leões mantêm invencibilidade no campeonato
Ventura Saraiva

ATarde de sábado,
com chuva por ve-
zes intensa, que
somada à dos dias
anteriores, alagou

Foi uma jornada positiva para
os comandados de Luís
Loureiro, um triunfo justo
fora de portas, perante um
adversário difícil, numa
partida equilibrada, e com
muitos golos. Realce, para a
derrota dos leões, na deslo-
cação ao terreno do Amora.
Jogo no estádio das Seixas,
na Malveira (Mafra)

CD Cova Piedade, 2
Real SC, 3
Ao intervalo: 2-2. Marcado-
res: Horácio Jau (5´), Rui Bata-
lha (11´g.p. e 31´g.p.), Tiago
Nunes (24´) e Mika Borges
(87´g.p.).
CD Cova da Piedade: Tomés
Carvalho; Fábio Santos, San-
dro Silva, Celsinho e Pedro
Carvalho (Califo Baldé, 65´);
Tiago Batista, Pedro Pinto,
Dida e Kalunga (Fred Mar-
tins, 39´); Rui Batalha e Hélio
Vaz.
Treinador: Hugo Martins.

Muita água acumulada no sintético dificultou a circulação da bola
entre os jogadores

Futsal – 3.ª Divisão Nacional (Série F)
Empate (2-2) entre MTBA
e “Os Vinhais”
Na jornada 5, da Série F, realizada no sábado, 30 de Outubro,
o GU MTBA recebeu no pavilhão de Santa Susana e Pobral,
a equipa da freguesia de S. Domingos de Rana, “Os Vinhais”,
com o resultado final a ficar num empate a duas bolas.
O curioso é o facto de os golos serem obtidos em sequência;
aos 2 minutos, Nando Mendes, fez 1-0, e aos 3’, Tiago Santos,
empatou. No segundo tempo, Diogo Alves adiantou o MTBA
(2-1), aos 39 minutos, e no minuto seguinte, Matheus Santos,
faz auto golo, dando o empate aos forasteiros.
A classificação é liderada pelo Estoril Praia (13 pontos), com
o CF Sassoeiros em 2.º, com 10. O GU MTBA, é 5.º, com 5.
Amanhã, sábado, e na 6.ª Jornada, o MTBA desloca-se aos
Açores para defrontar a AD São Roque do Faial, equipa que
ainda não pontuou, sendo por isso, a lanterna-vermelha da
Série.                                                                                          VS

Os alcantarenses voltaram a perder pontos com equipas
sintrenses. Depois do empate, em Vila Verde, seguiu-se novo
empate, este caseiro (4-4) com o Novos Talentos, na jornada
8 da prova, realizada no dia 30 de Outubro. Ainda assim, o
Atlético Clube de Portugal mantém a liderança (sem derrotas),
embora à condição (20 pontos), já que o jogo entre a JOMA e
o Rangel foi adiado devido à humidade no pavilhão de Casal
de Cambra.
Já no pavilhão do Bairro de Alvalade, o Sporting Vila Verde
derrotou o GD Fonsecas e Calçada, por 3-5. Os leões estão
agora no 5.º lugar, com 16 pontos.
Na ronda de amanhã, dia 6, o Vila Verde recebe o Académico
de Ciências, e o Novos Talentos, o Fonsecas e Calçada. A
JOMA desloca-se ao recinto da Pregança do Mar.            VS

Na jornada 5, disputada no sábado, dia 30 de Outubro, o Sporting Clube de Lourel recebeu no
campo Sargento Arménio, o Clube Futebol Benfica, com o resultado final a saldar-se por um empate
(1-1)- Uma divisão de pontos que não agradou a nenhum dos clubes, já que ambos se atrasaram
na classificação, no que concerne à luta pelos lugares cimeiros. Ainda assim, a equipa leonina continua
sem derrotas no campeonato, sendo uma das 5 que ainda não perderam.

