
pág. 3

pág. 11pág. 10pág. 7pág. 5

Sociedade
Um Natal local
solidário
em Fontanelas
e Gouveia

pág. 2

PRÓXIMA EDIÇÃO EM PAPEL, DIA 24 DE DEZEMBRO • www.jornaldesintra.com

Massamá e Monte Abraão
Concurso
de Montras
de Natal
– Votações abertas

Opinião
Moura
memória

Sociedade
“Um conto
de Natal
na Ribeira
de Sintra

Hóquei/Taça de Portugal
Nafarros
recebe Benfica
no domingo

PUB.

JORNAL DE SINTRA
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

Taxa Paga
Portugal
Sintra

Autorizado a circular
em invólucro fechado
de plástico ou papel.

Publicações
Periódicas

Prioritário

ANO 88 - N.º  4370 (Digital) • PREÇO AVULSO  0,60  (c/ IVA) SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021

A Câmara Municipal de Sintra, aprovou no dia 7, o
orçamento municipal para o próximo ano de 2022.
Para Basílio Horta, presidente da CMS, que defende que:
“ter uma Câmara com capacidade para investir é
fundamental neste momento de crise e incerteza em Por-
tugal. Vamos investir e dinamizar a economia local,
promover o emprego, com base numa política de rigor
orçamental e de estratégia económica com base no
crescimento sustentado”.
Este orçamento foi aprovado com os votos favoráveis do
PS (quatro vereadores mais o presidente), da CDU e do
Chega. Os quatro vereadores do PSD e CDS votaram contra
este orçamento de 271,9 milhões de euros.

Sintra apresenta
Orçamento para 2022

foto: ventura saraiva
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Mensagem
de Natal 2021
do Pe. Manuel Silva,
prior do Cacém
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Rogério Samora
(1959-2021)
Rogério Samora iniciou a sua carreira artística em criança/jovem, no meio da
Cultura Popular, na Voz do Operário a que acrescenta umas brincadeiras no
Liceu de Queluz, palavras de Rogério Samora à revista sábado, 7 de Julho de
2005.
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Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

romovido em con-
junto pela Paróquia
de São João Baptista
das Lampas e pela
União Recreativa e

Um Natal Local (solidário) em Fontanelas e Gouveia

P
Desportiva de Fontanelas e
Gouveia (URDFG), o Natal
Local, realizado no Largo
José dos Santos Coelho (Lar-
go do Coreto) em Fontanelas,
pretendia que a nossa solida-
riedade fosse efetuada atra-
vés da entrega de 1 garrafa
de azeite a favor do Banco Ali-
mentar da Paróquia. E assim
foi, pois foram largas dezenas
as garrafas de azeite entre-
gues (certamente que foram
mais de uma centena).
Quem teve oportunidade de
se deslocar a Fontanelas no
fim-de-semana dos dias 11 e
12 teve o privilégio (o estado

do tempo muito ajudou a
isso) de ver muita coisa local.
Foi o presépio vivo (e bem vi-
vo). Foi a animação e a mú-
sica de rua. Foi a mostra de
artes & ofícios. Neste Merca-
do de Natal houve também
doces, produtos orgânicos,

artesanato genuíno e arte (e
que arte!)
As gentes de Fontanelas e
Gouveia, duas aldeias unidas
pelos versos (da autoria do
Zé Massano), tiveram assim
um forte motivo para saírem e
estarem na rua. Foram os mais

jovens, mas foram também
muitos daqueles em que a
idade já ‘pesa um pouco-
chinho’. E foram também
muitos os das localidades
das redondezas, quer da
Freguesia de São João das
Lampas, quer de outras fre-

guesias próximas, os que
‘viajaram’ para estes lados.
Em Fontanelas, na Freguesia
de São João das Lampas, a
solidariedade esteve presen-
te, sem qualquer dúvida. Mas
igualmente presente estive-
ram a inovação, a criatividade,

a animação e, essencialmente,
o convívio. Foi com prazer
que se observou a satisfação
do convívio entre muitos dos
que estiveram presentes.
Precisamos disto. Por isso…
até à próxima.

Henrique Martins

NESTA QUADRA FESTIVA DESEJE BOAS FESTAS AOS SEUS CLIENTES
E AMIGOS ATRAVÉS DAS PÁGINAS DO JORNAL DE SINTRA

Boas FBoas FBoas FBoas FBoas Festasestasestasestasestas
Av. Luís Augusto Colares, 70-74 • Azenhas do Mar

2705-106 Colares • Tel. 21 929 20 36 • Fax: 21 928 24 74
adegasbeiramar@gmail.com

OS VINHOS PAULO DA SILVA,
TAIS COMO O COLARES CHITAS, BEIRA MAR E CASAL

DA AZENHA OBTIVERAM AO LONGO DOS ANOS,
67 MEDALHAS DE OURO, PRATA E MENÇÕES HONROSAS

“““““AAAAAdegas Beira-Mar”degas Beira-Mar”degas Beira-Mar”degas Beira-Mar”degas Beira-Mar”
António Bernardino Paulo da Silva

VITI-VINICULTOR
E EXPORTADOR

Deseja um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo

a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

PUB. JORNAL DE SINTRA
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A Câmara Municipal de Sintra
aprovou na terça-feira, dia 7,
o orçamento municipal para
2022. O orçamento de 271,9
milhões de euros, o mais alto
dos últimos 7 anos, é resul-
tado de um reforço progra-
mado no âmbito do plano
municipal de obras públicas.
Em 2015 o orçamento muni-
cipal de Sintra foi de 150 mi-
lhões euros alcançando 271,9
milhões de euros em 2022.
Em 2022 o município de Sintra
investe 26 milhões no setor
da saúde, com destaque para
o pagamento de cerca de 24,8
milhões de euros do novo
Hospital de Sintra, que terá
um custo final total de cerca
de 50 milhões de euros, e a
construção de novas uni-
dades de Saúde.
“Este nível de investimento
na saúde é revelador da total
e absoluta prioridade que
damos a este setor”, destaca
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra.
A atual pandemia já levou o
município a investir cerca de
20 milhões de euros, sendo
previsto, nos próximos me-
ses, a disponibilização de
novas verbas para combater
a atual crise sanitária.
São mais 84,6 milhões de
euros de investimento direto,
que serão vertidos em
investimento de projetos que
contribuem de forma decisiva
para a melhoria da qualidade
de vida dos Sintrenses.
Sintra vai investir 16,7 milhões
de euros na rede viária do

Sintra apresenta Orçamento para 2022

concelho em 2022. A Câmara
Municipal de Sintra continua
a apostar na requalificação
urbana tendo previsto um
investimento de 11,8 milhões
de euros neste setor.
Na Educação, a autarquia de
Sintra investe 9,7 milhões de
euros na ampliação e requali-
ficação de equipamentos
educativos e refeitórios
escolares.
Na criação de espaços verdes
e parques urbanos o municí-
pio investe no próximo ano
4,5 milhões de euros.
Na área da Cultura e Desporto
vão ser investidos 4,5 mi-
lhões de euros, com destaque
para a construção do novo
espaço cultural em Rio de
Mouro, um investimento
superior a 1 milhão de euros.
O inicio da instalação da

vídeo vigilância urbana no
concelho de Sintra vai impli-
car, em 2022, um investimento
de cerca de 1 milhão de euros.
O município de Sintra conti-
nua a aprofundar a sua
estratégia de descentralização
para as juntas de freguesia,
transferindo 13,5 milhões para
as 11 freguesias do concelho.
A atual consolidação finan-
ceira do município permite
através de fundos próprios
financiar este investimento
programado de médio prazo.
Este é o resultado de uma
estratégia concertada de re-
dução e controlo da despesa
corrente e da dívida pública
municipal, de internalização
das atividades de três extintas
empresas municipais e da
reorganização dos serviços.
O município de Sintra conti-

nuará a ser o principal inves-
tidor no concelho e conti-
nuará a apostar no inves-
timento estruturante e gera-
dor de progresso, que não
compromete níveis de en-
dividamento e de solvabili-
dade do município.
Menos dívida, rigor nas con-
tas e mais dinheiro para in-
vestir. Basílio Horta defende
que “ter uma Câmara com
capacidade para investir é
fundamental neste momento
de crise e incerteza em Por-
tugal. Vamos investir e dina-
mizar a economia local,
promover o emprego, com
base numa política de rigor
orçamental e de estratégia
económica com base no
crescimento sustentado”.
“Investir de forma planeada,
sem comprometer as gera-

ções futuras, é o caminho que
temos proposto e que não se-
ria possível sem criar prio-
ridades e dispor dos meios
financeiros adequados para o
efeito”, sublinha o presidente
da Câmara Municipal de
Sintra.
A nível do IMI o município
mantém este imposto no mí-
nimo legal (0,30%) prevendo
uma receita de 42,3 milhões
de euros. Entre 2015 e 2021 a
Câmara Municipal de Sintra
passou de um IMI de 0,39%
para 0,30%.
Não obstante o plano de in-
vestimento em curso, conti-
nuamos a garantir e a reforçar
o apoio à população mais
vulnerável.
“Quando assumimos o pri-
meiro mandato em 2013 o
valor investido neste setor
era cerca de 3,1 milhões de
euros. Em 2022 a alocação de
recursos à ação social é
superior a 7,7 milhões de
euros, vamos centrar o
investimento em quatro eixos
fundamentais: a emergência
social, o apoio a famílias e
grupos vulneráveis e o for-
talecimento das instituições
de setores sociais”, sublinha
o presidente da Câmara
Municipal de Sintra.
O orçamento foi aprovado
com os votos favoráveis do
PS (quatro vereadores mais o
presidente), da CDU e do
Chega. Os quatro vereadores
do PSD e CDS votaram
contra.

Fonte: CMS

BoasBoasBoasBoasBoas
FFFFFestasestasestasestasestas

Deseja um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo a todos

os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

Rua das Quintas • Quinta do Lindague • 2665-501 Venda do Pinheiro
Tel/Fax: 219 660 374 • Tm. 917237029

RESTAURANTE - CERVEJARIA

Especialidades em: Mariscos Nacionais  • Peixes Variados
•  Bife na Pedra • Cataplana de Mariscos * Lagosta à Búzio

VIVEIROS PRÓPRIOS  –  Aberto todo o ano

Av. Eugéne Levy, 56 - 2705-304 Praia das Maçãs
Colares - Sintra • Telef./Fax: 21 929 21 72

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

PUB. JORNAL DE SINTRA

“PREMIADOS
4 ANOS

COM A CATEGORIA
DE MELHOR QUEIJO

FRESCO DE VACA”

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

Quinta de Almargem - Assafora - 2705-435 São João das Lampas
Telef. 219 610 788 / 9 - 219 612 212 - Fax: 219 610 789

e-mail: agroovolda@gmail.com

OVOS DO DIA

PRODUÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE OVOS

AGRO-OVO. LDA.
Deseja um Feliz Natal e um Próspero

Ano Novo a todos os estimados
Clientes, Fornecedores e Amigos
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A Câmara Municipal de Sintra
promove, até setembro de
2022, o Programa de Rastreio
Populacional do Cancro da
Mama dirigido a cerca de 58
mil mulheres do concelho.
As mulheres serão convi-
dadas, pelos serviços da Liga
Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC), a participar neste ras-
treio através de carta perso-
nalizada, podendo existir um
contacto adicional por tele-
fone e/ou SMS.
O rastreio far-se-á numa Uni-
dade Móvel da LPCC, veículo
dotado de equipamento ra-
diológico e profissionais de
saúde qualificados para a rea-
lização das mamografias.
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, “es-
tas iniciativas colocam os

Sintra promove Programa de Rastreio
Populacional do Cancro da Mama

serviços e a educação para a
saúde mais perto da popula-
ção, para a Câmara de Sintra,
apoiar e aproximar estes
equipamentos dos municipe
é um eixo prioritário. Garantir
que um programa de rastreio
como este chega a 58 mil mu-
lheres é, de facto, importante
e nós não podíamos deixar de
colaborar para levar a cabo
este feito.”
Os rastreios oncológicos têm
como objetivo aumentar o
sucesso da abordagem da
doença oncológica, diminuin-
do a sua morbilidade e mor-
talidade, constituindo um
instrumento de reconhecida
importância no combate ao
cancro e na diminuição dos
gastos com tratamentos.
Os programas de rastreio de

doenças oncológicas de base
populacional, para além de
promoverem a saúde através
da literacia e controlo de fato-
res de risco, permitem a iden-
tificação de lesões precur-
soras de situações malignas
ou estádios iniciais da doen-
ça, através do diagnóstico
precoce e com utilização de
técnicas terapêuticas menos
agressivas melhorar os re-
sultados em saúde.
Esta iniciativa de promoção
da saúde e diagnóstico preco-
ce de patologias graves co-
mo o cancro da mama é desen-
volvida entre A Liga Portu-
guesa Contra o Cancro da
Mama (LPCC), a ARSLVT e o
Município de Sintra.

