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O Festival de Artes Performativas Peri-
ferias, iniciativa do Chão de Oliva – Centro
de Difusão Cultural, regressa em 2022 para
levar a Sintra vários espetáculos e ativida-
des culturais e, mais uma vez, aproximar
criadores, criações e espetadores. Esta edi-
ção reune artistas de várias partes do mun-
do, englobando diversas artes perfor-
mativas: desde música ao teatro, passando
pela performance, literatura ou marionetas.
Para celebrar a sua 11.ª edição, o Periferias
conta com uma programação diversificada
para pessoas de todas idades e com dife-
rentes interesses, sendo composta por
espetáculos que se apresentarão nas
várias salas culturais da vila de Sintra, como
é exemplo a Casa de Teatro de Sintra,
Centro Cultural Olga Cadaval, ou espaços
recreativos, bem como nas próprias ruas,
numa visão de descentralização cultural
dentro deste microterritório. Além das vá-
rias artes performativas, o festival pretende
celebrar diferentes culturas, bem como
continuar a valorizar e apresentar a criação
performática de regiões conotadas como
“periféricas” e, ainda, colocar em diálogo
diferentes linguagens artísticas.
Esteja atento. Participe...

Sociedade
Sintra subscreve
Manifesto Europeu
em solidariedade
com a Ucrânia
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SOCIEDADE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

No cumprimento das disposições estatutárias – alínea a), do n.º 1 e 2 do Artigo 41.º e Artigo 42.º – convoco a reunião da
Assembleia Geral Ordinária, para o dia 25 de Março de 2022, pelas 20h30 horas, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:
– Apresentação pela Direcção do Relatório e Contas de 2021, e apresentação pelo Conselho Fiscal do respectivo Relatório,
discussão e votação;
– Apresentação pelo Comando das Actividades de 2021;
– Apresentação pela Direcção do Plano de Actividades e Orçamento para 2022, sua discussão e votação;
– Apresentação das listas de candidatura sujeitas a votação na Assembleia Eleitoral, acompanhadas de um plano
sucinto de acção.
– Diversos.
O Relatório estará à disposição dos associados na Sede, para consulta, 15 dias antes da Assembleia Geral Ordinária (na
Secretaria, no horário normal de funcionamento).
As listas a votar deverão ser entregues impreterivelmente até 120 horas antes do início da Assembleia Geral Ordinária na
Secretaria da Sede e dirigidas ao Presidente da Assembleia Geral.
O coordenador de cada lista ficará responsável pelos sócios que a constituem:
– Assembleia Geral: Presidente, Vice-Presidente, Secretário;
– Direcção: Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, 1.º Secretário, 2.º Secretário, 2 Vogais, 3 Suplentes;
– Conselho Fiscal: Presidente, Secretário, Relator, Suplente.
Se na hora marcada não estiver presente a maioria absoluta dos sócios, a Assembleia reunirá em 2.ª convocatória, uma hora
depois, com qualquer número de sócios.

ASSEMBLEIA ELEITORAL
CONVOCAÇÃO

No cumprimento das disposições estatutárias – alínea c), do n.º 2 do artigo 41.º e, nomeadamente, os Artigos 30.º a 34.º –
convoco a reunião da Assembleia Eleitoral para as 17h00 do dia 08 de Abril de 2022, com o seguinte ponto único na ordem
de trabalhos:
– ELEIÇÃO DOS CORPOS ASSOCIATIVOS PARA O TRIÉNIO 2022/2024
As urnas estarão abertas entre as 18h00 e as 21h00 do dia 08 de Abril , na sede social.
Só poderão exercer o exercício de voto quem tiver as quotas regularizadas, o que poderão fazê-lo na Secretaria.
Deverão também identificar-se e indicar o número de sócio.
Terminada a votação proceder-se-á ao apuramento da lista eleita.
 Belas, 28 de Fevereiro de 2022.

O Presidente da Assembleia Geral,

Nota: Conforme determinação da DGS, será obrigatório o uso de máscara e desinfeção das mãos.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 11-3-2022

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DE

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BELAS
FUNDAÇÃO: 15 DE JULHO DE 1925

SEDE: RUA EDUARDO FERREIRA PINTO BASTO, 2605-023 BELAS
TELEFONE: 214311715

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher,
em 8 de março, o Parlamento Europeu (PE)
encomendou um inquérito específico, dirigido
às mulheres europeias, que avalia o impacto
da pandemia em vários aspetos das suas
vidas.
Os resultados do inquérito revelam conse-
quências significativas da pandemia tanto a
nível pessoal como profissional, incluindo um
grave aumento dos níveis de violência exercida
contra as mulheres.

Violência
Três em cada quatro mulheres (77 %) na UE
consideram que a pandemia de COVID-19
conduziu a um aumento da violência física e
emocional contra as mulheres. Em todos os
países, com exceção de dois (Finlândia e
Hungria), o resultado é superior a 50 %, tendo
atingido os 93 % na Grécia e 90 % em Portugal.
As mulheres identificam claramente várias
medidas fundamentais para lidar com a
questão da violência contra as mulheres:
facilitar a denúncia da violência contra as
mulheres, incluindo à polícia (58 %); aumentar
as possibilidades de as mulheres procurarem
ajuda, por exemplo através de linhas telefó-
nicas diretas (40 %); aumentar a sensibilização
e a formação das autoridades policiais e do
sistema judiciário nesta matéria (40 %);
fomentar a independência financeira das
mulheres (38 %).

Consequências económicas e financeiras
Quanto às consequências a nível económico,
38 % das inquiridas afirmaram que a pandemia
teve um impacto negativo no seu rendimento
pessoal. Os resultados variam entre 60 % na
Grécia e 19 % na Dinamarca. A pandemia de
COVID-19 também teve um efeito negativo
no equilíbrio entre vida profissional e pessoal,
de acordo com 44 % das mulheres entrevis-
tadas, nomeadamente para mais de metade
das mulheres em Chipre (68 %), Grécia (59 %),
Malta (58 %), Luxemburgo (56 %), Itália (52
%), Portugal (52 %) e Hungria (51 %).
O inquérito revela ainda que 21 % das
mulheres consideram ou já decidiram reduzir
permanentemente o tempo que dedicam ao
trabalho remunerado.