foto: ventura saraiva

o sintético do campo Sar-
gento Arménio, em algumas
zonas, com a lateral poente
mais castigada. Esse factor
acabou por condicionar as
jogadas ofensivas de ambos
os clubes, com a bola a ficar
muito presa na relva artificial.
Tiago Gonçalves, adiantou o
popular “fófó” no marcador
aos 9 minutos de jogo, e ape-
sar do domínio do meio cam-
po e das oportunidades cria-
das, a formação leonina só
chegou ao golo à passagem
dos 55 minutos por Henrique
Feiteiro.
Até final, e apesar do sinal
mais, da equipa de Lourel, o
resultado acabou por se
manter até ao apito final do

árbitro Nuno Ribeiro que rea-
lizou uma exibição positiva.
A classificação é liderada pela

UD Santa Maria, com 15
pontos, equipa que na próxi-
ma jornada dia 6) recebe o

Sporting de Lourel. Já o
Atlético do Cacém joga em
casa com o CF Santa Iria.

Liga Portugal 3 – Jornada 7
Real iguala Torreense,
e Leiria
António José Real SC: João Godinho; Pau-

linho, Romário Carvalho
(Hugo Ventosa, 88´), Rodrigo
Moitas e Fábio Pala (Marcos
Barbeiro, 76´); Clayton, Rú-
ben Marques, Tiago Morga-
do e Horácio Jau (Mika Bor-
ges, 60´); Ballack(Amadu
Baldé,88´) e Tiago Nunes.
Treinador: Luís Loureiro.
Resultados: FC Alverca, 3 UD
Santarém, 1; CD Cova Pieda-
de, 2 Real L SC, 3; UD Leiria,
2 FC Oliveira Hospital, 2;
Oriental Dragon FC, 2 SCU
Torreense, 2; Amora FC, 3
Sporting B, 0.
O jogo entre o Vitória de Se-
túbal-Caldas SC, está agen-
dado para o dia 22/12.
Classificação: 1ºs. Torreense,
UD Leiria, Real SC, 14 pontos;
4º Amora FC, 13; 5ºs. Caldas
SC (-1 jogo), e FC Alverca, 10;
7º Vitória Setúbal, 9 (-2 jogos);
8ºs Sporting B e CD Cova
Piedade, 7; 10º Oriental Dra-
gon FC, 6; 11º FC Oliveira
Hospital, 4; 12º UD Santarém,
3 (-1 jogo).

Futsal – 1.ª Divisão da AFL – 8.ª Jornada
Novos Talentos
empata líder Atlético

De superfavorito para regres-
sar aos campeonatos nacio-
nais, o 1.º Dezembro caiu nu-
ma serie de resultados menos
positivos na 1.ª Divisão da
AFL, estando já a 6 pontos
do líder, Atlético CP que

O Clube Atlético Cultural
(CAC), interrompeu a série de
vitórias do Sintrense, impon-
do um empate a uma bola, na
jornada 4, realizada no domin-
go, dia 31 de Outubro.
No campo número 3, do Com-
plexo Desportivo Academia
do Jogador, em Odivelas, o

Futebol Feminino – Nacional da III Divisão – Série I
Sintrense empata (1-1) no campo do CAC

Futebol Feminino – Nacional de Sub 19 (fut. 9); Série F
Crudu em destaque na goleada do Sintrense ao RRM

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 7.ª Jornada
1.º Dezembro em queda na classificação

bateu o Sporting de Lourel
por 2-0. Já a formação de São
Pedro de Sintra perdeu em ca-
sa (2-3), com a AD Coutada.
Na ronda 7, realizada no do-
mingo, dia 31 de Outubro,
destaque para o empate sem

golos, do Atlético do Cacém
no Lumiar frente à UD Alta
de Lisboa.
No próximo domingo, dia 7,
no quadro de jogos da 8.ª
jornada, o Sporting de Lourel
recebe o Oriental de Lisboa,

e o Atlético do Cacém, o
Lourinhanense. O 1.º Dezem-
bro desloca-se ao reduto do
Linda-a-Velha SC, e Negrais,
a Santa Iria da Azóia.