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, em reunião do exe-
cutivo, a renovação do pro-
tocolo com a Associação de
Bombeiros Voluntários de
Agualva-Cacém, no valor de
5 mil euros, que permite a
continuidade do Programa
“Táxi Social” destinado ao
transporte da população sé-
nior em situação de carência
económica.
Para Basílio Horta, presidente
da autarquia, “as associações
de bombeiros voluntários do
concelho têm vindo a desen-
volver um trabalho extraor-
dinário no plano do apoio so-
cial à população mais fra-
gilizada do nosso concelho”,
frisando a importância da
renovação deste protocolo
uma vez que “permitirá dar
continuidade ao apoio aos
nossos seniores melhorando

Câmara de Sintra renova protocolo
Táxi Social

a sua qualidade de vida e
combatendo o isolamento
social, numa altura em que
mais do que nunca, devido à
atual situação pandémica é
preciso estar ainda mais
atento aos mais vulneráveis”.
O programa consiste no
transporte seguro, adequado
e gratuito para estabeleci-
mentos e serviços de saúde
da população sénior e eco-
nomicamente carenciada,
efetuado por entidades licen-
ciadas para o efeito, facili-
tando, assim, o acesso da

população mais idosa a
consultas, internamentos ou
exames complementares de
diagnóstico e terapêutica.
O Táxi Social não abrange o
transporte urgente de doen-
tes e não se aplica a con-
sultas e outros cuidados
primários de saúde realizados
nos Centros de Saúde e
Extensões de Saúde locais,
estando limitado a um nú-
mero máximo de 12 deslo-
cações (ida e volta) por ano
por utente.

Portugal e a COVID-19
Verifica-se neste momento em todo o país, incluindo Sintra uma corrida à testagem diária,
verificando-se que esta corresponde a 130 mil / dia, sem contar com auto-testes.
Nos dados que têm sido divulgados pelo Instituto Ricardo Jorge têm em conta recordes
consecutivos dos testes diários realizados. Este aumento que é de louvar tem sido devido,
sobretudo a um crescimento de procura de testes rápidos de antigénio de uso profissional
que desde meados de Novembro voltaram a ser gratuitos em laboratórios e farmácias aderentes
ao regime de excepcional de comparticipação que permite fazer quatro testes gratuitos a cada
utente.
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União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão
Concurso de Montras
de Natal
–  Votações Abertas
Estão a decorrer as vo-
tações para as melho-
res Montras de Natal!
Até 19 de dezembro
pode votar através da
página de Facebook da
União das Freguesias
de Massamá e Monte
Abraão, onde deverá
colocar-se um “Gosto”
ou “Adoro” na foto-
grafia da sua Montra
de Natal preferida.
O somatório das reações “Gostos” e “Adoros” com a
avaliação presencial do Júri que definirá quais são os
vencedores.
A concurso estão as seguintes montras:
Bendita Doçaria
M. Escada Centro de Estética e Terapias Alternativas
Julidecor Aromas & Decoração
Espaço V Vanessa Barboza
Barbearia Fonseca
Prink Massamá
Tribo da Pequenada
Auto Venda da Varzea Pastelaria Café Unipessoal LDA
Veja as montras de cada espaço no slide de imagens, pela
ordem pela qual se encontram mencionadas.
Recordamos que todos os concorrentes vão receber um
certificado de participação. Os três vencedores receberão
também um prémio.
Vote e apoie o comércio local!

A Câmara Municipal de
Sintra, aprovou em reunião
de executivo, a adjudicação da
empreitada do Programa
Recuperação Vias Rodoviá-
rias – PRVR 2022, para todas
as freguesias do concelho, no
valor de 5 milhões de euros.
Para Basílio Horta este é “um
investimento que não se tra-
duz apenas na melhoria das
condições de circulação, mas
também na qualidade de vida
dos munícipes”, reforçando
que “promove a mobilidade
para quem se desloca de
transportes públicos, de carro
ou a pé”.
O Programa de Recuperação
de Vias Rodoviárias visa
melhorar as condições de

Sintra aprova a adjudicação da recuperação
de vias rodoviárias para 2022

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, em reunião de exe-
cutivo, a abertura do concur-
so público para a Empreitada
de Recuperação e Estabi-
lização do Muro na Azinhaga
da Sardinha, em Sintra, no

Sintra recupera Muro na Azinhaga da Sardinha

segurança e conforto da
circulação rodoviária, manter
e renovar a sinalização ho-
rizontal, vertical e marcações
rodoviárias, criar percursos
de circulação pedonal ade-
quados a pessoas com mobi-
lidade condicionada, aumen-
tar a segurança em passa-
deiras para peões e reforçar a
drenagem de águas pluviais

superficiais.
A requalificação da rede
rodoviária dá continuidade às
intervenções iniciadas pela
autarquia em 2019, num
programa que abrange todas
as freguesias do concelho de
Sintra, nomeadamente:
• União das Freguesias de
Agualva e Mira-Sintra;
• Junta de Freguesia de

Algueirão-Mem Martins;
• União das Freguesias de
Almargem Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar;
• União das Freguesias do
Cacém e São Marcos;
• Junta de Freguesia de Casal
Cambra;
• Junta de Freguesia de
Colares;
• União das Freguesias de
Massamá e Monte Abraão;
• União das Freguesias de
Queluz e Belas;
• Junta de Freguesia de Rio
de Mouro;
• União das Freguesias de
São João das Lampas e
Terrugem;
• União das Freguesias de
Sintra.                Fonte: CMS

valor de 250 mil euros.
O presidente da autarquia,
Basílio Horta, destaca que  “a
segurança dos nossos muní-
cipes é e será sempre a nossa
prioridade. Pretendemos que
este investimento reponha as

condições de segurança,
qualidade e conforto para o
seu pleno usufruto”.
Com prazo de execução de
120 dias, esta intervenção
visa reconstruir e estabilizar
o muro na Azinhaga da

Sardinha, na sequência do
desabamento de parte dessa
estrutura, junto ao jardim
público e ao caminho de
acesso ao Museu Anjos
Teixeira.

    Fonte: CMS
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A História do Palácio
Nacional de Queluz.

A Casa do Infantado

Em 1584, o já referido Marquês de
Castelo Rodrigo ordenava a
construção de uma residência e de
um pavilhão para caça nas proprie-
dades que herdara do seu casa-
mento com D. Margarida Corte Real.
A caça fazia parte das distrações da
nobreza do tempo, e D. Cristóvão
seria certamente um apreciador des-
sa atividade. Desse período che-
garam até nós registos das despe-
sas da propriedade, que nos in-
formam de ali se proceder ao cultivo
de cereais e produção de vinho, bem
como lacticínios. A criação de gado
de pequeno porte encontra-se
igualmente bem referenciada. As
terras eram trabalhadas pelos locais,
que pagavam um forro sob a forma
de géneros.
Seria certamente intenção de D.
Cristóvão, um dos principais con-
selheiros de Filipe II e um dos mais
importantes membros do partido
pró-União Ibérica, uma vez retirado
das suas funções na corte, vir para
Queluz gozar os prazeres da caça e
a tranquilidade do local. Em 1613,
por via de um contrato, instituía um
morgado em nome do seu filho, D.
Manuel de Moura, que passaria a
ser o titular daqueles terrenos. Po-
rém, tudo se alteraria muito depressa
para os Marqueses de Castelo
Rodrigo.
Com efeito, a 1 de Dezembro de 1640
era restaurada a independência
nacional, e subia ao trono D. João
IV. Avaliando a atuação do Marquês
e familiares, considerando-a lesiva
dos interesses nacionais, o sobe-
rano ordenou a expropriação da-
quele espaço. Catorze anos depois
da sua subida ao trono, estabelecia
a Casa do Infantado, vasto rol de
propriedades dispersas um pouco
por todo o país, que se destinavam
a ser entregues ao seu segundo
filho, como forma deste garantir a
sua subsistência. Os bens eram
extremamente vastos, sobretudo em
número de rendas, e uma admi-
nistração sábia e prudente, poderia
bastar para garantir uma vida fru-
tuosa e sem sobressaltos de maior.
O primeiro Senhor da Sereníssima
Casa do Infantado foi o infante D.
Pedro, futuro D. Pedro II. Segundo
relatos chegados até nós, retirar-se-
ia para aqui com certa frequência,
entretendo-se  em caçadas na com-
panhia do seu bom amigo, Aires de
Saldanha, proprietário da Quinta da
Tascôa. Terá sido por aqui que mui-
tos nobres, descontentes com a
política prosseguida pelo seu irmão,
D. Afonso VI, o terão vindo aliciar

Elementos da História de Queluz: da edificação do seu paço
ao momento de elevação a vila
Nuno Miguel Jesus* para um golpe com o fim último de o

colocar no trono, substituindo dessa
forma o seu ineficaz irmão.
O segundo Senhor da Sereníssima
Casa do Infantado foi o irmão do rei
D. João V, o infante D. Francisco.
Este senhor teria entre os seus
hábitos vir residir largas temporadas
para Queluz, lugar que parecia
adorar. No ano em que tomara
oficialmente posse dos seus bens,
o Senado da Câmara ordenara a
construção da Ponte das Jardas. A
sua morada em Queluz não teria nada
de sumptuoso, mantendo, ao que
parece, muita da simplicidade her-
dada do tempo de D. Cristóvão de
Moura, e o próprio infante pouco
terá alterado, de início, na feição do
edifício. Segundo a Gazeta de
Lisboa, passava a maior parte do
tempo entretido em caçadas, arrua-
ças e outras violências sobre a
população. Quando esta sabia pelas
gazetas da sua vinda para Queluz,
fugia ou escondia-se com medo.
Em 1729 encetou este senhor algu-
mas obras de melhoramento, nas
cocheiras, interiores e ergueu mes-
mo uma pequena ermida. Introduziu
ainda os primeiros melhoramentos
no abastecimento de água. Foi sua
a decisão de criar um tanque, no
local chamado Miradouro, para
servirem o palácio e demais zona
envolvente de água fresca. Em 1733
terá por aqui organizado, na
companhia de alguns bons amigos,
uma caçada e uma tourada, que a
todos agradou.
Foi sua também a decisão de criar o
almoxarifado de Queluz, sujeito a um
almoxarife. Seria da competência
deste zelar não só pelas obras e ma-
nutenção da propriedade, e seu
respetivo recheio, como fazer os
contratos de arrendamento com os
locais para que os campos agrícolas
fossem sempre trabalhados. O
primeiro almoxarife foi A. Marques
Aranha, camareiro de D. Francisco.
Mas seria com o terceiro Senhor da
Casa do Infantado, futuro príncipe
consorte D. Pedro III, que se proce-
deria a alterações significativas que
lhe viriam a conferir afeição que hoje
conhece. No ano em que tomou
posse dos seus bens da Casa do
Infantado e se deslocou a Queluz
pela primeira vez, terá quase de
imediato decidido edificar no local
uma casa condigna para passar a
longa época do Verão. O calor sufo-
cante de Lisboa convidava a para-
gens mais refrescantes e calmas.
Queluz tinha tudo isso: paz, tran-
quilidade, frescura, sossego abso-
luto. Continuava-se a estar perto de
Lisboa para qualquer eventuali-
dade, mas ali respirava-se bem
melhor e com mais calma.
Não se colocavam quaisquer
problemas ao prosseguimento da
obra. Os bens do Infantado eram
suficientemente amplos para fazer
face a qualquer constrangimento
financeiro que surgisse.