Saúde mental
Desde o início da pandemia, as mulheres têm-
se sentido mais suscetíveis à preocupação
com o desaparecimento de amigos e familiares
(44 %), ansiosas e angustiadas (37 %) e, de
maneira geral, preocupadas com o seu futuro
(33 %).
Existe uma opinião generalizada entre as
mulheres de que as medidas adotadas para
travar a propagação da pandemia tiveram um
impacto significativo na sua própria saúde
mental.
Algumas categorias sociais foram mais
afetadas do que outras, de acordo com o tipo

As mulheres solicitam que a luta contra o tráfico de seres humanos e a
exploração sexual, a violência mental e física e a desigualdade salarial
sejam prioritárias para o Parlamento Europeu.

Novo inquérito Eurobarómetro
destaca o grave impacto da COVID-19
nas mulheres

de medida: cerca de metade das mães com
crianças até aos 15 anos afirma que o
encerramento de escolas e de instalações de
acolhimento de crianças teve um impacto
importante na sua saúde mental.

O que é que as mulheres podem esperar do
Parlamento Europeu?
As mulheres na UE consideram que o Par-
lamento Europeu deve dar prioridade ao trá-
fico e à exploração sexual de mulheres e
crianças (47 %); à violência mental e física
exercida contra as mulheres (47 %); às dispa-
ridades salariais entre homens e mulheres e
ao seu impacto na evolução da carreira (41
%); às maiores dificuldades para as mulheres
em conciliar a sua vida privada com a vida
profissional – equilíbrio entre vida profis-
sional e pessoal – (31 %); e à proteção das
mulheres e das raparigas pertencentes a
grupos vulneráveis (30 %).
Reagindo aos resultados do inquérito, a
presidente do Parlamento Europeu, Roberta
Metsola, declarou: “As mulheres foram as
mais duramente atingidas pela pandemia de
COVID-19. Foram atingidas mentalmente e
financeiramente. Isto tem de acabar. O
Parlamento Europeu está a atuar para mudar
esta situação”.
O presidente da comissão parlamentar dos
Direitos das Mulheres e da Igualdade dos
Géneros, Robert Biedro?, afirmou: “Os
resultados do inquérito Eurobarómetro
confirmam o que já sabíamos: a pandemia de
COVID-19 afetou de forma desproporcionada
as mulheres e as raparigas em miríades de
formas. Desde o aumento da violência
baseada no género ao aumento dos cuidados
por elas prestados, desde o impacto econó-
mico em setores desproporcionadamente
ocupados por mulheres até à insegurança dos
contratos de trabalho. Mas as crises também
podem apresentar oportunidades: uma
oportunidade de fazer melhor. A recuperação
deve, portanto, colocar as mulheres no centro
das soluções, que serão também propostas
através do nosso trabalho”.

Contexto
Para assinalar o Dia Internacional da Mulher,
em 8 de março de 2022, o Parlamento Europeu
encomendou um inquérito específico, dirigido
exclusivamente às mulheres europeias, a fim
de melhor avaliar os pontos de vista de
mulheres de diferentes gerações, países e
características sociodemográficas em tempos
de COVID-19.
O inquérito Eurobarómetro Flash foi realizado
pelo IPSOS entre 25 de janeiro e 3 de fevereiro
de 2022 nos 27 Estados-Membros da UE e
abrangeu um total de 26 741 entrevistas.
Os resultados da UE são ponderados de
acordo com a dimensão da população de cada
país.

Fonte: Parlamento Europeu

O Presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, subscreveu na sexta-
feira, dia 4, o Manifesto de
Marselha adotado pela 9.ª
Cimeira Europeia das Re-
giões e Cidades, pro-
movida pelo Comité das
Regiões.
O evento decorreu em
Marselha e juntou mi-
lhares de lideres euro-
peus, sob a chancela da
Presidência Francesa
do Conselho da União
Europeia com o mote
“Cidadãos no coração
da Europa”, com uma
agenda marcada pelo
conflito e crise huma-
nitária que se vive na Ucrânia.
Os trabalhos tiveram início
com uma Sessão Especial de
Solidariedade com a Ucrânia,
com apelo dos lideres euro-
peus ao reforço da ajuda hu-
manitária neste país e países
fronteiriços que estão a aco-
lher refugiados.
O Manifesto de Marselha
que traduz a solidariedade
dos Municípios e das Re-
giões Europeias à Ucrânia,

Sintra subscreve Manifesto Europeu
em solidariedade com a Ucrânia

condena com veemência a
agressão ilegítima de que
aquele país é alvo pela Rússia
e coloca os Cidadãos no co-
ração da Democracia Euro-
peia. Este Manifesto apela à

unidade europeia e defende
o aprofundamento e simul-
taneamente o alargamento da
União Europeia.
“As suas 240 regiões e 90.000
municípios e os mais de 1,2
milhões de dirigentes políti-
cos eleitos a nível local e re-
gional, em representação de
mais de 450 milhões de ci-
dadãos, são os alicerces da
democracia da UE”, pode ler-
se no “Manifesto de Mar-

selha”.
Participaram no encontro de
Marselha autarcas Ucrania-
nos, designadamente o Pre-
sidente da Câmara de Kiev
que fez uma intervenção ape-

lando à solidariedade
do poder local para com
a sua cidade – que
enfrenta violentos ata-
ques que resultando
numa grave situação
humanitária.
No final da Cimeira foi
lida uma mensagem do
Presidente Francês,
Emmanuel Macron, que
atualmente assume a
presidência da União,
na qual enfatiza a

importância do papel das
organizações locais e regio-
nais no reforço da Demo-
cracia Europeia.
Criado em 1994, o Comité das
Regiões Europeu é a assem-
bleia da UE dos represen-
tantes regionais e locais dos
Estados-membros, que asse-
gura a representação insti-
tucional do conjunto dos
territórios, regiões, cidades e
municípios europeus.
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CONVOCATÓRIA – ASSEMBLEIA GERAL
Nos termos dos Estatutos desta Cooperativa, convoco todos os associados
a reunir em Assembleia Geral no próximo dia 29 de Março de 2022, pelas
17:00 horas na sua Sede Social, sita na Rua do Alecrim, n.º 3, em Sintra.