CAC adiantou-se no marca-
dor aos 15 minutos de jogo
pela luso angolana, Ana
Kyara Merlath, com a equipa
de Sintra a chegar ao empate
por volta dos 53 minutos.
Agna Almeida que havia en-
trado no início da segunda
parte, foi a autora do golo que

acabaria por evitar a derrota
da equipa orientada por
Bruno Moreno.
Na classificação, o Sintrense
mantém a liderança, somando
agora 10 pontos, seguido do
Futebol Benfica-B, com 9, e
do CAC, com 7.
O campeonato pára para a

realização da 1.ª Eliminatória
da Taça de Portugal (o Sin-
trense ficou isento), e na
próxima jornada (dia 13),
recebe no campo de jogos da
Portela, o Águias de Cama-
rate, equipa que ainda não
pontuou nesta competição.

VS

O Sport Sintrense entrou a
golear no nacional de Sub 19
(Série F), ao bater o GR Rio
de Mouro, Rinchoa e Mercês
(RRM), por 12-1 (5-0 ao
intervalo), jogo realizado no
sábado, 30 de Outubro, no

campo 2 do parque de jogos
da Portela.
Alexandra Crudu, foi a figura
do encontro ao apontar 8
golos, sendo os restantes por
Luana Moniz (2), Gabriela
Rosa, e Maria Guerreiro. O

tento de honra do RRM foi
apontado por Marta Nunes,
de penalti.
Damaiense, e Torreense,
ambos com 2 jogos lideram a
classificação (6 pontos). Sin-
trense, e Barreirense, somam

3. Alverca, Amora, e RRM não
pontuaram. O campeonato
está de volta no dia 14, com o
Barreirense-Sintrense. No dia
20, jogam; Torreense-Da-
maiense, e Alverca-Amora.

VS
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PUBLICIDADE

Automobilismo – 1.ª Edição do Rally de Lisboa

Equipa André Cabeças/Ilberino Santos foi a vencedora
Ventura Saraiva*

A

Estão abertas as inscrições para mais uma edição da Corrida
“Fim da Europa”, prova desportiva organizada pela Câmara
Municipal de Sintra que decorrerá no dia 30 de janeiro de
2022, com partida marcada para a Volta do Duche, em Sintra.
Esta prova, que vai já na sua 31.ª edição, percorrerá a Serra e
a Vila de Sintra – Património Mundial da Unesco, uma das
paisagens mais emblemáticas e encantadoras de Portugal que
há mais de 30 anos acolhe no mês de janeiro milhares de
atletas que, ano após ano, se juntam para desafiar o misticismo
da Serra de Sintra envolta de uma inigualável beleza natural e
de um rico património histórico cultural.
As características únicas desta corrida, conferidas por um
conjunto de fatores singulares, como o clima (pelas condições
climatéricas mais agrestes que se fazem sentir em Sintra em
janeiro), o traçado do percurso, a dureza da prova, a
singularidade da riqueza natural e patrimonial aqui encontrada,
posiciona-a entre as 10 primeiras no livro World’s Ultimate
Running Races, da Harper Colling Publishers, que destaca as
500 mais emblemáticas provas do género a nível mundial.
Com partida marcada para as 10h00 na Vila de Sintra, junto à
Fonte Mourisca, o percurso passará junto ao Largo Rainha
Dona Amélia e seguirá pela Rampa da Penha, Zona Florestal
da Peninha, serpenteando a serra de Sintra.
A última parte da corrida tem como pano de fundo o Oceano
Atlântico, que servirá também de anfiteatro para a Meta da
prova que será colocada mesmo em cima das arribas e junto
ao Farol do Cabo da Roca, conhecido mundialmente por ser o
ponto mais ocidental do continente Europeu.
A participação está limitada a 3000 atletas e requer inscrição
no sitio da prova na Internet.