O arquiteto da Casa do Infantado,
Mateus Vicente de Oliveira, foi
encarregue de elaborar um plano
minucioso para levantar a casa.
Importa aqui fazer um pequeno pa-
rêntesis na narrativa, para esclarecer
um pequeno ponto que se consi-
dera importante. Este interesse
manifestado por Queluz quer por D.
Pedro II quer D. Pedro III levou
sempre muitos a pensarem que eles
aqui residiam a totalidade do seu
tempo, o que não parece ser de todo
verdade. Estudos bem recentes re-
velam que Queluz foi sempre pen-
sado como um local de veraneio, de
descanso, na tradição dos rústicos
solares medievais, e nunca como
uma residência fixa do seu proprie-
tário. O mesmo de resto, se poderá
dizer de Mafra, Salvaterra de Magos
ou outro local qualquer por onde a
corte passava, até mesmo por Belas.
São, acima de tudo, locais procu-
rados durante o estio, ou para resi-
dência temporária. O resto do tempo
era passado em Lisboa, em rece-
ções, atos de natureza oficial ou a
tratar de outros assuntos.
Delineados os planos, com todo o
pormenor, os trabalhos arrancam de
imediato. A madeira para as várias
divisões, por exemplo, virá quase
toda da Escandinávia e de Pernam-
buco, no Brasil. Mármores e outras
pedras seriam fornecidos pela
região de Sintra. Louças, atoalha-
dos, serviços completos de cozinha,
chá ou café seriam adquiridos em
Portugal ou no estrangeiro. Ingla-
terra,Itália e Holanda dariam também
o seu contributo a este empreendi-
mento. Operários e pessoal técnico
para dirigir a condução das obras
são contratados, vindo algum do
estrangeiro. Rapidamente se coloca
de pé, numa primeira fase, um pa-
lácio com dois pisos, abrindo-se á
direita e á esquerda, espaço para
jardins, lagos e fachada de cerimó-
nias. Significa isto que tudo o que
fora herdado do tempo de D. Fran-
cisco e do anterior Marquês de Cas-
telo Rodrigo foi demolido por
completo. O solo, altamente irregular
naquela zona da aldeia, foi nivelado
por forma a facilitar o desenrolar das
obras. Por mais de uma vez se
repetiria este processo.
Mateus Vicente Oliveira tudo coor-
dena, comanda, seguindo à risca o
plano gizado e as instruções do
Sereníssimo Senhor do Infantado.
Este não se revela menos interes-
sado no projeto, e por mais de uma
vez se desloca pessoalmente ao
local para se certificar que tudo
estava a correr como queria.
Como forma de manter sempre tudo
sobre rodas, são edificadas casas e
habitações para os operários resi-
direm, arrecadações para arrumos de
ferramentas e materiais, além de
casas para guardas e vigias daquela
propriedade. Por mais de uma vez
terão de ser reconstruídas por causa
dos incêndios e outros desastres

que ocorriam frequentemente
naquela época.
Para sustento da casa são trazidos
animais de criação, como pombas,
porcos, vacas, bois, ovelhas, perus,
galinhas e patos. Éguas, cavalos e
burros de carro são trazidos para
ajudar nos trabalhos mais pesados
ou de carga. Abrem-se a toda a volta
terrenos vários para horticultura,
cultivo de árvores de fruto, cereais,
fabrico de pão, produção de vinha,
oliveira e outros óleos para que a
casa estivesse sempre bem abaste-
cida de tudo o que era essencial.
Do mesmo modo, um grande
cuidado é dado ao abastecimento
do futuro palácio de água. Do tempo
de D. Francisco vimos já que fora
aberto um grande lago, conhecido
como Alto do Miradouro, com
águas provenientes do Aqueduto
da Ponte Pedrinha e de outras
nascentes, para abastecimento do
espaço. Essas águas seriam poste-
riormente redirecionadas, após
trabalhos de canalização das
mesmas, para o futuro Jardim Pênsil.
Procurando dar continuidade a este
esforço de permanentemente dotar
a casa de água fresca, D. Pedro III
adquire em 1752 o Casal da Abe-
goaria, situado no Monte Abraão, e
cujas águas seriam transportadas
para o palácio através de um
conjunto de  galerias subterrâneas,
que atravessavam todo o Casal da
Abegoaria, passavam pelo Aque-
duto na Ponte Pedrinha e dali
corriam para o Casal de Queluz de
Baixo. Estas águas abasteceriam
igualmente a Quinta da Tascôa e a
Terra das Forcadas, correndo ainda
em direção ao Tanque do Curro, que
funcionaria como um enorme
reservatório de água, utilizado para
a irrigação de terras circundantes,
obras que se concluíram em 1757
após trabalhos de Mateus Vicente
de Oliveira, Pedro Gualter da
Fonseca e do engenheiro mor
Manuel da Maia. No ano seguinte
novas captações de água seriam
realizadas, desta feita ligando águas
que vinham do Pendão até á Ponte
Pedrinha, e dali para o já referido
aqueduto. Onze anos depois, sob
supervisão de Manuel Alves, novos
trabalhos de captação de água
seriam efetuados, novamente no
Monte Abraão, mais concretamente
no sítio chamado de Águas Novas.
Também estas águas seriam canali-
zadas em direção ao Aqueduto e dali
para o  Palácio. Dois anos depois,
no sítio conhecido como Outeiro da
Cabaça, também pertíssimo do
Monte Abraão, as águas aí desco-
bertas seriam igualmente canaliza-
das para o Aqueduto, para o Palácio,
para a Fonte da Ponte Pedrinha e
para o Chafariz do Celeiro. Ainda
durante o tempo de vida do infante
D. Pedro foram descobertas e
utilizadas variadíssimas nascentes
de água, como as Minas da Água
da Figueira; Quinta Nova; Soeiras;

Quinta dos Afonsos e Minas das
Soirans;além da utilização das nas-
centes da Mina do Tijolo, do Outei-
ro ou da Mina de  José Francisco,
entre muitas outras que aqui se tor-
na difícil enumerar. Fruto do aban-
dono do palácio após o século XIX
e por circunstâncias muito variadas,
todas elas foram perdendo a sua
utilidade, deixando de ser utilizadas.
A 1 de Novembro de 1755 um terra-
moto gigantesco atordoava Lisboa,
quase a arrasando por completo. Por
ordem do Marquês de Pombal, todo
o pessoal técnico e operário válido
deveria abandonar de imediato os
trabalhos em que estivesse envolvi-
do e rumar à capital para ajudar nos
trabalhos da sua reconstrução.
Muito do pessoal que se encon-
trava a trabalhar em Queluz é mobi-
lizado, entre eles Mateus Vicente de
Oliveira e muitos outros engenhei-
ros. Este contratempo não impediu
a continuação dos trabalhos, com a
chamada de outros operários e mui-
tos estrangeiros. Mas as desloca-
ções de Vicente Oliveira a Lisboa
tornam-se cada vez mais prolonga-
das e dificultam a correta super-
visão dos trabalhos. Como fazer
para ultrapassar esta dificuldade?
D. Pedro III decide-se pela chamada
do francês Jean Baptiste Robilion,
há alguns anos radicado em
Portugal e que já executara alguns
trabalhos menores para a coroa
portuguesa, para a continuação dos
trabalhos. Esta decisão muito tem
intrigado os estudiosos de arte:
porque razão recorrer a um homem
que era um decorador e escultor por
excelência, sem dúvida, mas cuja
competência não seria a mais ade-
quada para um trabalho que exigia
formação sólida em arquitetura?
Alguns aventam que tal decisão se
prendeu com Robilion ser um
estrangeiro, conhecer a maior parte
das capitais europeias da época-
Londres, Paris, Haia,entre outras- e
estar a par das mais modernas
escolas artísticas da época. É
importante reter que o século XVIII
é o século por excelência do
roccaille, ou rococó, estilo artístico
de grande brilhantismo no que
respeita sobretudo à decoração.
Outros apontam que, após uma
primeira fase extremamente bem
sucedida nos trabalhos feitos por
Vicente de Oliveira, este mostrava
agora uma maior lentidão e pouco
brilhantismo nas escolhas artísticas
segundo o já príncipe consorte.
Nessa linha, uma mudança era mais
do que necessária para imprimir algo
de novo no projeto.
Para ajudar nesta nova fase de obras
contratam-se artistas de renome
nacional e estrangeiros. Entre estes
últimos avultam os nomes de
franceses, como Jacques Antoine
Collin na escultura; Guillaume
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Lautier no estuque; Jean François
Cragnier nos trabalhos de carpin-
taria. Entre os nacionais devem
destacar-se as importantes contri-
buições de António Ângelo; Inácio
Oliveira Bernardes; Faria Lobo e
Luís de Barros; André Gonçalves;
José Carvalho; José Gonçalves
Soares; José Monteiro e Francisco
da Costa Ferreira. É durante este
período que se erguem, passo a
passo e sob supervisão de Robilion,
as principais salas do Palácio: a Sala
das Merendas; dos Embaixadores;
da Música; Sala D. Quixote; Sala do
Lanternim. Na Sala do Trono viriam
a decorrer, por exemplo, as principais
receções e audiências régias sempre
que a corte  se encontrava por
Queluz, mas nunca antes de 1782,
por não haver um espaço condigno
onde receber embaixadores e
dignitários papais e económicos.
Datam ainda deste período a
execução da fachada de cerimónias,
com ricos ornatos e um trabalho de
cantaria muito assinalável, a ala
poente, o pavilhão Robilion e a
escadaria dos Leões, ao que tudo
indica destinada a colmatar os cons-
tantes problemas colocados pelo
constante desnível do solo.
Existiam ainda outros espaços que
foram sendo alvo deabandonado
ou que os franceses destruiriam por
completo aquando da sua ocupa-
ção do palácio.
 Todos eles mereceram grande
atenção na decoração, muita dela
feita por Robilion ou por outros
artistas, mas sob sua supervisão.
Por exemplo, só num dos quartos
de dormir foram gastos em vários
artigos para a sua decoração, mais
de 1250 cruzados. Para cobrir vários
espaços de vidros ou vidraças
despenderam-se mais de 60 reis.
Com pinturas, estuques e outros
trabalhos interiores a cifra de
despesa chegou a ultrapassar os
246 cruzados. Só no Quarto Alto
Nobre, por exemplo, ultrapassou-se
a cifra dos 30 mil reis em aspetos
vários de decoração. Mais de 400
reis foram gastos em equipar, mobilar
e decorar com todo o cuidado a
capela onde diariamente o príncipe
consorte ouvia missa diária quando
se encontrava em Queluz.
A par desta riqueza de interiores, o
outro ponto alto da edificação do
palácio foram os seus jardins.
Contrariamente aos espaços verdes
existentes hoje em dia, de que todos
podemos usufruir e desfrutar sem
problemas de maior, os jardins de
Queluz são concebidos, ao gosto
da época, voltados para o interior
da residência, escondidos pela
fachada de cerimónia, longe por-
tanto, de olhares indiscretos. De um
vasto conjunto de jardins anterior-
mente existentes, importa sobretudo
evocar dois, que são também os
mais importantes. Um é o Jardim Pên-
sil ou de Neptuno. Decorado com
uma ampla estatuária adquirida
maioritariamente em Génova ou
Londres por indicação dos embai-
xadores, a sua decoração era com-
pletada por fileiras de canteiros
rodeados por sua vez de fileiras de
buxos, jacintos, anémonas, ranún-