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apreciação, e votação do Relatório e Contas relativo ao Exercício de
2021 e  respectivo Parecer do Conselho Fiscal.
2. Auscultação da Assembleia relativamente ao investimento a realizar
no âmbito da informatização total da Cooperativa.
3. Outros assuntos de interesse para os Associados.
De acordo com o parágrafo 1.º do Artigo 24.º dos Estatutos, se na 1.ª
Convocatória não estiverem reunidos os Cooperadores em número
suficiente, funcionará a mesma Assembleia Geral uma hora depois, em
segunda convocatória com qualquer número de Cooperadores presente.
Sintra, 3 de Março de 2022.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

SEDE: RUA DO ALECRIM, 3 - 2710-348 SINTRA - TELEF. 21 910 58 00 - FAX: 21 910 58 05
www.coopsintra.pt • e-mail: coopsintra@mail.telepac.pt

Contribuinte N.º 500 075 514
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

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

CONVOCATÓRIA – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ao abrigo do art. 40.º dos Estatutos desta Associação, convoca-se uma Assembleia
Geral Ordinária, a realizar no dia 24 de Março de 2022, pelas 20.00 horas, no
quartel sede, sito na Avenida da Aviação Portuguesa, em Sintra, com a seguinte:

Ordem de Trabalhos
1. Apresentação, apreciação e votação do Relatório e Contas da Gerência do ano
de 2021, bem como do Parecer do Conselho Fiscal.
2. 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.
O Relatório e Contas de Gerência do ano de 2021, estão disponíveis para consulta,
a partir do dia 10/03/2022, no horário de expediente da secretaria geral da
associação.
Sintra, 1 de Março de 2022.

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,

Francisco Hermínio Pires dos Santos

Após o sucesso do espetá-
culo de Sara Barros Lei-
tão, “Monólogo de Uma
Mulher Chamada Maria com
a Sua Patroa”, com lotação
esgotada, no passado dia 26
de fevereiro, o teatromos-
ca continua a apostar numa
programação diversificada
para celebrar o mês do Teatro.
Por isso, o AMAS – Au-
ditório Municipal António
Silva estará imparável com os
coletivos que irá receber nas
próximas semanas. Simulta-
neamente, esta companhia
sintrense continua a preparar
a sua próxima criação, “Odeio
a Minha Irmã”, que estreará a
2 de abril.
No próximo dia 12 de março,
às 16h, o teatromosca irá aco-
lher “Romeu e Romeu”, da
companhia algarvia LAMA
Teatro, com criação e inter-

Auditório Municipal António Silva
Programação imperdível
para o mês do teatro no AMAS

pretação de João de Brito e
Nuno Preto. No AMAS –
Auditório Municipal António
Silva, o mês de março termina
com três sessões do espetá-
culo “Filoctetes”, pelo
HIPÉRION - Projeto Teatral,
de 17 a 19 de março, às 21h.
Já o teatromosca celebrará
o Dia Mundial do Teatro no
dia 27 de março, às 16h,
na Casa da Cultura Lívio de

Morais, em Mira Sintra, com
o espetáculo “ZONA DE
ALTA TENSÃO”, pelo Teatro
Duas Senas, grupo de teatro
inserido no Departamento de
Pedagogia e Animação
do teatromosca, desenvol-
vido em parceria com o CECD
Mira Sintra - Centro de Edu-
cação para o Cidadão com
Deficiência.

foto: joão catarino“Romeu e Romeu”

A noite mais bonita de Sintra
está de volta à Sociedade
União Sintrense com a Noite
das Camélias, no dia 19 de
março, às 21h30, ao som da
banda Vice-Versa.
O espaço veste-se a rigor com
centenas de flores que irão
enfeitar o salão nobre da
coletividade, para uma noite
de glamour, tradição e ele-
gância. Toda a envolvência
irá permitir que os partici-
pantes dancem num ambiente
único e intemporal, que
nunca sai de moda.
A Noite das Camélias é, des-
de 1940, uma das mais tradi-
cionais e emblemáticas noites
de gala que Sintra recebe. Nas
primeiras décadas a popula-
ção fazia enormes filas e

Noites das Camélias
regressa a Sintra

dançava-se até ser dia, en-
quanto apreciavam os boni-
tos arranjos feitos com as
camélias de todas as quintas
da Serra. O que começou por
ser uma forma de elogiar os
jardineiros e apaziguar as
rivalidades entre si, uma vez
que todas as flores eram
expostas sem indicação da
quinta a que pertenciam,
tornou-se numa das mais be-

las e emblemáticas festas que
a Vila de Sintra recebe anual-
mente.
A entrada para o evento é
gratuita, com lotação máxima
de 200 pessoas. No interior
do espaço é obrigatória a
utilização de máscara e não
haverá serviço de bengaleiro
e bar, estando apenas dis-
ponível a venda de águas.

A Câmara Municipal de Sintra assinala o Dia Nacional dos
Centros Históricos com a realização de três atividades, no
dia 26 de março, nos seus Museus Municipais.
O Museu Ferreira de Castro, Anjos Teixeira e História Natural
de Sintra serão palco para estas iniciativas dirigidas à
comunidade geral e de inscrição gratuita, mas obrigatória.
Pelas 15h30, o MFC - Museu Ferreira de Castro irá organizar
o Roteiro Castriana de Sintra. Com início no museu, esta
caminhada será finalizada junto ao túmulo do escritor, na Serra
de Sintra. Inscrição: 21 923 8828.
À mesma hora, no MHNS - Museu de História Natural de
Sintra será inaugurada a exposição temporária de painéis
alusivos à criação do antigo mercado da Vila de Sintra no
século XIX e a sua posterior adaptação a museu. Inscrição:
21 923 8563.
Por sua vez, às 16h00, o MAT - Museu Anjos Teixeira pro-
move uma visita orientada pelas obras de arte pública da
autoria dos Mestres Artur e Pedro Anjos Teixeira implantadas
no espaço urbano da Vila de Sintra. Inscrição: 21 923 8827.
O Dia Nacional dos Centros Históricos é celebrado desde
1993, a 28 de março, data de aniversário de Alexandre
Herculano. O dia escolhido pretendeu homenagear o
historiador, considerado como um dos maiores defensores
do património nacional.