Texto: Imprensa CMS

Ao bater o GS Loures, no cam-
po Pardal Monteiro, por 2-1,
o Clube Atlético de Pêro
Pinheiro reforçou a vantagem
na liderança da Série E, sendo
agora de 5 pontos sobre “O
Elvas” CAD que derrotou
“Os Belenenses” por 1-0.
Na ronda 5, disputada no
domingo, dia 31 de Outubro,
a equipa orientada por Hélder
Ferreira, viu o seu opositor
directo, o Operário ser afas-
tado do 2.º lugar que no dérbi

competição, mar-
cou o regresso dos
ralis às estradas
dos concelhos de
Vila Franca de Xira,

Markku Alen muito aplaudido
em Lisboa

Nuno Delgado – o judoca internacional
esteve nas partidas do Rally

Numa organização do CPKA - Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, o Rally de Lisboa completou no domingo, dia 24 de Outubro, a sua
1ª edição, com a dupla André Cabeças/Ilberino Santos, em Mitsubishi Mirage Evo, a entrar para a lista dos vencedores. Inscreveram-se para esta
edição, 41 pilotos, todos de nacionalidade portuguesa, vindo a terminar 29.

Alenquer, Cadaval, Sobral de
Monte Agraço e Arruda dos
Vinhos, e registou enorme
sucesso, fosse pela opinião
unanime dos pilotos que re-
conheceram terem sido exce-
lentes as escolhas dos tro-
ços, como pelo público que
aderiu em elevado número.
Depois de seis provas espe-
ciais de classificação dispu-
tadas nos concelhos já refe-
ridos, o Rally de Lisboa en-
cerrou com uma super es-

Cabeças/Bino Santos, Mitsu-
bishi Mirage RS Proto EVO
II, 34:43.2
2.º Gonçalo Figueiroa/José
Janela, Ford Escort MK2,
34:47.3
3.º Daniel Ferreira/Rodrigo
Pinheiro, Mitsubishi Carisma
GT Evo VI, 35:17.6
4.º Carlos Valentim/Luís Ri-
beiro, Mitsubishi Lancer Evo
IX, 35:40.4
5.º Pedro Leone/Bruno Ra-
mos, Ford Escort RS Cos-
worth, 36:06.05.

*Com FPAK/A2
Comunicação

pecial na Alta de Lisboa
(Lumiar) que esteve repleta de
público, a reviver os grandes

momentos das provas auto-
mobilísticas na capital.
Este evento, contou com a

presença de  Markku Alen,
Padrinho da competição, e o
seu Embaixador Rui Madeira,

a quem coube a tarefa de se-
gurança de abrir a pista.
Classificação final: 1.º André

Atletismo – 31.ª Edição do GP
“Fim da Europa” em Janeiro de 2022
Inscrições abertas
e limitadas
a 3.000 participantes

Campeonato de Portugal- Série E (5.ª Jornada)
Pêro Pinheiro firme no 1.º lugar

dos Açores perdeu em casa
(1-2), com o SC Ideal.
No campo Pardal Monteiro,
o Pêro Pinheiro chegou ao
intervalo a vencer por 1-0,
com um golo de Tiago Luís,
aos 27 minutos.
No reatamento, e aos 47’, o
Loures chegaria ao empate
pelo ganês Hanan Wahab,
sendo Francisco Miranda,
mais uma vez o “joker” da
equipa da casa, ao dar a van-
tagem de 2-1, a quatro

minutos do final do tempo
regulamentar.

Sintrense alcança
a primeira vitória

No relvado principal do
parque de jogos da Portela, o
Sintrense derrotou o Saca-
venense por 1-0, alcançando
assim a primeira vitória na
prova, depois de uma série de

4 empates. Hélio Varela foi o
autor do golo aos 20 minutos
de jogo.
Na ronda do próximo do-
mingo, dia 7, o Sintrense
desloca-se aos Açores para
defrontar o Sporting Ideal, e
o Pêro Pinheiro, a Coruche
para medir forças com a turma
local, antepenúltima da
classificação, com 5 pontos
conquistados.

Ventura Saraiva
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PUB. JORNAL DE SINTRA

No dia 06 de novembro, pelas
16:00, no MU.SA - Museu
das Artes de Sintra, para o
lançamento dos livros de
Jorge Telles de Menezes – O
Tempo de um Suspiro e
Cintra-Babel. 1ª edição
bilíngue. O evento começará
às 16:00h e terminará um
pouco antes das 18:00h - hora
de encerramento do MU.SA.
– e no final será servido um
Porto de Honra.