culos e túlipas. Ao centro estava a
célebre Fonte de Nereida, cujos
repuxos de água de abriam aquando
das festas dadas pelo senhor da
casa e que, completados com o fogo
de artifício, davam um toque de
requinte, muito ao gosto da época.
O outro jardim era o de Malta, ordem
da qual o Senhor do Infantado era o
responsável máximo- Era também
chamado dos azereiros pela abun-
dância daquela planta no espaço em
volta. Tal como o jardim Pênsil, era
decorado com uma fina e rica
estatuária, da qual se deve destacar
uma peça representando as 4 artes,
e um lago onde figuras de chumbo
seguravam um golfinho, que expelia
água em forma de repuxo. Menos
conhecidos e já há muito desacti-
vados, merecem mesmo assim
referência os Jardim Novo, o horto
dos infantes, ou mesmo o jardim
botânico. Este último dava mesmo
um certo toque de exotismo na
paisagem em redor devido á
quantidade de espécies vegetais
que lá se colocaram. Foram ainda
construídas variadas estufas para a
produção de fruta, vinda dos
continentes africano, americano e
asiático, para abastecimento da
casa. Castanheiros, ulmeiros,
ameixoeiras e outras árvores de fruto
pontificavam ainda no restante
espaço. Para coordenar tudo isto foi
mandado vir da Holanda o jardineiro
Gerritt Van den Kolk, e que morreria
em Queluz após muitos anos de
serviço como responsável dos
jardins do palácio. Rainúnculos
vermelhos, turbantes cor de ouro,
túlipas e anémonas podiam aqui ser
encontradas lado a lado com flores
e plantas como nomes tão exóticos
como os de uma figueira elástica;
penacheiros de ferrentos; várias
fúquias com tamanho variado; uma
Lantana de Cores, para além de
mimosas, begónias, arassás, que
ainda no século XIX davam consi-
derável despesa de manutenção.
Como se isto não bastasse, chegou
mesmo a ser montado um autêntico
jardim zoológico de espécies
animais raras.
Esta última parte da casa enchia de
orgulho e satisfação o seu proprie-
tário. Documentos recentemente
encontrados em arquivos espa-
nhóis mostram-no, por exemplo, a
passear de charrette por entre a
paisagem, admirando tudo em redor,
ou servindo de guia nalguma visita
que por vezes fazia a alguns amigos,
mostrando tudo o que se encon-
trava já feito ou em fase de
acabamento.
O abastecimento de água para esta
parte da casa era feita por um canal
de 110 metros mandado erguer pelo
dono da casa. Decorava-o ampla
azulejaria, entretanto retirada. Este
tanque não servia só para abastecer
de água as plantas e árvores em
redor. Servia também para, nos dias
quentes de Verão, a família real vogar
suavemente nas suas águas, abri-
gada pela sombra do arvoredo.
Robilion morre em 1782. Três anos
depois, era a vez de Mateus Vicente
Oliveira deixar este mundo. Por essa
altura D. Pedro III, o grande impul-

sionador de todo aquele projeto,
falecia também. Caberia então a
Manuel Caetano de Sousa conti-
nuar e prolongar os trabalhos ainda
existentes, sendo então regente, por
incapacidade de D. Maria I, D. João
VI. Continuando-se e dando-se
conclusão aos trabalhos de pros-
peção de águas já anteriormente
efetuados, deu-se início em 1790 e
sob direção de Joaquim José dos
Reis, aos trabalhos para o levanta-
mento de um novo aqueduto.
Começava este na Gargantada,
seguindoas águas até à Ponte de
Carenque e dali rumo ao chafariz do
Largo do Palácio, sendo também
este aqueduto que abasteciaos
chafarizes dos Quatro Bicos; a Fonte
dos Namorados e o Chafariz das
Carrancas. Estas obras contaram
com a supervisão técnica do
engenheiro Teodoro Marques e do
mestre pedreiro Francisco António..
Mesmo assim, a sede e o abasteci-
mento constante continuou a ser um
problema devido á persistência de
Verões secos e de Outonos pouco
chuvosos que obrigavam ao arma-
zenamento constante de água,
disso estando encarregues os
Moços de Água do Paço.
Noutra vertente era edificado o
palacete da arcada para aquarte-
lamento da guarda que acompa-
nhava sempre a corte nas suas des-
locações e as estruturas em frente
da capela e palácio. Serviam também
para alojamento de físicos, médicos,
cirurgiões, capelães e outros
criados do Paço. Várias vezes con-
sumidas pelos incêndios, tiveram de
ser levantadas consecutivamente.
Assim aconteceu em 1830, por
exemplo, quando após um grande
incêndio, se teve de reconstruir o
bairro dos artífices. Para evitar
danos maiores, e mesmo assim
sempre com dificuldades nesta
matéria, foram instaladas bombas de
água junto ao palácio para acudir
ao problema do fogo. Uma casa para
o administrador do palácio, habita-
ções para variado pessoal e novas
cavalariças foram também levanta-
das do chão. Concluíram-se também
nestes anos os jardins, ornamenta-
dos por rica estatuária.
Eram poucas as habitações em
Queluz à data destes melhoramen-
tos. O pessoal que servia o Paço de
Queluz procurava residência em
Belas ou em Benfica, que distavam
alguns quilómetros de Queluz. Para
fazer face às constantes idas a
Queluz, e que se prolongavam cada
vez mais primeiro com D. Maria I e
mais tarde com D. João VI, Henrique
José de Carvalho e Melo, 2º marquês
de Pombal, mandaria construir,
paredes meias quase com os
quartéis, um palacete para sua
residência. Neste período o paço de
Queluz engrandece-se com a
aquisição de mais territórios na sua
vizinhança: Quinta Nova, Casal
Grande, Quinta do Rebelo e o Casal
e Quinta de Queluz de Baixo.

HISTÓRIA LOCAL

em no coração da Vila Velha, a Rua dos Arcos que, durante anos
e anos, permaneceu como estandarte da mais evidente cultura
do desleixo – expressão cara ao nosso saudoso vizinho Jorge
Sampaio sempre que  assinalava casos congéneres – está em
vias da mais grata recuperação.

Moura memória
João Cachado

B
Não tendo sido o único que, com frequência, denunciou estado tão
lamentável em que a falta de cuidados de manutenção também se mesclava
com deplorável falta de
higiene, igualmente consi-
derei que, ao equacionar a
urgente concretização da
intervenção que se impunha,
se deveria aproveitar para a
recuperação de património
local relacionado com
memória residual há séculos
patente.
Confesso que, castigado por
tantos anos da inércia a que
o local fora votado, só me
senti animado quando
começou a intervenção e as
obras já eram inegáveis.
Desde então, tenho vindo a
acompanhar os trabalhos,
conversando com quem está
envolvido e confirmando
como tão previsível é o su-
cesso do empenho em curso.
Cumpre ter presente que, já
durante este ano, na edição
do JS do dia 5 de Março*,
partilhei convosco a boa
nova de que estaria para
breve a concretização das
obras. Porém, naquela altura,
ainda não podia assegurar
que a autarquia cumpriria o
objectivo afim do programa
pelo qual me tenho batido
desde 2013, qual seja o de evidenciar a memória árabe ali subjacente.

Oportunidade aproveitada
É neste contexto que me permito reproduzir a parte do mencionado artigo
que se articula com o assunto que hoje estou a partilhar:
“(…) Como não evidenciar que, estando nós junto à antiga Rua do Açougue
– remota reminiscência do as-soq árabe, interessante vestígio da Mouraria
de Sintra, mesmo sob a esplanada do Café Paris – se justificaria plenamente
a existência de placa ou painel de informação local atinente? Aliás,
analogamente, se deveria proceder quanto à Judiaria, junto ao arco que
lhe dá acesso, à esquerda de quem sobe a rua, a caminho da Piriquita.
Estas, apenas duas das etapas de passagem de um circuito elucidativo da
saudável convivência que outrora reinou entre as comunidades religiosas
cristã, judaica e muçulmano, percurso a promover com outros motivos do
maior interesse, naturalmente, após a inadiável requalificação em referência.
Naturalmente, a informação a disponibilizar, ainda que significativamente
reduzida, obedeceria sempre a um mesmo modelo padrão de painel-placa,
talvez com a aposição de um pequeno símbolo cromático, identificador de
certo circuito, em articulação com a que apareceria nos folhetos turísticos
e suportes digitais, inequivocamente coerente tanto em termos do estilo
informativo como no aspecto gráfico. (…)”
Após o fim da citação, gostaria de chamar a vossa atenção para o facto de
o pavimento em calçada já ter sido trabalhado com recurso a um padrão de
inequívoca reminiscência árabe que só será perfeitamente visível depois
das limpezas.
Também lembrarei que a Escola Profissional de Recuperação do Património
de Sintra foi chamada a contribuir para o êxito da operação e que alguns
dos painéis azulejares até já foram recuperados. Muito trabalho ainda por
concretizar mas com indícios deveras encorajadores.

*Em Sintra, na Mouraria, Jornal de Sintra, 05.03.2021

[João Cachado escreve de acordo
com a antiga ortografia]

Parte do pavimento em calçada.
Padrão de inspiração árabe
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Trazer a Natureza
de volta: mais de 150
organizações de ambiente
pedem ambição à UE

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) junta-
se a mais de 150 Organizações Não-Governamentais (ONG)
de Ambiente europeias para recomendar maior ambição na
nova Lei de Restauro da Natureza da União Europeia, que se
encontra na fase final de preparação pela Comissão Europeia.
Numa carta aberta ao Vice-Presidente Executivo da Comissão
Europeia, Frans Timmermans, e ao Comissário europeu do
Ambiente, Viginijus Sinkevièius, estas organizações,  que
representam milhares de cidadãos europeus, recomendam que
seja estabelecida uma meta mínima de restaurar 15% da área
terrestre, marinha e dos rios da UE até 2030. 
As organizações subscritoras argumentam que para esta nova
legislação europeia ser suficientemente ambiciosa, adequada
e eficaz, será indispensável que contenha metas claras e
mensuráveis. Tal como na lei do clima, uma meta comum para
toda a UE será indispensável para mobilizar os Estados Mem-
bros a agir à escala necessária e facilitará a monitorização das
suas contribuições, garantindo que os objetivos são
alcançados em tempo útil. 
Restaurar 15% da área terrestre, marinha e dos rios da UE
significa recuperar 650 000 km2 em terra, 1 000 000 km2 no mar
e 178 000 km de rios, trazendo a natureza de volta a habitats e
ecossistemas degradados pela ação humana. Esta abordagem
já deu provas de sucesso, existindo bons exemplos no nosso
país.  
A SPEA tem implementado vários projetos que refletem os
benefícios de restaurar áreas terrestres e marinhas. Nas
Berlengas, a remoção de espécies invasoras fez com que o
arquipélago voltasse a ser um refúgio para as aves marinhas,
permitindo inclusive que o roque-de-castro, a mais pequena
ave marinha portuguesa, nidificasse na Ilha da Berlenga nos
últimos anos. Nos Açores, a recuperação da floresta
Laurissilva e de ecossistemas naturais como as turfeiras
permitiu salvar o priolo, ave que não existe em mais nenhum
local do mundo, e aumentar a resiliência  às alterações cli-
máticas. Também na Madeira, os trabalhos da SPEA para
restaurar a floresta Laurissilva têm sido exemplo de sucesso,
recuperando o património natural do arquipélago para
benefício das aves e das pessoas. 
“Esta lei de restauro da Natureza é crucial para o futuro da
Europa: temos de agir já para combater a crise climática e a
crise da biodiversidade, e restaurar a Natureza do nosso
continente, em larga-escala, é um passo fundamental nesse
processo” diz Domingos Leitão, Diretor Executivo da SPEA.
“Para esta lei ser eficaz, tem forçosamente de ser ambiciosa:
preservar o pouco que nos resta não chega, temos de trazer a
Natureza de volta à Europa.”