Sintra celebra Dia Nacional
dos Centros Históricos

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

JORNAL DE
SINTRA

O próximo con-
certo do Grupo
Coral de Queluz,
sob direcção de
Pedro Miguel,
terá lugar no pró-
ximo dia 13 de
março, pelas
18h30, no Palá-
cio Nacional de
Queluz.
O coro convidado, NOVA ERA SCHOLA, com direcção de
Marcos Cerejo e piano de Ricardo Martins.
Música para celebrar a Primavera, que está já aí à porta...
Entrada livre, limitada à capacidade da sala.

Queluz
Concerto de Primavera

Museu Ferreira de Castro
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Agrupamento de
Escolas de Alto
dos Moinhos pro-
moveu durante os
anos letivos de

Terrugem / Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos

Projeto Erasmus mais

O
2018/2019 2019/2020 e 2020/
2021, a realização de Projetos
Erasmus+ Ação-Chave 1 –

Mobilidade Individual para
Aprendizagem KA101 -
Ensino Escolar para formação
de docentes e também Ação-
Chave 2 – Cooperação para a
Inovação e Intercâmbio de
Boas Práticas (KA2) - Parce-
rias Estratégicas com principal
enfoque em Ensino escolar
KA229 para intercâmbio de
alunos.  
Os projetos incluíram mobi-
lidades para formação em
diversos países da europa
tais como, Islândia, Finlândia,
Alemanha, Holanda, Irlan-
da, França, Itália, Espanha,
Croácia, República Checa,
Grã-Bretanha, Grécia e Chi-
pre  Estas mobilidades reali-

PUB. JORNAL DE SINTRA, 11-3-2022

zaram-se no formato de curso
estruturado – através da reali-
zação de cursos de formação
em diversas temáticas como
ferramentas inovadoras e
aplicações digitais direciona-
das para os contextos peda-
gógicos em sala de aula –  e

no formato de Job Shadowing
–  visitas de docentes a esco-
las onde foram promovidas
trocas de experiências
que docentes e alunos pude-
ram vivenciar durante o
período de mobilidade –
através da frequência de au-
las em diferentes turmas, de
diversos ciclos de ensino e
disciplinas,  num intercâmbio
profissional e cultural do
conhecimento e da partilha de
práticas pedagógicas e tam-
bém através de intercâmbios
entre alunos Portugueses e
Franceses do 3.º ciclo de en-
sino básico, vivenciando
experiências internacionais
de cooperação de extrema

importância para todos os
intervenientes. 
O Balanço das experiências
foi muito positivo e importan-
te pois contribuíram para a
melhoria das práticas em sala
de aula, e para o desen-
volvimento de parcerias e

projetos, para docentes e
alunos, num futuro próximo. 
Com a finalização deste ciclo
de Projetos, o Agrupamento
de Escolas Altos dos Moi-
nhos voltou a apresentar o
novo Plano Estratégico
Erasmus+, do qual recebeu
no passado dia 17 de feve-
reiro, a Acreditação para o
próximo triénio, estando
prevista a participação de 70
docentes e 60 alunos até 2025,
nesta vertente internacional
da educação, pois estão com-
provadamente reconhecidas
as mais valias para todos os
participantes, tanto a nível
profissional como pessoal.  

Estão abertas, até dia 21 de março, as
candidaturas ao Programa Iniciativa Jovem
2022, promovido pela Câmara Municipal de
Sintra.

A concretização deste programa tem por
objetivo prestar apoio e suporte financeiro a
ideias e projetos apresentados por Asso-
ciações Juvenis, com ou sem registo no
Registo Nacional do Associativismo Jovem,
Associações de Estudantes, Associações de
caráter Juvenil e Grupos Informais de Jovens,
sem fins lucrativos, que tenham sede e/ou
atividade no Município de Sintra e cujas
atividades se realizem na respetiva área
territorial.
O Programa Iniciativa Jovem Sintra aposta na
concretização de uma política municipal
inclusiva para os jovens,  promovendo uma
aproximação às associações juvenis, às asso-

Candidaturas abertas ao Programa
Iniciativa Jovem Sintra

ciações de estudantes e aos grupos informais
de jovens existentes, valorizando as suas
experiências e a sua ação.
Este programa insere-se na estratégia da

Câmara Municipal de Sintra que
procura identificar e apoiar ideias e
projetos de jovens, dirigidos a jo-
vens, conhecendo as suas necessi-
dades e interesses, assegurando a
realização da política e objetivos
municipais na área da juventude,
designadamente no reforço ao
associativismo e à autopromoção de
grupos informais de jovens.
As candidaturas para Apoio Pontual,

podem ser apresentadas em qualquer altura
do ano, sempre com antecedência de 60 dias
úteis da realização da atividade.
As candidaturas ao Programa Iniciativa Jovem
Sintra devem ser apresentadas por e-mail
deju.juventude @cm-sintra.pr ou presencial-
mente, através de formulários próprios
disponíveis para a Divisão de Educação e
Juventude, Rua Padre Alberto Neto, 2725-531
Mem Martins.
Para informações mais detalhadas consulta o
Regulamento do Programa Iniciativa Jovem
Sintra.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sintra
organiza, em parceria com os
SMAS de Sintra, o ateliê “Há
Vida no Charco” que acon-
tecerá no dia 26 de março,
pelas 15h30.
A atividade, terá lugar no
MU.SA – Museu das Artes
de Sintra, e consiste numa
visita guiada pelo Museu
seguida de um ateliê de artes
plásticas sobre o tema “Há
Vida no Charco”.
Neste ateliê os participantes
podem ter contacto com um
charco e observá-lo com ou-
tros olhos.  Esta é uma forma
original de assinalar o Dia

Ateliê no MU.SA para celebrar o Dia Mundial da Água

Mundial da Água onde, atra-
vés de um charco, é possível
conhecer o ecossistema e os
seus integrantes e visualizar
animais aquáticos, anfíbios,
plantas aquáticas ou plantas
terrestres.
A atividade assume-se como
uma experiência única, que

associa as obras em expo-
sição no museu e a efeméride
agora celebrada.
A iniciativa é destinada às
famílias, sendo necessária
inscrição prévia através dos
telefones: 219 236 106 ou
965 233 692.
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DIGA DE SUA JUSTIÇA

Algueirão – Avenida “Capitães de Abril”
precisa da atenção do poder local

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.