O Tempo de um Suspiro, a
apresentar por Vítor Ro-
drigues e João Rodil
Câmara Municipal de Sintra -

Lançamento de dois livros
de Jorge Telles de Menezes

JORGE TELLES DE MENEZES - JUNHO 2018 (HUGO BEJA)

Na pessoa do Sr. Presidente
Dr. Basílio Horta - Edição do
livro/patrocínio da última
obra de Jorge Telles de Me-
nezes O Tempo de um
Suspiro;
Vítor Rodrigues - Prefácio O
Tempo de um Suspiro
João Rodil - Posfácio O
Tempo de um Suspiro
Revisão - Paulo Jorge Brito e
Abreu O Tempo de um
Suspiro
Fotografia da Capa - Maria
Valdez Barros Melo de
Carvalho O Tempo de um
Suspiro
Fotografia da Contracapa -

Maria Catarina Mota Aze-
vedo Gomes Augusto Ven-
tura O Tempo de um Suspiro
Maria da Conceição Valdez
Telles de Menezes - Co-
ordenação e seleção  O Tem-
po de um Suspiro
Irão ser lidos quatro poemas
do livro O Tempo de um
SuspiroV.
Maria Catarina Ventura -
Português
Daniela Valdez - Francês
Mónica  Kahlo - Espanhol - (
Produções D. Mona )
Miguel Nobre de Carvalho –
Inglês

Cintra-Babel , por Paulo
Campos dos Reis
Miguel Real - Prefá-
cio Cintra-Babel;
Miguel Nobre de Carvalho -
Tradução Cintra-Babel;
Rui Lopo - Posfácio Cintra-
Babel;

Cristina Macrino - Fotografia
da capa e da contraca-
pa Cintra-Babel;
David Sonntag Telles de
Menezes - Edição do livro/
patrocínio Cintra-Babel;
Maria da Conceição Valdez
Telles de Menezes - Coor-
denação, seleção e edi-
ção Cintra-Babel.
De lembrar que Cintra-Babel,
foi apresentado no Centro
Cultural Olga Cadaval, por
ocasião do espetáculo trans-
disciplinar organizado pela
Musgo, na pessoa de Paulo
Campos dos Reis, em home-
nagem a Jorge Telles de
Menezes, Sintra, 11 de julho
de 2019.
Este evento será  patrocinado
pela Câmara Municipal de
Sintra.

“Espero
por ti no
Politeama”
e “A Pequena
Sereia”,
espetáculos
de Filipe
la Féria
Caro Assinante,
No prosseguimento da
parceria que o Jornal de
Sintra estabeleceu com o
prestigiado Teatro Poli-
teama, de Filipe La Féria
informamos que dispo-
mos de bilhetes para
ofertar aos nossos as-
sinantes com quotas em
dia.
Os bilhetes serão entre-
gues na nossa loja, por
Cristina Amaral, devendo
para o efeito contactá-la
para o telef. 219106830
para reserva.
Os espectáculos são de
grande qualidade, uma
presença sua a não
perder.
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CULTURA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

Sintra – “Um Olhar Arqui-
tetónico”, exposição de
pintura de Sílvia Correia
Quando: Até 12 novembro
Onde: Galeria Municipal -
Casa Mantero

Sintra – “Dançar é cousa que
se demanda…20 anos de
Danças com História” em
exposição
Quando: Até 31 dezembro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Exposição para
celebrar o 100.º aniversário
de Maria Aurelina Valle
Quando: 20 nov. a 8 janeiro
Onde: Galeria Municipal –
Casa Mantero

Sintra – “Linha Imagi-
nária”, exposição coletiva de
artes urbanas
Quando: 5 novembro a 2 de
janeiro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Agualva-Cacém – “Por Favor
Mexer”, exposição de Márcia
Mendes
Quando: Até 7 novembro
Onde: Centro Lúdico das
Lopas