Fonte: spea

A Câmara Municipal de
Sintra assinou, esta terça-
feira, dia 14, um protocolo
para a criação da Escola de
Segunda Oportunidade de
Sintra, projeto que pretende
trazer para a formação
escolar jovens que tenham
abandonado o ensino, que se
encontrem em risco elevado
de o fazer ou que tenham um
percurso marcado anterior-
mente pelo insucesso.
A antiga fábrica da MELKA,
onde foi assinado o proto-
colo, torna-se assim no espa-
ço que irá albergar a Escola
de Segunda Oportunidade de
Sintra. Este espaço será tam-
bém a nova casa da Escola
Profissional de Recuperação
do Património de Sintra e do
polo de formação de nível
superior, através de protocolo
com o Instituto Superior de
Tomar que irá neste lugar
desenvolver alguns dos seus
cursos.
Bruno Parreira, vice-presi-
dente da autarquia de Sintra,
afirmou que “o concelho
apresenta uma taxa de reten-
ção e desistência no ensino
secundário de 35%, valor mui-
tíssimo preocupante e supe-
rior à média nacional, que se
situa nos 23%.”
“Existem apenas 4 Escolas em
Portugal – Matosinhos, Er-
mesinde, Samora Correia e
Arco Maior, sendo Sintra o
5º Projeto desta natureza a ser
implementado em território
nacional.”

Sintra vai ter Escola de Segunda Oportunidade

A Escola de Segunda Opor-
tunidade de Sintra surge
como uma nova chance para
que os jovens possam desen-
volver competências e criar
um projeto de vida, que lhes
permita encontrar um novo
caminho ou rumo.
Esta resposta tornou-se pos-
sível pela vontade das quatro
entidades que assinaram o
protocolo, nomeadamente o
Ministério da Educação, re-
presentado pela Direção
Geral de Estabelecimentos
Escolares, a Câmara Muni-
cipal de Sintra, o Agrupa-
mento de Escolas Agualva
Mira Sintra e a Associação És
Mais.
Para além das instalações, a
Câmara Municipal de Sintra
apoia este projeto de outras
formas, nomeadamente na
concessão de refeição diária
gratuita e transporte.
“Atualmente, frequentam a
escola mais de 4 dezenas de
jovens a quem é preciso vol-

tar a dar esperança para que
voltem a acreditar que é
possível construir um futuro
mais positivo.”, reforça o
então vice-presidente da
autarquia.
Na cerimónia de hoje foram
também entregues os diplo-
mas os certificados de con-
clusão do ensino secundário
no Centro Qualifica do Mu-
nicípio de Sintra, que através
do Projeto Educativo Local,
desenhou uma estratégia
coesa para a educação no
território.
“O principal objetivo desta
resposta é não deixar nenhum
cidadão de Sintra sem a
resposta mais adequada ou
sem a possibilidade de me-
lhorar a sua vida pessoal e
profissional por via da quali-
ficação. É nossa convicção
que este caminho só é pos-
sível com todas as conver-
gências entre os diversos
atores envolvidos” sublinha
Bruno Parreira.

O Centro Qualifica Município
de Sintra (CQMS) surgiu, em
maio de 2020 e a ocupação
estratégica das antigas insta-
lações da MELKA, destaca-
se pela centralidade e aces-
sibilidade a todo o tipo de
transportes, cobrindo a área
territorial oriental do con-
celho.
O Centro resulta de uma
candidatura realizada pelo
Município de Sintra, assente
na parceria com a Escola
Profissional de Recuperação
do Património de Sintra e a
Escola Secundária Ferreira
Dias.
Os Centros Qualifica visam
estreitar a relação entre a
formação e o emprego, numa
perspetiva de aprendizagem
ao longo da vida. Respondem
às necessidades de formação
e qualificação de jovens que
não estudam nem trabalham
e de adultos com necessi-
dades de formação académica
ou profissional.

Cerimónia da criação da Escola de Segunda Oportunidade

A Câmara Municipal de Sintra
informa, de acordo com in-
formações prestadas pela
Instituto da Segurança So-
cial, serão garantidas as
respostas sociais aos filhos
dos profissionais considera-
dos essenciais durante o
período de suspensão pre-
ventiva das atividades leti-
vas, não letivas e formativas
em regime presencial, de 2 a 9
janeiro de 2022.
A suspensão das atividades
letivas decorre da decisão do
governo da adoção de me-
didas imediatas que permitam
fazer face, de forma eficaz e
pronta, à evolução negativa
da situação epidemiológica,
tendo em consideração o
período festivo e as impli-
cações que o mesmo pode ter
no âmbito da retoma das

COVID-19 | INFO:
Resposta social para filhos de trabalhadores
de serviços essenciais

foto: cms

atividades letivas, não letivas
e formativas foi tomada a
opção preventiva de suspen-
der estas atividades entre 2 e
9 de janeiro de 2022.
Com o intuito de garantir que
os filhos ou outros depen-
dentes a cargo de trabalhador
considerado essencial pos-
sam permanecer nas respos-
tas sociais onde se encon-
tram integrados, informa-se
que:
– Em regras os estabeleci-
mentos referidos no artigo
14.º do Decreto-Lei n.º 28-B/
2020, poderão permanecer
abertos, desde que prestem
apoio social, exclusivamente
aos filhos ou outros depen-
dentes a cargo de trabalhador
considerado essencial;
– O reconhecimento dessa
qualidade por parte dos

referidos trabalhadores,
compete aos estabelecimen-
tos dos setores social e so-
lidário, cooperativo e par-
ticular, que os filhos ou
outros dependentes daque-
les trabalhadores normalmen-
te frequentam, podendo, para
o efeito, as suas entidades
patronais emitir os compro-
vativos que julguem neces-
sários;
– As instituições da área da
deficiência com resposta de
centro de atividades e capa-
citação para a inclusão, sem
prejuízo da suspensão das
atividades dos mesmos,
devem garantir o apoio aos
responsáveis pelos seus
utentes que sejam traba-
lhadores de serviços consi-
derados essenciais, nos
termos identificados no

número anterior.
De forma a monitorizar o
funcionamento das respostas
sociais que permanecem
abertas para receberem,
exclusivamente, os filhos ou
outros dependentes a cargo
de trabalhador considerado
essencial, o interessado de-
verá preencher o questio-
nário correspondente, até dia
20 de dezembro.  
Os equipamentos que estarão
em funcionamento serão
posteriormente integrados na
listagem de equipamentos
que se encontra disponível
no website da Segurança
Social – Apoio Social à
População.
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Estimados irmãos e irmãs:
Como família, estejamos reunidos à
volta do Presépio, em torno da
manjedoura, na noite de Natal. Não
deixemos de sonhar e trabalhar por
um mundo que seja verdadeira Casa
comum, lugar para todos, onde não
falte a ninguém uma terra, um teto e
um trabalho. Porém, esta Casa
comum só será de todos, se este
desejo de construir o Presépio,
lugar de encontro para todos,
começar por habitar o coração da
nossa vida, por assentar os alicerces
da nossa casa e animar a célula
básica da nossa família.
Num mundo tão competitivo, onde
cada um pensa que tem de conquistar
o seu lugar à custa do outro, o Natal
vem ensinar-nos que, em família,
ninguém é a mais nem de mais; pelo
contrário, há sempre lugar para mais
um na nossa casa e à nossa mesa; é
preciso aprender do Presépio a dar
lugar ao outro; a tornar-se um lugar
do cuidado dos mais frágeis e do encontro para os outros, de modo que ninguém se sinta só
ou de sobra. Deixemos que o Natal se sinta em casa.
Este é realmente o verdadeiro espírito do Natal, que torna possível fazer do “Presépio, do
nosso coração, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa terra, do nosso mundo,
um lugar para todos”! Assim seja, para que hoje aconteça Natal.
Para todos um Santo e feliz Natal, são os meus votos.
O vosso amigo.

Pe. Manuel Silva

Mensagem de Natal 2021
que veio do Cacém

De 1 a 12 de dezembro, mais
de 32.000 pessoas visitaram
o mágico Reino do Natal,
organizado pela Câmara
Municipal de Sintra.
Durante estes dias, este es-
paço de partilha rececionou
mais de 7.000 bens ali-
mentares, cerca de 300 al-
imentos para animais e 39
mantas polares para animais.
O presidente da autarquia,
Basílio Horta, destaca “o
espírito de solidariedade de
quem nos visita e a forte
adesão a este evento. É de
salientar que no dia 12, este
domingo, o Reino do Natal
atingiu um número record de
entradas, com mais de 6.800
visitantes.”
A magia do Natal manter-se-
á no centro histórico de Sintra

Mais de 32 mil visitantes nos primeiros
dias do Reino do Natal em Sintra

até 23 de dezembro, propor-
cionando a todos os visi-
tantes momentos inesque-
cíveis de partilha e encanta-
mento, aliando o cenário na-
tural do Parque da Liberdade
e do Terreiro do Palácio Na-
cional a cenários de encantar.
Aqui os visitantes têm todos
os motivos para se deixar
levar pelo espírito natalício.
Fadas, duendes, seres fantás-

ticos e o próprio Pai Natal
transformam este espaço um
verdadeiro Reino de Natal,
onde os visitantes são con-
vidados a entregar um dona-
tivo (bem alimentar não pe-
recível) ou um valor simbólico
em numerário que reverte
posteriormente na compra de
alimentos para as famílias
mais carenciadas do con-
celho de Sintra.
Todo o parque é cenografado,
sendo a brincadeira, as ativi-
dades desportivas, os ateliês,
os concertos, diversos espa-
ços de restauração e o artesa-
nato uma constante ao longo
dos dias do evento, dos
quais tantos miúdos como
graúdos podem usufruir ao
máximo.
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m Conto de
Natal” é a pe-
ça de teatro
que vai subir
ao palco, im-

www.jornaldesintra.com

JORNAL DE SINTRA
(Últida edição Papel)

“Um conto de Natal” na Ribeira de Sintra
Adaptação de conto tradicional pelo Teatro União, da Sociedade União Sintrense

“U
provisado, do espaço SMAS
da Ribeira de Sintra. O mais
recente projeto do Teatro
União, da Sociedade União
Sintrense, vai ser apresentado
no sábado e domingo (dias
18 e 19 de dezembro), a partir
das 15h00, no novo espaço
dos Serviços Municipaliza-
dos de Água e Saneamento
de Sintra (SMAS de Sintra)
que se pretende assumir
como um polo de referência
ao nível da educação e sensi-
bilização ambiental e de di-
vulgação científica e tecno-
lógica, mas que também está
aberto à cultura.
“Um Conto de Natal” é a
adaptação da obra de Charles
Dickens, um conto tradicional
que nos transporta para a
visita de três espíritos ao
velho e avarento Ebenezer
Scrooge, a personagem prin-
cipal e que nasceu neste
célebre livro do escritor
inglês.
Nesta adaptação, concretiza-
da em tempo de pandemia
(mas que há muito estava nos
planos desta companhia sin-
trense), assumiu-se a liber-
dade criativa de fazer a al-
teração dos nomes das per-
sonagens, com a utilização de
heterónimos de Fernando
Pessoa.
A peça apresenta uma com-
ponente de conto tradicional,

mas recorre à representação
paralela de cenas que cor-
respondem às diferentes
viagens que são conduzidas
pelos espíritos de Natal.
Fazendo a ponte com a magia
que o Reino de Natal traz a
Sintra, esta narrativa é guiada
pela Rainha de Natal, acom-
panhada por uma sonoplastia
original que nos transporta
para o universo desta quadra
natalícia.
A entrada é gratuita para os
munícipes de Sintra, aplican-
do-se o tarifário de acesso ao
espaço para os restantes vi-
sitantes, mas limitada ao
número de lugares dispo-
níveis.
Antes ou após a peça de
teatro, com a duração de 30
minutos, os visitantes pode-
rão usufruir das atividades

do espaço SMAS na Ribeira
de Sintra e, em particular, as
exposições “Monstros Ma-
rinhos” e “Mar de Plástico”,
organizadas pelo CIMMAR-
Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e
Ambiental da Universidade
do Porto e pelos SMAS de
Sintra, com o apoio da Câmara
de Sintra, que pretendem
alertar para o problema do lixo
marinho e a necessidade de
adoção de comportamentos
ambientalmente responsá-
veis por parte da população.
Estas exposições constituem
a primeira grande iniciativa
após os SMAS de Sintra
terem assumido a gestão das
instalações na Ribeira de
Sintra, que vão acolher, em
2022, o Museu da Água e
Resíduos (MAR).
 