Exma. Senhora Directora
do “Jornal de Sintra”

Há alguns anos que no lado nascente da
avenida “Capitães de Abril” no Algueirão,
em terrenos marginais à linha de água que
por ali corre, vêm crescendo hortas, supon-
do-se que ao livre arbítrio de casuais agri-
cultores, quanto à escolha do local e da área
a ocupar para o efeito.
Nos últimos tempos, tem vindo a constatar-
se que esses trabalhos são complementados
com a construção de instalações impro-
visadas – vedações e abrigos – que, junta-
mente com os canaviais e as silvas que por
ali abundam, conferem um cenário deplo-
rável àquele espaço urbano, penalizando o
esforço desenvolvido na manutenção das
zonas verdes existentes no outro lado da
mesma avenida e nas rotundas próximas.
Admitindo que possam  ser invocados
motivos de natureza social, julgo que seria
adequado preservar e até apoiar esta  activi-
dade, reservando-lhes áreas apropriadas
aos fins em causa e regulando a sua utili-
zação, em moldes semelhantes às “hortas
comunitárias” que se vêem noutros

concelhos, sob orientação das respectivas
autarquias.
Em devido tempo, levei, consecutivamente,
este assunto à consideração da Junta de
Freguesia de Algueirão-Mem Martins  e da
Câmara Municipal de Sintra, na convicção
de lhes merecer um qualquer comentário
quanto à sugestão ou um simples reconhe-
cimento pela participação cívica que me
movia.
Como nada aconteceu, admito ter-me
dirigido, por lapso, a entidades alheias ao
assunto ou, não sendo o caso, que o
tenham tratado como um não assunto.
Nesse sentido, caso seja útil para a melhoria
do concelho de Sintra e se for adequado
aos fins editoriais do “Jornal de Sintra” que
V. Exa. dirige, solicito a adequada divulgação
deste assunto, na perspectiva de poder
sensibilizar quem tenha capacidade de o
resolver, se for julgado conveniente.
Com os melhores cumprimentos e elevada
consideração,

Algueirão, 3 e Março de 2022.

Manuel Fernando
Vizela M. Cardoso, Algueirão

o sítio onde moro e onde cresci até
aos 17 anos em contacto sempre
muito próximo da natureza, res-
pirando o ar puro dos pinhais e o
iodo da praia do Magoito que subia

Arvoredo

a água, não faça sombra, não faça lixo, matar
para que nos dê dinheiro, que é para isso que
as árvores servem. Esta visão apenas mer-
cantilista da função das árvores entristece-
me bastante. É um facto, que as utilizamos
para a madeira do nosso caixão, para o cabo
da nossa enxada, a mesa da nossa casa, as
portas, as janelas, as traves, o papel mas tam-
bém o oxigénio, o poiso para os ninhos das
aves, a poesia do vento assobiando na fo-
lhagem.
Pensarão vocês agora, mas que vento, que
folhagem?,se as folhas dos pinheiros são
agulhas e as dos eucaliptos são rijas.
Mas as dos choupos não. As árvores de folha
caduca são poucas por estas bandas. Havia
uma quinta a caminho da praia cujo arvoredo
de choupos altos, elegantes e antigos, de um
dia para o outro despareceram, árvores com
mais de 30 metros de altura, belíssimas de
folhas verdes claras que dançavam e refres-
cavam os dias quentes de verão. O dono da
quinta, que de poeta não tem nada, vá se lá
saber porquê, decidiu, (apesar de haver al-
guma legislação que impeça tal ato, legislação
que poucos conhecem e quase nenhuns
aplicam) atentar contra a vida de 20 árvores
mais velhos do que ele.
Incrédula e triste, espreitei para dentro do
terreno onde jazia todo aquele amontoado de
amigas cortadas aos pedaços. Isto aconteceu
há 3 ou 4 anos.
Recentemente voltou a acontecer mas desta
vez em terreno público, no orla do único
caminho arborizado que nos levava até ao
mar. Caminhava por ali um dia, com um grupo
de pessoas e ficamos todos de boca aberta
com esta ousadia de alguém achar que pode
derrubar árvores na via pública sem
autorização de ninguém, só porque incomoda
o seu muro e bebe água daquele regueira,  que
aliás, está sempre alagada,   que falta de amor
e de conhecimento do papel que estas árvores,
(eram mais de 20 choupos), desempenham na
manutenção da biodiversidade no planeta, aos
perdermos árvores, perdemos chuva, perde-
mos insetos, pássaros, sombra e oxigénio,
ficamos todos mais pobres, exceto quem as
corta para fazer mais uns trocos, como foi o
caso do último pinhal abatido a caminho de
Casal de Pianos.
Em substituição do pinhal virão talvez mais
estufas, mais agricultura intensiva e, claro
está, mais herbicidas e mais plástico. O
herbicida já lá está, esse não pára. Nem pára a
insentatez dos homens.

Fernanda Botelho
8 março 2022

N
as falésias em cortinas de nevoeiro e se ins-
talava dias a fio em pleno mês de agosto, ma-
nhãs inteiras de neblina irritando os veranean-
tes e empurrando-os para o outro lado da serra
de Sintra, lá para as bandas de Cascais e Estoril
onde o sol era mais teimoso do que o nevoeiro.
Vinha para o Magoito quem precisava de iodo
para desenvolver ossos mais fortes como di-
ziam os nossos avós, e recomendavam alguns
médicos.
Lembro-me bem dessas manhãs de crianças
felizes chapinhando nas poças, escorregando
nas algas, procurando caranguejos e peque-
nos peixes com camaroeiros ou deslumbran-
do-se com as estrelas do mar, que agora
raramente se encontram.
As mulheres da terra não vestiam fato-de-ba-
nho, andavam de saias até ao joelho e olhavam
com desdém, e se calhar alguma inveja camu-
flada para as mulheres atrevidas  que vinham
da cidade e eram mais livres, mostravam o