Mira Sintra – Exposição de
Arte Africana dos Museus de
Etnologia da Europa, África
e América
Quando: até 31 dezembro
Onde: Casa da Cultura Lívio
de Morais

Sintra – “As Cadeiras” com
Maíra Santos, André Fausto
e Jozé Sabugo
Quando: 6 novembro, 21h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural
Olga Cadaval

Sintra – “Beca Beca com os
Improváveis”, Teatro de
Improviso
Quando: 3 dezembro
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

CINEMA
Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643

4 a 10 Novembro
“Os Elfkins - Operação
Pastelaria” VP, na sala 2, às
11.25h, 13.25h, 15.25h.
“Spencer”, na sala 2, às
17.15h.
“Spencer”, na sala 7, às
13.35h, 15.50h.
“Spencer”, na sala 3, às
22.05h.
“Eternos”, na sala 8, às
11.30h, 15.10h, 18.15h, 21.20h.
“O Último Duelo”, na sala 2,
às  21.25h.
“Duna”, na sala 7, às 18.20h,
21.15h.
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 3, às 19h.
“007: Sem Tempo para
Morrer”, na sala 4, às 17.50h,
21.10h.
“Patrulha Pata: O Filme” VP,
na sala 7, às 11.35h.
“Ron Dá Erro”, VP, na sala 4,
às 11.15h, 13.30h, 15.35h.
“A Família Addams 2” VP, na
sala 3, às 11.20h, 13.20h,
15.20h, 17.10h.
“A Família Addams 2” VO,
na sala 2, às 19.30h.

MÚSICA
Sintra – “Eu Sou Fábia Re-
bordão”
Quando: 5 novembro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sam-
paio, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “Aurea Tour 2020”
Quando: 26 novembro, 21h
Onde: Auditório Jorge Sam-

paio, Centro Cultural Olga Ca-
daval

Sintra – “Kumpanhia Alga-
zarra”
Quando: 27 novembro, 21h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “África is More”
Quando: 30 novembro, 20.30h
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – “A Pequena Sereia”
Quando: 1 dezembro, 16h
Onde: Auditório Jorge Sam-
paio, Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – A Bela Adormecida
Russian Classical Ballet
Quando: 19 Dezembro, 16
horas, 16 horas
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

DANÇA

A Câmara Municipal de Sintra, em
colaboração com a Escola Profissional
de Recuperação do Património de Sintra,
procedeu aos trabalhos de conservação
e restauro no monumento que perpetua
a memória do Doutor Carlos França,
reputado médico e cientista que
escolheu Sintra como lugar para viver e
trabalhar.
O plinto marmóreo projetado pelo
arquiteto Norte Júnior e o busto de
bronze da autoria do escultor Artur
Anjos Teixeira, datados de 1930,
apresentavam algumas patologias que
justificaram a execução dos trabalhos
de conservação e restauro.
A intervenção agora concluída incluiu
a realização de trabalhos de limpeza dos
elementos pétreos para remoção de
patologias orgânicas, aplicação de
biocida, limpeza superficial do busto de

“As Cadeiras” de Eugène Ionesco sobe
a palco do Centro Cultural Olga Cadaval,
em Sintra, no dia 6 de novembro pelas
21h00. 
Esta peça de teatro conta no elenco com
Maria Santos, André Fausto e José
Sabugo e serão retratados os momentos
de solidão em que dois velhos isolados
numa ilha, contam de forma incessante

Fábia Rebordão apresenta o novo álbum
“Eu sou” no Centro Cultural Olga
Cadaval, no dia 5 de novembro, pelas
21h00. 
“Eu Sou” de Fábia Rebordão é um duplo
álbum, que reúne 24 temas dos quais 9
são da autoria da cantora. Este recente
trabalho mostra o fado com uma
sonoridade contemporânea e onde se
juntam originais com versões muito
próprias, onde se encontram clássicos

Sintra

Restauro do Busto do Doutor Carlos França
e lápide do Visconde d’Almeida Garrett

bronze, pintura do gradeamento do
monumento, estabilização dos elementos
que compõem o mosaico presente a
tardoz e a manufatura e colocação das
tesselas em falta.
Esta intervenção incluiu também

trabalhos de limpeza e de repintura das
inscrições da lápide em calcário lioz,
colocada pela Câmara Municipal de
Sintra, em 1899, para assinalar o 1º
centenário do nascimento do Visconde
D’Almeida Garrett.