Espaço SMAS - Ribeira de
Sintra
Morada: Rua Carlos de Oli-
veira Carvalho, n.º 9, Tele-
fone: (+351) 219 247 730.
E-mail: reservas@smas-
sintra.pt.
Horário de funcionamento:
Terça-feira a domingo, das
10h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00. Encerra às segun-
das-feiras e feriados.
Tarifário: •4 – Adulto; •3 –
Cartão Jovem / Estudante;
•3 – 4 aos 17 anos; Grátis –
Criança (até 3 anos inclusive);
•3 – Sénior: •12 – Família (2
adultos e 2 crianças até aos
17 anos); Grátis: munícipes de
Sintra.

Fonte: SMAS Sintra

Rogério Samora ini-
ciou a sua carreira ar-
tística em criança/jo-
vem, no meio da Cultura
Popular, na Voz do
Operário a que acres-
centa umas brincadei-
ras no Liceu de Queluz,
palavras de Rogério
Samora à revista sá-
bado, 7 de Julho de
2005.

José Rogério dos Anjos
Filipe da Conceição
Samora  (Lisboa, 28 de
outubro de  1959 –Ama-
dora, 15 de dezembro
de 2021), ou apenas 
Rogério Samora, foi
um ator português.
Reconhecido pelos seus trabalhos no teatro e na televisão,
colaborou com realizadores como Manoel de Oliveira, João
Botelho, António-Pedro Vasconcelos, Maria de Medei-
ros, José Fonseca e Costa ou Raúl Ruiz.
Ganhou um prémio nacional de relevância na gala dos Globos
de Ouro (atribuídos pela SIC e a revista Caras).

Biografia
Frequentou o curso de Teatro (Formação de Atores), na Escola
Superior de Teatro e Cinema, e teve a sua estreia profissional
na Casa da Comédia, na peça A Paixão Segundo Pier Paolo
Pasolini, de René Kalisky (Prémio de Ator Revelação,
da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro, em 1981),
dirigido por Filipe La Féria.
Também com La Féria integraria o elenco de espetáculos
como A Marquesa de Sade de Mishima, A Ilha do
Oriente de Mário Cláudio, ou Eva Perón de Copi. De resto,
também foi dirigido por Carlos Avilez, no Teatro Experimental
de Cascais (Hamlet, de Shakespeare, e Erros Meus, Má
Fortuna, Amor Ardente, de Natália Correia), Saguenail (A
Dança do Sargento Musgrave, de John Arden), Fernanda
Lapa (Medeia é bom rapaz de Luís Riaza, As Bacantes,
de Eurípides, Sétimo Céu de Caryl Churchill e Como Aprendi
a Conduzir de Paula Vogel), Castro Guedes (Quase Por Acaso
Uma Mulher de Dario Fo), Carlos Pimenta (Moderato
Cantabile de Marguerite Duras e Ricardo III de William
Shakespeare), Gastão Cruz (O Pelicano de August
Strindberg), João Lourenço (Fernando Krapp Escreveu-me
Esta Carta de Tankred Dorst), Artur Ramos (A Cas-
tro de António Ferreira), Luís Miguel Cintra (Cimbe-
lino de Shakespeare) e Solveig Nordlund (Traições de Harold
Pinter).
Além do teatro, participou em quase meia centena de longas-
metragens no cinema, participando em filmes de realizadores
como Manoel de Oliveira, José Álvaro Morais, João Mário
Grilo, João Botelho, Manuel Mozos, António-Pedro
Vasconcelos, Maria de Medeiros, Luís Filipe Ro-
cha, Margarida Cardoso, José Fonseca e Costa e Raúl Ruiz.
Entre as suas interpretações mais destacadas, constam 98
Octanas (2006) de Fernando Lopes, realizador que também o
dirigiu em O Delfim, valendo-lhe uma nomeação para Melhor
Ator nos Globos de Ouro, de 2003, e em Lá Fora; co-
protagonizando ambos com Alexandra Lencastre. Chamado
também, com frequência, para dobragens de cinema de
animação, participou, por exemplo, na dobragem portuguesa
do filme O Rei Leão, dando voz quer nos diálogos, quer nas
canções à personagem de Scar.

Fonte: wikipédia

Rogério Samora
(1959-2021)
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Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão – Zona Sul (12.ª Jornada antecipada)

Candelária com estrelinha natalícia em Monte Santos
Ventura Saraiva

Minuto 40, do jogo:
Bernardo Maria
lança um contra
ataque rapidís-
simo, chega junto

Forte candidato à subida de divisão, o Candelária Sport Clube venceu pela margem mínima (0-1), o Hockey Club de Sintra/Planta Livre, jogo antecipado
da ronda número 12, agendada para Janeiro de 2022. A vitória garante à turma açoriana um “encosto” ao líder, Oeiras, ambos com 28 pontos,
embora à condição, visto ter um jogo a mais que oeirenses, e dois que o GRF Murches, 3.º, com 27.

à baliza adversária, e não
concretiza o remate. Na recu-
peração da bola, Anderson
Luís leva-a até dentro da pe-
quena área do Sintra, remata,
Zé Estrela defende, e na sobra,
surge o argentino, Damián
Catalini a marcar o golo que
daria a vitória à turma insular
orientada por Pedro Afonso
que como jogador começou
no Paço de Arcos, e passou
pelo Benfica.
E a história do jogo podia fi-
car por aqui, pela importância
do golo que haveria de decidir
o resultado e o vencedor do
encontro. Mas não. Importa
relevar a forma corajosa como
a equipa de João Baltazar
soube enfrentar um dos can-
didatos, com forte oposição
táctica, e um jogo de grande
qualidade.
No primeiro tempo, obrigou

tar o livre directo que poderia
decidir o resultado. Levou
essa interrogação até ao gong
final, deixando entre os
adeptos e sócios presentes
no pavilhão, uma boa sensa-
ção positiva para os jogos
que se seguem. Todavia, só
em Fevereiro de 2020 volta a
haver hóquei em Monte San-
tos, já que esta partida seria a
primeira do ano, seguindo-se
duas viagens fora (Física e
BIR), com o Benfica-B a
visitar Monte Santos no dia
5 de Fevereiro.

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
(Sintra)
Árbitros: Manuel Gonçalves
(Lisboa), e João César (Setú-
bal)
Ao intervalo: 0-0- Final: 0-1
Marcador:
Damián Catalin (41’)
HC Sintra/Planta Livre: Zé
Estrela; Diogo Coutinho, To-
más Silva (cap.), Rui Mendes,
e Diogo Silva (5 inicial);

Bernardo Maria, Diogo Car-
rilho, André Ferreira, Rafael
Ogura, e João Gouveia.
Treinador: João Baltazar
Candelária Sport Club:
Marcelo Araújo; João Silva,
Damián Catalin, António Es-
trela, e Miguel Catarino (5
inicial); Hugo Paiva, Miguel
Feio, Andersen Luís (cap.), e
Milton Jorge.
Treinador: Pedro Afonso
Classificação actual: 1.º AD
Oeiras, 28 pontos; 2.º Can-
delária SC, 28, 3.º Murches,
27, 4.º Benfica-B, 19, 5.º Alen-
quer e Benfica, 19, 6.º Acadé-
mica, 18, 7.º Física, 16, 8.º BIR,
13, 9.º Marítimo, 12, 10.º HC
Sintra/Planta Livre, 11, 11.º
Salesiana, 10, 12.º Criar-T, 9,
13.º Vilafranquense, 6, 14.º
Alverca, 2.
Próxima jornada (dia 9 Ja-
neiro 2022): Marítimo- Oei-
ras; Criar-T- Alenquer e Ben-
fica; Académica Coimbra-
Murches; Alverca-Benfica B;
Vilafranquense-BIR; Sale-
siana-Física.

mesmo o guarda-redes Mar-
celo Araújo a intervenções
difíceis, destacando-se o de-
sempenho da dupla Rui Men-
des/Diogo Silva.

No segundo tempo, e com a
rotação de patinadores, o
Sintra ganhou em intensida-
de ofensiva e poderia ter che-
gado ao golo ainda antes do

Candelária ter inaugurado o
marcador. Ficou no limite das
faltas (9), ainda com muitos
minutos para jogar, mas sou-
be jogar na contenção, e evi-

Na recepção ao CENAP- Cen-
tro Atlético Póvoa Pacense,
a União de Nafarros derrotou
a turma da região de Aveiro
por 6-2 (2-2 ao intervalo), em
jogo referente à 10.ª Jornada-
Zona Sul A, disputado no
domingo, dia 12.
A turma nafarrense chegou
aos 2-0, aos 2 e 8 minutos
de jogo, num “bis” de Zé
Lopes. Reagiram os visi-
tantes  para  chegar  ao
empate por Pedro Costa, e
Afonso Vincent.
No reatamento para a segun-
da parte, deu-se o festival de

Iniciativa atacante de Diogo Coutinho, já com dois adversários
a impedir a linha de passe

foto: ventura saraiva

Hóquei em Patins – 3.ª Divisão Nacional (Zona Sul a e B)
UD Nafarros e HC Sintra-B
ganham em casa

Alessandro Guzzo, com um
“hat-trick” (5-2), finalizando
Zé Lopes, com igual número
de golos para o 6-2 final.
Na classificação, CRC “Os
Águias” mantém-se firme na
liderança (25 pontos), segui-
do do Leiria e Marrazes (19),
Turquel-B (18), Nafarros (18),
APAC Tojal (16), e Entronca-
mento (16).
O campeonato vai sofrer uma
longa paragem, regressando
no dia 8 de Janeiro de 2022,
com a UDC Nafarros a viajar
até aos Açores, para defron-
tar o Caldeiras HC.

HC Sintra-B ganha
(4-3) ao Vasco
da Gama de Sines

Na Zona Sul B, o Hockey
Club de Sintra regressou à
competição depois da folga
na jornada anterior. Recebeu
em Monte Santos o Vasco da
Gama de Sines, e ganhou por
4-3 (2-2 ao intervalo), num
golo de André Ferreira nos mi-
nutos finais do encontro. To-
más Pantana (2), e Simão Fon-

seca apontaram os outros go-
los da formação orientada por
Mário Alves.
Com esta derrota, o Vasco da
Gama atrasou-se na luta pela
liderança, ficando com os 19
pontos, e com Campo de Ou-
rique (25), e Sporting-B (19),
a fugirem ao emblema alen-
tejano.
Já o HC Sintra-B passou para
o 8.º lugar, com 12 pontos.
Na 11.ª Jornada (dia 9 de Ja-
neiro de 2022), o Sintra des-
loca-se ao rinque do Campo
de Ourique.