corpo em “ousados” fatos-de-banho e
biquínis.
A igreja católica e as marcas que vai deixando
em nome de uma palavra muito feia e polémica
PECADO.
Imaginem que vim para esta crónica com
intenção de, mais uma vez, e peço desculpa
pela insistência no tema, falar de arvoredo.
Por estas aldeias as árvores são poucas e vão
sendo cada vez menos.
Em criança íamos com a minha mãe fazer
piqueniques no pinhal, brincar com pinhas e
chapeuzinhos de eucalipto que cortávamos
aos bocadinhos e cheirávamos ou levávamos
para casa para ferver numa panela e fazer
vapores que desobstruíam as vias respi-
ratórias e punham a casa bem cheirosa.
Agora, o que estão a cortar aos bocadinhos
são os pinhais, um, e depois outro e mais ou-
tro, vão também os eucaliptos, alguns gi-
gantões, que podiam cair, pois claro, e por
isso é preciso abatê-los. Nunca conseguirei
entender este tipo de abordagem, matar para
que não morra, não caia, não arda, não chupe
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A contraceção consiste no controlo da conceção, ou seja,
evitar uma gravidez não planeada e não desejada. Não existe
um método contracetivo ideal para todas as mulheres, a
escolha do método deve ser determinada por situações
individuais, incluindo a vontade e necessidade da mulher
ou do casal, e pela existência de condições médicas ou
fatores de risco. Existem situações médicas em que o uso
de alguns contracetivos pode agravar a condição clínica
existente, ou a própria situação
clínica aumentar os riscos asso-
ciados ao método contracetivo.
Para a escolha de método con-
tracetivo adequado, e com o me-
nor risco possível, o aconselha-
mento é fundamental.

Contraceção não hormonal
O que é?
Métodos contracetivos livres de
hormonas, indicados na presença
de condições médicas cujo uso de
hormonas pode ser prejudicial ou
aumentar o risco de efeitos adver-
sos dos contracetivos hormonais.
Quais são?
• Métodos naturais

– Livres de interferência química ou mecânica. Baixo
custo.

– Coito interrompido ou métodos de abstinência sexual
em períodos de previsão do período fértil. Estes segundos
podem ser baseados na duração do ciclo menstrual (método
do Calendário ou método dos Dias Standard) ou baseados
na identificação de sinais e sintomas (método da Tempe-
ratura Basal, método do Muco Cervical, método sintotérmico
ou método dos “Dois Dias”).

– Apresentam uma baixa eficácia, requerem aprendizagem
e monitorização rigorosa, pelo que são desaconselhados
em mulheres cuja gravidez é inaceitável.
• Barreira

– Preservativos masculino e feminino.
– Espermicidas – apresentam-se de várias formas (creme,

espuma, gel, esponja…). Devem ser aplicados 10 minutos
antes da ejaculação e apresentam uma baixa eficácia.

– Livres de efeitos secundários sistémicos.
• Dispositivo intrauterino (DIU) de cobre

– Aplicados dentro do útero, sem necessidade de
intervenção cirúrgica.

– Método de longa duração (validade de 10 anos).

Contraceção hormonal combinada
O que é?
Métodos contracetivos compostos por duas hormonas, os
estrogénios e os progestativos, que imitam o ciclo hormonal
da mulher. Têm também benefícios não contracetivos, no-
meadamente na redução das dores menstruais e da síndrome
pré-menstrual, na redução do fluxo menstrual, no tratamento
do acne, entre outros. São desaconselhados na presença
de algumas doenças específicas da mama, do fígado, do
sangue, enxaqueca, hipertensão, diabetes, obesidade e
tabagismo.
Quais são?
• Pílula

– Toma diária, com ou sem pausa, de acordo com o tipo
de pílula.
• Anel vaginal

– Colocado durante 3 semanas, retirado ao fim desse
tempo seguido de uma semana de intervalo.
• Adesivo

– Aplicado semanalmente, durante 3 semanas, seguidas
de uma semana sem aplicação.

Contraceção hormonal progestativa
O que é?
Métodos hormonais com apenas uma hormona – pro-
gestativos. Indicados durante a amamentação ou quando o
uso de estrogénios é mal tolerado, desaconselhado ou
contraindicado. São desaconselhados na presença de
algumas doenças específicas da mama e do fígado.
Quais são?
• Pílula (vulga “pílula da amamentação”)

– Toma diária, sem pausas.

S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E Filipa Moreira *

Contraceção para todas
• Injeção

– Administrada a cada 3 meses
•  Implante

– Aplicado no braço, através de um método de pequena
cirurgia. Tem duração de 3 anos.
• Dispositivos intrauterinos (DIU) hormonais

– Aplicados dentro do útero, sem necessidade de inter-
venção cirúrgica. Duração varia entre 3 a 5 anos, de acordo

com o dispositivo escolhido.

Contraceção de longa duração
O que é?
Dispositivos contracetivos que
não necessitam de administra-
ções periódicas (diárias, sema-
nais ou mensais). Conferem uma
maior comodidade. Indicadas
para quem não pretende engra-
vidar a médio ou longo prazo;
quem tende a esquecer-se das
administrações orais (pílulas), ou
aplicações do adesivo ou anel
vaginal; quem tem horários irre-
gulares (ex. trabalhos por turnos,

viagens frequentes…). Alguns são indicados no tratamento
de hemorragias vaginais. A colocação de DIU é contrain-
dicada em mulheres com malformações uterinas ou doença
inflamatória pélvica ativa.
Quais são?
• Injeção. Hormonal. Administrada a cada 3 meses.
• Implante subcutâneo. Hormonal. Tem validade de 3 anos.
• Dispositivos intrauterinos. Com ou sem hormona. Têm
validades variáveis entre 3 a 10 anos, de acordo com o
dispositivos escolhido.

Contraceção definitiva
O que é?
Métodos de esterilização cirúrgica definitivos. Estão
indicados quando a opção é a de não engravidar de forma
definitiva ou quando estão presentes condições médicas
nas quais a gravidez representa um risco inaceitável e
desfavorável.
Quais são?
• Laqueação tubária nas mulheres
• Vasectomia nos homens

Contraceção de emergência
O que é?
Os métodos de contraceção de emergência, permitem
prevenir a gravidez após uma relação sexual não protegida
(sem uso de contraceção) ou não adequadamente protegida
(uso errático de contraceção ou falha do método). A contra-
ceção de emergência previne a gravidez, mas não interrompe
uma gravidez em evolução. Estes métodos não devem ser
utilizados com frequência, e é essencial o aconselhamento
sobre o seu uso com o médico de família ou farmacêutico.
Quais são?
• Dispositivo intrauterino de cobre (DIU)
• Contracetivo oral, vulga “pílula do dia seguinte” – Existem
2 substâncias diferentes usadas na contraceção e
emergência.