Fábia Rebordão apresenta “Eu Sou” em Sintra
Fábia Rebordão ganhando terreno
próprio, um terreno fértil que soma ao
vivo quando a sua voz se alarga e
estremece a plateia.
Para a fadista o fado é a forma de cantar
a vida. Uma vida feita de momentos
cheios de intensidade, como uma vida
bem vivida merece! Neste concerto
temos Fábia Rebordão por inteiro a dar-
se toda ela ao fado e à vida.

do fado, temas inéditos e outros que não
sendo originais são mais recentes.
As canções expandem-se na voz de

“As Cadeiras” de Eugène Ionesco
no Centro Olga Cadaval

as mesmas histórias tentando alegrar a
solidão e o seu amor fora do comum.
Uma barreira na comunicação que é
descrita por Ionesco e que remete o texto
para a atualidade, numa altura em que
estamos mais ligados, mas também mais
isolados.
Esta é a terceira peça do autor e foi
considerada uma das suas obras-primas

e o exemplo do seu teatro do absurdo.
Como é habitual em Ionesco, a peça
oscila permanentemente entre cómico e
trágico, o sonho e o pesadelo. O mestre
do teatro do absurdo, para quem “o
cómico é trágico e a tragédia do homem,
irrisória”, via esta peça como uma “farsa
trágica”.

Leia, assineLeia, assineLeia, assineLeia, assineLeia, assine
e divulguee divulguee divulguee divulguee divulgue

JORNAL
DE SINTRA

A Câmara Municipal de
Sintra promove na Biblioteca
Municipal – Casa Mantero,
em novembro, o habitual
programa de atividades para
famílias. As iniciativas
“Conto/ateliê” e “Leituras em
Famílias” são dirigidas a
crianças e famílias, e a par-
ticipação nas atividades é
gratuita.
Estas atividades são já ha-
bituais na programação deste
espaço municipal, com a sua
inscrição a ser gratuita, mas

Biblioteca de Sintra dinamiza atividades gratuitas
em novembro

obrigatória por disporem de
lugares limitados (21 923 61
90 / 21 923 61 70).
Conto / Ateliê - “Splash!
Uma história de misturas
coloridas”
Novembro, de terça a sexta-

feira | 10h30 e 14h30
No princípio, havia três
cores… Os vermelhos, os
amarelos e os azuis. Eram
todos especiais à sua maneira
e viviam todos em harmonia.
Até um dia…

Destinatários: Maiores de 4
anos.
Leituras em Família – 
Crianças com direitos!
20 novembro, sábado | 16h00
A 20 de novembro comemora-
se o dia Internacional dos
Direitos da Criança, a Bi-
blioteca Municipal de Sintra
convida-nos a comemorar
este dia com muitas histórias,
jogos e algumas surpresas…
Destinatários: famílias com
crianças maiores de 4 anos.
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“A Promessa” de Bernardo Santareno
pelo Grupo de Teatro do Mem Martins Sport Clube
“A Promessa” de Bernardo
Santareno que o Grupo de
Teatro representou em es-
treia, no salão nobre do Mem
Martins Sport Clube, no dia
30 de outubro às 21h.
Este Grupo de Teatro foi cria-
do em setembro de 2011 e até
ao momento tem uma acti-
vidade regular.
Apesar do situação pandé-
mica, conseguiu no ano de
2020, apresentar uma peça “O
Importante é Manter as Apa-
rências” de Coelho Netto.
E este ano, apesar de estar-
mos em confinamento fomos
trabalhando, primeiro por
zoom e a partir de maio já em
palco para podermos agora
apresentar este trabalho numa
homenagem a Bernardo San-