Ventura Saraiva

O Sintrense encerrou a
primeira fase do nacional da
3.ª Divisão- 10.ª Jornada, no
domingo, dia 12, com uma
goleada de 0-25, sobre a frágil
equipa do Águias de Cama-
rate. Tudo começou aos 8

Terminou no domingo, dia 12, a 1.ª Fase do Campeonato
Nacional Feminino. Na Zona Sul, o Benfica terminou invicto
com um total de 22 pontos, e o Sporting com 19. Campo de
Ourique, e Stuart HC Massamá ficaram no 3.º e 4.º lugar, ambos
com 9 pontos, e APAC Tojal no último posto da classificação
sem pontuar.
A equipa do concelho de Loures jogou a última ronda no
pavilhão João Campelo, em Massamá, e foi derrotada (8-1),
pelo Astro Stuart HC Massamá. Tânia Freire (3), Adriana Costa
(2), Joana Jorge, Irina Melício, e Inês Baudoin, marcaram pela
turma da Linha de Sintra. Alice Domingues, apontou o golo
de honra da equipa do Tojal.
Avançam para a 2.ª Fase, as equipas do Académico da Feira,
CH Carvalhos, e Gulpilhares (Zona Norte), Benfica, Sporting
e Campo de Ourique (Zona Sul).                                            VS

Hóquei em Patins – Taça de Portugal (32 avos de final)
Nafarros-Benfica no domingo
às 17h00
Joga-se este fim-de-semana (dias 18 e 19), a eliminatória
referente aos 1/32 Avos de Final da Taça de Portugal de
Hóquei em patins, com a União Desportiva de Nafarros a
receber o Benfica no domingo, dia 19, às 17h00.
Quanto ao Hockey Club de Sintra/ Planta Livre, joga no Minho
defrontando o Valença HC. O jogo é amanhã, sábado, às 21h30.
Nesta eliminatória, o Sporting antecipou o jogo em São Pedro
do Sul para o passado dia 12, e goleou o Termas OC, por 0-9.

Hóquei em Patins – Campeonato Nacional
Feminino; Zona Sul
Stuart HC Massamá fecha com
vitória robusta (8-1) sobre Tojal

Futebol Feminino – 3.ª Divisão nacional (Série I)
Sintrense com goleada (0-25) em Camarate

minutos de jogo com o golo
de Margarida Farola, encer-
rando ao minuto 90, com
Vanessa Lourenço a fazer o
gosto ao pé. Rute Gonçalves
(6), Margarida Garcia (4),
Mafalda Almeida (3), Mariana

Freitas (3), Ana Bolzoni (2),
Amélia Fonseca (2), e Diana
Aguiar marcaram na goleada
histórica, valendo ainda um
auto golo do lado de Ca-
marate.
O Sintrense termina esta fase

sem derrotas, e com 28
pontos. O Almada AC ficou
no 2.º lugar com 19, e Futebol
Benfica-B, com17.

VS
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Campeonato de Portugal – Série E; 9.ª Jornada

Sintrense mantém invencibilidade, e já é 2.º
Ventura Saraiva

G

Foi a segunda vitória no
campeonato, e logo em casa
do 2.º classificado, o CD Vila
Franca do Rosário. Foi assim
a grande surpresa da jornada
11, realizada no domingo, dia
12, a par da perda de inven-
cibilidade do líder, Ericeirense
que foi derrotado no seu
campo pelo Catujalense por
1-2. Com estes resultados, na
frente ficou tudo na mesma,
o que já não se pode dizer
relativamente ao fundo da
tabela; “Os Montelavaren-
ses” deixou o último lugar, e
pode no próximo domingo, dia
19, na recepção ao SC San-
joanense encetar uma recu-
peração na tabela classifi-
cativa. De referir que em Vila

A Jornada 13, do distrital da
1.ª Divisão foi de sucesso
para as equipas do concelho
de Sintra que conseguiram o
pleno de vitórias pela primeira
vez, esta temporada. Desta-
que maior para a vitória do 1.º
Dezembro (1-0), sobre o
Oriental de Lisboa, a colocar
a formação de São Pedro de

abriel Castro aos
40 minutos de jo-
go, abriu o activo,
e estreou-se a mar-
car esta tempora-

Jogou-se no feriado do dia 8,
a 3.ª Eliminatória da Taça AFL,
com as equipas do 1.º Dezem-
bro, Sporting de Lourel a
seguirem em frente com vitó-
rias em casa e fora. O Cacém

Jogou-se no sábado, dia 11, a ronda número 9, do nacional da 3.ª Divisão de Futsal, com as
equipas da frente da classificação a perder pontos para a concorrência. Realce para a vitória
do CDR “Os Vinhais” no recinto do líder, Estoril Praia por 3-4 que ainda assim continua na
liderança da Série F, com 4 pontos de vantagem sobre o CF Sassoeiros que não foi além de um
empate (3-3), na visita ao MTBA. A equipa das 4 Aldeias até começou da melhor maneira com
um golo de Nando Mendes aos 4 minutos de jogo, aumentando aos 17’ por Rafael Azenha.
O parcial de 2-0, manteve-se até ao intervalo, e no reatamento, Wilson Santos, reduziu para 2-
1, para de seguida, Nando Mendes bisar e dar de novo a vantagem de dois golos ao MTBA.
O final acabaria por se revelar inglório para a turma da casa que viria a sofrer o empate já no
minuto final.
Na jornada de amanhã, dia 18, que encerra a 1.ª Fase, o MTBA joga no Bairro Além das Vinhas
(São Domingos de Rana), com “Os Vinhais”.

VS

A jornada 15, da 1.ª Divisão da AFL disputada no sábado, dia 11, colocou frente-a-frente no
pavilhão António Mateus, em Vila Verde, o 1.º classificado (Rangel), e o 3.º (Vila Verde), com
4 pontos a separar as equipas. Venceu a turma leonina por 3-2, encurtando a diferença para os
amadorenses, e mantendo já o líder Atlético, à vista, na distância de 3 pontos.
No pavilhão da Escola Secundária Matias Aires, em Mira Sintra, o Novos Talentos recebeu o
Sporting de Torres e ganhou por 4-2, somando a terceira vitória na prova.
Quanto à Juventude Operária de Monte Abraão (JOMA), sofreu uma goleada de 6-0, na visita
ao Atlético Clube de Portugal.
Na ronda de amanhã, dia 18, e na viragem para a 2.ª Volta, o SC Vila Verde volta a jogar em casa,
e defronta a ACR Pregança do Mar. Também o Novos Talentos volta a jogar perante o seu
público, e faz a recepção em Mira Sintra, ao Operário Rangel.
A JOMA joga fora, e vai até ao Bairro de Alvalade defrontar o Fonsecas e Calçada.

VS

Na jornada 9, do campeonato- Série E-,
disputada no domingo, dia 12, o Sintrense
derrotou no seu campo, a equipa “O Elvas”-
Clube Alentejano de Desportos, mantendo a
invencibilidade na prova, e subindo ao 2.º lugar
da tabela classificativa.

da. A vantagem dum golo
para a turma de Hugo Falcão
foi para intervalo, e no rea-

tamento (57’), Alex Almeida
foi expulso, por duplicação
de amarelos, e deixou a equi-
pa visitante com menos uma
unidade no seu reduto defen-
sivo. Ora isso obrigou o técni-
co José Maia a reorganizar o
sector, retirando de jogo, o

médio brasileiro, Matheus de
Lacerda, fazendo entrar o de-

fesa luso moldavo, Oleg
Delliana.

Todavia, na substituição de
jogadores, seria Martim Fon-
seca a desequilibrar na troca
com Luís Mota, curiosamente
a saída de um avançado para
entrar um defesa. Entrou aos
68 minutos, e aos 75’ já estava
a marcar. E acabou por bisar
aos 85’, para os 3-0, com “O
Elvas” já reduzido a 9 uni-
dades por duplo amarelo ao
médio, Diogo Pereira.
Com mais três pontos, o Sin-
trense sobe para o 2.º lugar,
agora com 15, a dois do líder,
Atlético de Pêro Pinheiro que
foi surpreendido na deslo-
cação aos Açores, sendo der-
rotado no Operário de Lagoa,
por 1-0.
A próxima jornada marca o

Hugo Falcão, treinador do Sintrense que ainda não
perdeu para o campeonato

início da segunda volta, com
a equipa de Sintra a receber o
Operário Lagoa, e o Pêro
Pinheiro a viajar às Ilhas para
defrontar o Sporting ideal.
Destaque ainda para o en-
contro entre o Sacavenense,
e “Os Belenenses”. A turma
de Belém subiu ao 3.º lugar
em igualdade pontual com o
Sintrense, mas em desvanta-
gem – para já –, no confronto
directo.
Classificação: 1.º Atlético de
Pêro Pinheiro, 17 pontos; 2.º
Sintrense, 15, 3.º “Os Bele-
nenses”, 15, 4.º Loures, 13, 5.º
Coruchense, 11, 6.º “O Elvas”,
11, 7.º Operário, 11, 8.º SC
Ideal, 10, 9.º Sacavenense, 10,
10.º CD Rabo de Peixe, 9.

Campeonato Distrital da 2.ª Divisão da AFL; 13.ª Jornada
“Os Montelavarenses”
deixa último lugar na Série 1

Franca do Rosário, Hugo Pin-
to marcou aos 20 minutos, um
parcial que foi durando até ao
final do jogo.

Mem Martins SC
surpreende em Tires
na vitória
sobra a Nova SBE
No campo Dr. Santos Neves,
em Tires, o Mem Martins SC
protagonizou a surpresa da
Série 2, ao derrotar a Nova
SBE (2.º), por 0-3, dando mais
uma “ajuda” ao líder Futebol
Benfica que passou a ter 7
pontos de avanço sobre o 2.º
classificado, agora a URD
Tires, apesar de sair derrota-

do em Benfica frente ao
“fófó”.
Em Tires, Rui Cardoso foi
uma das figuras do jogo ao
marcar aos 9 e 53 minutos, e
com Pedro Nogueira também
a marcar, este aos 38’.
Nesta jornada, o 1.º Dezem-
bro-B, foi vencer à Tapadinha,
o CD Santo António de
Lisboa, por 0-3.
No próximo domingo, dia 19,
o Mem Martins SC recebe o
CD Santo António de Lisboa,
o 1.º Dezembro-B, a UDR
Santa Maria. Já o Real SC-B,
joga em Cascais.
Em Lisboa, há um “clássico”
de outros tempos, com o SF
Palmense, a receber o Futebol
Benfica.       Ventura Saraiva

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – Jornada 13
Pleno de vitórias para equipas do concelho

Sintra, a um ponto do 2.º, e a
4, do líder, Atlético Clube de
Portugal.
Também o Atlético do Cacém
ganhou, uma vitória o campo
das Seixas, na Malveira (0-1),
assim como o Sporting de
Lourel que foi ao campo do
União Povoense derrotar a
equipa da casa por 0-1.

Refira-se que o jogo entre a
SRD Negrais e Alverca foi
adiado para o dia 27 Fevereiro
de 2022.
Na jornada do próximo do-
mingo, dia 19, o Sporting de
Lourel recebe a SR Negrais, e
o Cacém, Ponte Frielas. O 1.º
Dezembro joga no terreno do
Damaiense.                           VS

Taça AFL – 3.ª Eliminatória
1.º Dezembro, Lourel, e Cacém apurados

derrotou a UR Santa Maria (1-
3), e o 1.º Dezembro (0-2) na
Juventude Castanheira. Em
casa, o SC Lourel derrotou a
AD Oeiras, por 2-1.
Pelo caminho ficam, o Rio de

Mouro (derrota caseira com
Lourinhanense), e Negrais
que foi derrotado no campo
do Olivais e Moscavide (1-0).

VS

Futsal – 3.ª Divisão Nacional (Série F); 9.ª Jornada
MTBA empata (3-3)
em casa com Sassoeiros

Futsal – Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL
Novos Talentos e Vila Verde
superam rivais
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Campeonato Distrital de Juniores A da 1.ª Divisão da AFL; SC Lourel, 1-Mem Martins SC, 1

Golos só no final, e para marcar o ponto
Ventura Saraiva

A

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo

PUB.

Reparações Mecânicas. Lda.