Para além de uma gravidez indesejada, é de relembrar que
relações sexuais desprotegidas acarretam também um risco
de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. O
preservativo é único método contracetivo que previne a
transmissão de algumas destas doenças.
Nas Unidades de Saúde estão disponíveis uma grande
maioria dos métodos mencionados, livres de custos. Tam-
bém os métodos contracetivos de longa duração (implantes
e DIUs) podem ser colocados na sua Unidade de Saúde.
Para mais informações sobre riscos, efeitos adversos,
indicações e contraindicações de cada método, e para um
aconselhamento individualizado, deve contactar o seu
médico de família.

*USF Lapiás
Grupo de Médicos Internos dos Centros de Saúde de

Sintra, Colares, Várzea e Pêro Pinheiro (USF Cynthia,
USF Colares, USF Monte da Lua, USF Lapiás)

 (www.medcenterjanuaria.comcontraceptivos-existe-um-ideal-para-cada-

O objectivo desta iniciativa é sensibilizar o público para esta
patologia, alertando para a sua identificação e para os impactos
negativos que representa na qualidade de vida, e incentivando
quem convive com ela a procurar ajuda especializada.
Graças a este tipo de iniciativas, as mulheres estão cada mais
informadas e mais dispostas a falar abertamente sobre este
problema, e percebem que, na maioria dos casos, a
incontinência urinária é
uma condição que tem
tratamento.
A incontinência urinária é
um problema de saúde pú-
blica que afeta a qualidade
de vida, sendo muitas ve-
zes uma doença mal-en-
tendida e subvalorizada.
Estima-se que afete cerca
de 200 milhões de pessoas
em todo o mundo, sendo
as mulheres a população
mais atingida. Cerca de 50-
70% das mulheres com
incontinência urinária não
procuram avaliação mé-
dica devido ao estigma social. As doentes incontinentes
costumam lidar com essa condição durante vários anos, antes
de procurar ajuda médica.
Embora o envelhecimento seja um dos principais fatores de
risco, a obesidade, a gravidez e o parto, as infeções urinárias
de repetição ou malformações do aparelho urogenital também
se encontram entre as causas frequentes de incontinência
urinária.
Existem várias formas de tratamento que deve ser adaptado
ao tipo de incontinência e orientado igualmente para a causa
subjacente. O tratamento pode envolver o uso de exercícios
dos músculos pélvicos, fisioterapia, medicamentos ou
cirurgia.
Contudo existem algumas medidas preventivas que podem
ser tomadas para prevenir ou melhorar o problema da
incontinência, nomeadamente: beber quantidades adequadas
de líquidos, controlar o peso, evitar alimentos ácidos (laranja,
toranja) que são irritantes da bexiga, evitar a retenção
frequente e prolongada das idas à casa de banho, realizar
exercícios dos músculos do pavimento pélvico, cessação
tabágica, evitar álcool e café.
Por ser uma doença, à partida, de tratamento fácil, sobretudo
quando detetada numa fase inicial, deve ser consultado um
especialista assim que surja a suspeita.
Não ignore os sintomas. Não adie a consulta.

José Silva Pereira, Diretor do Serviço de Ginecologia
do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca
A 14 de março assinala-se
o Dia Mundial
da Incontinência Urinária

A Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação
de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa),
coordenou uma ação de busca e salvamento de um homem,
de 78 anos, que apresentava sintomas de pneumonia. A ação
teve início no dia 2 ao final do dia e terminou na manhã, dia 3
de março.
O passageiro de nacionalidade inglesa, que se encontrava a
bordo do navio passageiros “IONA”, a navegar a cerca de 18
milhas náuticas (33 quilómetros) a sul do Cabo de São Vicente,
foi encaminhado, após contacto com o Centro de Orientação
de Doentes Urgentes do Mar (CODU MAR), pelo próprio
navio onde seguia viagem para o porto de Lisboa, de onde foi
transportado em segurança, na manhã de quinta-feira, para
unidade hospitalar em Lisboa.

Marinha coordena resgate
médico de passageiro inglês
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João Cachado

ão deixa de ser curioso
que tendo-me proposto
abordar este assunto num
dos próximos artigos,
acabei de ser contactado

Na zona da Praia Grande uma falta que brada aos céus

Campismo, miragem permanente

N
a propósito, facto que ainda mais
me determinou à imediata partilha
de matéria que me parece ser de bas-
tante interesse para o concelho.
Como o título dá a entender, é para
uma questão relacionada com o
campismo em Sintra que procurarei
cativar a vossa atenção durante al-
guns minutos. E, para que nada vos
escape, desde já, também cumpre
esclarecer que, como já dei a enten-
der, motivo muito concreto e perti-
nente suscitou esta minha inter-
venção.
No passado Domingo, a meio da
manhã, recebi o telefonema de um
amigo do Porto cujos netos, de de-
zasseis e dezoito anos, amantes do
surf, tinham pensado, precisamente
a conselho do avô em vir passar uns
dez dias à Praia Grande onde, tinha
ele a ideia, havia um parque de cam-
pismo no qual os seus rapazes, com
mais dois ou três companheiros,
poderiam armar as tendas.
E, muito naturalmente, contavam
com o meu apoio no sentido de
orientar o pequeno grupo em relação
às deslocações a Sintra, com a sem-
pre relevante preocupação do equi-
líbrio ambiental e que, com a maior
coerência, privilegiaria todas as hi-
póteses de transporte público local,
desde o eléctrico até à Estefânea aos
autocarros para os pontos altos da
Serra.

Em Sintra? Nem pensar…
Pedia-me ajuda porque, após con-
sultas na internet, não aparecia a
possibilidade de concretizar o pro-
jecto naquele local. Bem, como po-
derão calcular, quando me falou em
campismo na Praia Grande, quase
me deu uma coisinha má… É que,
como muito bem sabem, tal prática
é algo que, há uma data de anos, ali
deixou de estar disponível depois
de mais ou menos turbulento encer-
ramento.
Perante o entusiasmo do meu ami-
go, tão interessado em que a sua
sugestão pudesse ser aproveitada
pelos jovens, tive de me armar da
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coragem bastante para responder
que melhor seria não pensar mais
no assunto, avançando com as
razões em que radicava a minha
resposta tão decepcionante.
Enfim, não vos será difícil imaginar
a reacção de alguém que, embora
tudo tivesse compreendido, não
percebia o facto de Sintra se con-
formar com uma tal situação que
seria suposto estar há muito tempo
resolvida, um município com impor-
tante território nesta zona da costa
portuguesa, no tão famoso litoral
sudoeste europeu e perto do finis
terra Cabo da Roca.
Assunto encerrado? Ainda não.
Tendo em consideração que, de
modo algum, este será um caso raro,
colocou-se-me a necessidade de
conhecer a resposta que os serviços

do Turismo de Sintra apresentam a
todos quantos ali se dirijam solici-
tando informações para concretizar
projecto tão inocente como este.
Lá fui. Pois bem, uma vez colocada
a questão, imediatamente e sem a
mínima hesitação, a funcionária que
me atendeu confirmou não haver
qualquer hipótese, aproveitando
para sugerir as alternativas mais
próximas, portanto, no Guincho e na
Ericeira, respectivamente nos
concelhos de Cascais e de Mafra.