António Martinho do Rosário
nasceu em Santarém em 19 de
novembro de 1920, terminou
o curso de psiquiatria que
exerceu  profissionalmente, e
dedicado à arte da escrita,
adoptou o pseudónimo de
“Bernardo Santareno”.
Dramaturgo do século XX,
nem sempre as suas obras
tiveram a divulgação e apreço
merecido, muito devido à
censura.
Iniciou-se na Poesia em 1954 com as obras: Morte na
Raiz, Romances do Mar e Os Olhos de Víbora.
A sua dramaturgia abrange dois ciclos distintos: muito
ligado ao catolicismo progressista, penetra a fundo nas
profundezas da alma portuguesa, refletidos em obras
como: A Promessa, O Bailarino, A Excomungada.
A sua obra foi notada por grande riqueza verbal mas
desajustada em relação ao modo de falar em teatro.
Nm segundo ciclo, a sua obra reflete uma tendência mais
política numa clara vinculação à esquerda, mostrando uma
influência de Brecht o que foi considerado, por alguns
críticos, como a marca de toda uma geração do teatro
universitário.
Nesta fase, introduz na sua obra, a problemática
relacionada com a violência dos conflitos ideológicos e
sexuais e ainda o seu ataque às superstições.
Destacam-se neste segundo cliclo, obras como O Judeu,
O Inferno, A Traição do Padre Martinho.
Deixou ainda uma obra autobiográfica: Português,
Escritor, 45 anos de Idade.
Na Prosa, em 1959, criou Nos Mares do Fim do Mundo.
Faleceu em Oeiras, em 30 de Agosto de 1980.

tareno (comemorou-se o ano
passado o centenário) e
tambem em homenagem ao
próprio Grupo com dez anos
de atividade regular.
Ainda sobre a Promessa: o
salão encheu totalmente e os
aplausos ecoaram no salão,
o que,para os atores é sempre
uma motivação maior para
vencer os obstáculos cons-
tantes com que nos depa-
ramos.
Próximos espectáculos:
Novembro: Sábado, 6, às 21h;
Domingo, 7, às 16h; Domin-
go, 14, às 16h; Sábado, 20, às
21h, Domingo, 21, às 16h;
Sábado, 27, às 21 e Domingo,
28 às 16h.
Dezembro: Domingo, 12, às
16h.“A Promessa” pelo Grupo de Teatro do Mem Martins Sport Clube

SALVADOR
JESUS
ROSA
JOSÉ

MARIA do MAR
LABAREDA

Tia CREMILDA
Tia MARIA da AVÓ

Tia TOINA NAZARÉ
Tia MARIA RUÇA

PADRE
SARGENTO

“A Promess”de Bernardo Santareno pelo Grupo de Teatro do Mem Martins Sport Clube e
Exposição de desenhos do artista Philip Sáber, que representam os personagens de “A Promessa”

PERSONAGENS e INTÉRPRETES
ANTÓNIO BENTO
JOÃO MARQUES
SILVIA TOMÁS
FILIPE RESSURREIÇÃO
CATARINA INÁCIO
LUÍS SÁBER
MARGARIGA VICENTE
MARGARIDA AZEVEDO
MARIANA MIRANDA
EUGÉNIA CONCHINHA
BENTO SÉRIO
MANUEL RICARDO e
PAULO MIRANDA

ANTÓNIO BENTO
PALMIRA SOUSA

JORGE RESSURREIÇÃO
CARLOS ALVES

VITOR AGUILAR
GINA ALEXANDRE

CARLOS ALVES
PAULO MIRANDA

PALMIRA SOUSA

FICHA TÉCNICA
ENCENADOR
DIREÇÃO ATORES
SONOPLASTIA
LUMINOTECNIA
CARTAZ
COSTUREIRA
OFICINAS
FOTOGRAFIA
DESDOBRÁVEL,
CENOGRAFIA,
GUARDA-ROUPA e
PRODUÇÃO

Bernardo Santareno

fotos: paulo miranda