Telef. 219 219 009 • Telem. 917 263 063
Rua da Beijoquinha, n.º 45 B - Sacotes

2725-510 Algueirão

REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS
MULTIMARCAS

Deseja um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo a todos os estimados

Clientes, Fornecedores e Amigos

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

equipa leonina é a
que mais empates
soma no campeo-
nato (5), e com ape-
nas uma vitória,

SC Lourel: Daniel Carvalho;
Diogo Neves, Rodrigo Lopes,
Ricardo Amorim (Francisco
Santos, 82’), e Ricardo Almei-
da; Lourenço Bolzoni, Rafael
Soares (Pedro Paulino, 60’)
Diogo Santos, e Duarte Ama-
do (Bernardo Ferreira, 82’);
Henrique Feiteiro, e Rodrigo
Machado (Ricardo Alpoim,
60’).
No banco: Diogo Ventura,
Marco Diogo, e Rafael Ja-
neiro.
Treinador: Gonçalo Monteiro
Mem Martins SC: Ricardo
Rodrigues; Rafael Rodrigues,
Rodrigo Matias, e João Oli-
veira; Vasco Pereira, Daniel
Pidchekha, Tiago Picos (Éli
Belfort, 60’), Martim Vieira
(Vasco Silva, 82’), e Guilherme
Matos (João Carvalho, 82’);
André Gil (Daniel Rodrigues,
60’), e Gonçalo Braz.
No banco: Sérgio Cortinhas,
Martim Pereira, e Eduardo
Salvador.
Treinador: Marco Moutinho.
Resultados da jornada:
Fontainhas, 1- Futebol Benfi-

ca, 0; Sanjoanense, 0- Carca-
velos, 8; URD Tires, 3- Tor-
reense-B, 3; 1.º Dezembro, 1-
Santa Iria, 0; Carregado, 3-
Cultural, 3; Atlético CP, 1- Eri-
ceirense, 1; Alta de Lisboa, 0-
Atlético do Cacém, 2; Cas-
cais, 0- CD Mafra, 1.
Santa Maria- B Sad, adiado
para 26 de Janeiro de 2022.
Classificação: 1.º UR Santa
Maria, 27 pontos; 2.º Carca-
velos, 27, 3.º Santa Iria, 26,4.º
CD Mafra, 21, 5.º, 1.º Dezem-
bro, 18, 6.º Tires, 18, 7.º Fon-
tainhas, 17, 8.º Fontainhas,
17, 9.º Cultural, 15, 10.º AC
Cacém, 14, 11.º Atlético CP, 13,
12.º B Sad, 13, 13.º Alta de Lis-
boa, 12, 14.º Cascais, 12, 15.º
Mem Martins SC, 12, 16.º Eri-
ceirense, 11, 17.º Carregado,
11, 18.º SC Lourel, 8, 19.º
Torreense B, 6, 20.º San-
joanense, 0.
Próxima jornada (dia 18):
Mem Martins SC- 1.º Dezem-
bro; AC Cacém-Carregado;
Torreense B- SC Lourel.

para o lado do conjunto de
Lourel, com Ricardo Almeida
a ver o cartão vermelho aos
82 minutos, e no lance do pe-
nalti, Rodrigo Matias inau-
gurava o marcador para a
turma visitante. E seria já nos
descontos, no chamado tudo-

por-tudo, que o Lourel che-
garia ao empate por inter-
médio de Ricardo Alpoim,
uma das unidades que entrou
aos 60 minutos por troca de
Rodrigo Machado.
Ficha do jogo:
Complexo Desportivo sar-

gento Arménio (Lourel)
Árbitro: Patrick Joaquim,
auxiliado por Rui Mónica, e
Alexandre Cebolas
Ao intervalo: 0-0. Final: 1-1
Marcadores: Ricardo Alpoim
(SCL); Rodrigo Matias
(MMSC)

Dérbi concelhio sempre atractivo nos Juniores A, entre o Sporting de Lourel, e o Mem Martins SC. As duas equipas encontraram-se no sábado, dia 11,
no campo Sargento Arménio, em partida da 11.ª Jornada da 1.ª Divisão da AFL, e o resultado final acaba por ajustar-se ao desempenho das equipas,
e na posição que ocupam na tabela classificativa.

fraco pecúlio que atira a for-
mação de Gonçalo Monteiro
para os lugares do fundo da
classificação. Já o Mem Mar-
tins SC tem sido mais regular
com 3 vitórias e um lugar no
meio da tabela. Daí que ambas
as equipas quisessem os 3
pontos para consolidar posi-
ções, o que não viria a acon-
tecer. Jogo muito repartido
pelo meio campo, e fracas
oportunidades de golo. Fal-
tava intensidade na zona dos
30 metros, com os guarda-
redes em tarde tranquila.

Golos a surgir no final
do jogo sem tempo
para grandes festejos
Com o nulo ao intervalo, os
treinadores entraram no ritmo
das substituições aos 60 mi-
nutos, mas o jogo não mudou
as suas características. Piorou

Linha defensiva da equipa de Lourel em supremacia
sobre o ataque visitante foi anulando as linhas de remate

foto: ventura saraiva

Liga Portugal 3 – Zona Sul (Jornadas 11 e 12)
Real SC mantém 3.º lugar

Com dois jogos disputados,
um deles a meio de semana, a
formação do Real apenas
arrecadou três pontos face ao
triunfo diante o Oliveira do
Hospital, na condição de

António José visitante.
No passado fim-de-semana
saiu derrotado em Alcochete,
Estádio Aurélio Pereira pelo
Sporting B (4-2), golos de Tia-
go Morgado, e Wilson Silva.
A equipa do concelho de Sin-
tra, joga em casa, diante o

lanterna vermelha, União de
Santarém, encontro agenda-
do para amanhã, dia 18.
Resultados – Jornada 11 (dia
8):  FC Oliveira Hospital, 0
Real SC, 1; CD Cova Piedade,
0 Oriental Dragon FC, 2; UD
Leiria, 1 Caldas SC, 1; Amora

FC, 0 SCU Torreense, 1; FC
Alverca, 0 Vitória Setúbal, 3;
O jogo Sporting B vs  União
Santarém, marcado para o
próximo dia 22 do corrente
mês.
Jornada 12: FC Oliveira Hos-
pital, 1 Caldas SC, 1; União

Santarém, 2 Oriental Dragon
FC, 2; Sporting B, 4 REAL
SC,2; FC Alverca, 2 CD Cova
Piedade, 0; Amora FC, 1 Vitó-
ria Setúbal, 0, UD Leiria, 1
SCU Torreense, 0
Classificação: 1º UD Leiria,
27; 2º SCU Torreense, 20; 3º

Real SC, 19; 4º Caldas SC, 18;
5º Amora FC, 18; 6º Vitória
Setúbal, 17; 7º FC Alverca, 17;
8º Oriental Dragon FC, 13; 9º
Sporting B, 12; 10º CD Cova
Piedade, 11; 11º FC Oliveira
Hospital, 8; 12º União Santa-
rém, 6.
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JORNAL DE SINTRA
Há 87 anos a divulgar o Concelho de Sintra

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

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt • www.jornaldesintra.com

Neste Natal compre as suas prendas
no Comércio Local – Loja JORNAL DE SINTRA
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EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO
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: Até 8 janeiro
Onde: Galeria Municipal – Casa
Mantero

Sintra – “Linha Imaginária”,
exposição coletiva de artes
urbanas
Quando: Até 2 de janeiro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Exposição da artista
austríaca Rom Ceija Stojka
Quando: Até 2 janeiro
Onde: MUSA - Museu das Artes
de Sintra

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

CINEMA
Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643
16 a 21 Dezembro

“Homem-Aranha: Sem Volta
a casa”, na sala 2, às 15.55h;
21.30h.
“Homem-Aranha: Sem Volta
a casa”, na sala 8, às 15.10h;
18.10h; 21.10h.
“West Side Story”, na sala 3,
às 21.20h.
“Mães Paralelas”, na sala 4, às
13.40h.

MÚSICA
Sintra – Ciclo de Concertos
de Natal
Quando: 17 dezembro, 21h.
Centro Cultural Olga Cadaval

“Não Olhem para Cima”, na
sala 7, às 21.45h.
“Casa de Gucci”, na sala 4, às
18.20h; 21.25h.
“Clifford: O Cão Vermelho”
VP, na sala 7, às 11.20h; 13.25h;
15.30h; 17.35h; 19.40h.
“Encanto” VP, na sala2, às
11.15h, 13.35h, 18.55h.
“Encanto” VP, na sala4, às 16h.
“Encanto” VO, na sala4, às
11.25h.
“Cantar! 2, VP, na sala 3, às
11:30h, 15.20h, 17.45h.
“Encanto” VO, na sala8, às 13h.
“Os Elfkins - Operação
Pastelaria” VP, na sala 8, às
11.10h.

“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 Politeama, de Filipe La Féria informamos que dispomos de bilhetes para ofertar aos
nossos assinantes com quotas em dia.
Os bilhetes serão entregues 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.

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

DANÇA

"Monstros Marinhos" e "Mar de Plástico"
para ver em Sintra
“Monstros Marinhos” e
“Mar de Plástico” são as
exposições que inauguram a
27 de novembro, no espaço do
SMAS na Ribeira de Sintra -
na antiga Oficina da Ciência.
As duas exposições, organi-
zadas pelo SMAS de Sintra e
o CIIMAR – Centro Inter-
disciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental da
Universidade do Porto, e que
contam com o apoio da
Câmara Municipal de Sintra,
estarão patentes até dia 28 de
março de 2022, com o objetivo
de alertar para o problema do

lixo marinho e a necessidade
da adoção de compor-
tamentos ambientalmente
sustentáveis.
A exposição itinerante “Mar
de Plástico” pretende in-
centivar a reflexão crítica
sobre o problema do lixo
marinho e a necessidade da
adoção de comportamentos
ambientalmente responsá-
veis pela população. São uti-
lizadas diferentes ferramentas
de comunicação com forte
impacto visual e sensorial
para atrair a atenção dos
visitantes, alternando painéis

com informação em formato
essencialmente gráfico (info-
grafia e ilustração), com
objetos artísticos e elementos
multimédia.
Por sua vez, a exposição de
esculturas “Monstros Mari-
nhos” é realizada em parceria
com o artista Ricardo Nicolau
de Almeida que utiliza uni-
camente plásticos encontra-
dos nas praias, com o pro-
pósito de recriar um fundo do
mar composto por grandes
criaturas imaginárias e assus-
tadoras.

Fonte: CMS
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UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALMARGEM DO BISPO,
PÊRO PINHEIRO E MONTELAVAR

SEDE: ALMARGEM DO BISPO
Av. D. Afonso Henriques, 2 – 2715-214 Almargem do Bispo

Telef.: 219628160 – Fax: 219628169 • Email: geral@jf-apm.pt

POLO PÊRO PINHEIRO
Rua Casal Ossos – 2715-083 Pêro Pinheiro

Telef.: 219279818 • Email: pero.pinheiro@jf-apm.pt

POLO MONTELAVAR
Rua Maestro Alferes Álvaro Augusto de Sousa, 3 – 2715-857 Montelavar

Telef.: 219270161 • Email: montelavar@jf-apm.pt

Desejamos-lhe um FELIZ NATAL
e um Próspero ANO NOVO!

Querido Irmão e Irmã,
Eis Jesus que nos nasceu!
Deixa-te envolver pelo olhar doce e terno do Deus Menino que a Senhora nos apresenta em seu regaço, juntamente com São José, em nome do
Deus Altíssimo. Ele veio assumir a nossa frágil humanidade para a redimir com o seu imenso amor.
Neste tempo de Natal, contempla Jesus Menino! Deixa-te encantar pelo Seu sorriso fácil e pelo Seu olhar de Misericórdia e Simplicidade. Sente
a alegria de Sua presença no teu coração. Experimenta a Sua presença humana na tua vida.
É Natal! E Natal é Jesus! Em Jesus, no Coração de Deus Pai, fica cada um de nós com os olhos cheios de amor e compaixão.
Deixemos que Deus nos ilumine a vida através dos olhos de Jesus para que, com esperança, olhemos o presente e com amor, amizade e saúde,
projectemos um futuro mais harmonioso e próspero.
Que a Luz que brota do Presépio ilumine as vossas famílias, fortaleça os laços da amizade e do perdão e a todos permita um recomeço cheio de
Paz e Amor.
Santo e Feliz Natal!
O Vosso Prior,

Paróquia São João Baptistas das Lampas

Que a Luz que brota do Presépio
ilumine a humanidade

Adoração dos Pastores, Agnolo Bronzino, 1539