Os mais evidentes prejuízos
De qualquer modo, para que também
disponham da informação com-
pleta, aqui fica o registo de que, em
Sintra, para quem pretenda acampar
num parque legal e devidamente
organizado, disponível estará a
hipótese de Almornos, na freguesia
de Almargem do Bispo. Campismo,
sim, mas com outras coordenadas…
Embora exemplar esta é uma história
que, sem dúvida, poderá multiplicar-

se por muitas. Entretanto, sem entrar
em detalhe, importa lembrar que, em
tempo oportuno, demonstrou a Câ-
mara evidente empenho na resolu-
ção do problema do campismo na
Praia Grande, ao ponto de o Presi-
dente se ter comprometido com a
expropriação do terreno onde ou-
trora funcionara no sentido de que
se voltasse a dispor do espaço de
que todos bem nos lembramos.
Infelizmente, não houve avanço
significativo. Ao longo de tantos
anos, em que a falta de um parque
de campismo na Praia Grande terá
gerado prejuízos incalculáveis nos
mais diversos domínios, não é fácil
entender como a situação se tem ar-
rastado. Tantos jovens, tantas famí-
lias do nosso concelho e de outras
paragens poderiam beneficiar de um

parque de campismo que Sintra não
tem sabido oferecer em condições
apropriadas!...
Resta aguardar e fazer votos no
sentido de que, se não estiver ador-
mecido, o caso mereça a maior aten-
ção e, inclusive, naquele ou noutro
local da Praia Grande, onde um par-
que de campismo municipal possa
funcionar, até venha a beneficiar do
enquadramento que mais se lhe
adequa, ou seja, o da integração no
Plano local de acção climática.
Como é evidente, devidamente
organizado, também o campismo se
inscreve na mais nobre e abrangente
perspectiva do turismo como acti-
vidade económica, ou seja, a da
sustentabilidade, absolutamente
determinante dos dias que vivemos
durante os quais asseguramos a
preparação de um futuro mais
equilibrado em termos ecológicos.

[João Cachado escreve de acordo
com a antiga ortografia

joaocachado@gmail.com]

Lisboa, 18 de Setembro de 1958

Exmo. Senhor Prof. Dr. Joaquim Fontes

Quando tive a honra de ser incumbido de olhar pelo cumprimento do
Plano de Urbanização de Sintra, que com superior inteligência o
urbanista estrangeiro de Groer concebeu, já então pugnara desde longe
pelo respeito e conservação da paisagem sintrense. Independentemente
de funções oficiais, empenhei-me sempre numa luta que, por
simplicidade de nomenclatura e para efeitos de arquivo, chamo
vulgarmente “Campanha da Vegetação “. —Desta campanha, permito-
me enviar a V. Ex.° um exemplar da palestra que fiz há dois anos na
Sociedade de Geografia, subordinada ao título de “Arquitectura,
Paisagem e a Vida”. Se V. Ex.° tiver a paciência de folhear este trabalho,
verá as minhas ideias sobre o assunto e -mais importante- as conclusões
que me vejo obrigado a tirar e a expor com muita franqueza e sinceridade,
embora encobertas pelos indispensáveis eufemismos.
Vem isto tudo a propósito de uns rumores que me têm chegado aos
ouvidos, causadores de apreensões em algumas pessoas que me atrevo
a apresentar a V.Ex.°
Dizem que existe o propósito de eliminar as velhas árvores que
assombreiam a parte Norte do Campo da Feira em S. Pedro -velhas
árvores que desde que me entendo se acham implantadas em pitorescos
tronos de rústicos degraus, - motivo altamente pitoresco que atrai
grupos de vendedeiras e de vendilhões saloios, dispondo os seus
produtos pelos degraus acima ou assentando-se aí à sombra das
antiquíssimas árvores. É um quadro muito interessante no seu conjunto,
desde o terreno irregular que dá motivo a curiosas perspectivas, até
ao fundo constituído pelo muro da romântica quinta dos Marqueses
de Viana. Não poucas vezes este complexo tem encantado aos turistas,
convidando-os a tirar saborosas fotografias.
Ouvi falar em arrasamentos, cortes, terraplanagens, muros, muretes
etc. que são elementos dos mais usuais nestas obras do chamado
melhoramento ou embelezamento, que custam bastante dinheiro e que
paradoxalmente muito contribuem para a eliminação progressiva dos
poucos elementos que ainda restam do que constitui o pitoresco, o
característico das diferentes terras que ainda conseguem atrair ou
fixar as atenções dos turistas.
É estranho que a palavra “turismo”, o mais recente feitiço em que as
gentes põem as suas esperanças numa prosperidade a baixo custo, - é
estranho que essa palavra seja tão mal compreendida.
Desculpe-me V. Ex°, que tanto conseguiu já para a elevação cultural do
concelho, que eu lhe apresento estas nossas apreensões. A elas junto
aqui as minhas homenagens e os meus melhores cumprimentos,
subscrevendo-me

De V. Ex ° 
muito atento ven. do  e muito obrigado

Raul Lino

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Carta de Raul Lino /1958
ao Presidente da Câmara

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.

Bom dia Sra. Dra. Idalina Grácio
Em Seembro de 1958, as obras então feitas no Largo da Feira de São
Pedro, suscitaram grande preocupação ao Arq. Raul Lino ao ponto de
ele endereçar ao Presidente da Câmara de então, o Prof. Dr. Joaquim
Fontes, a carta que aqui reproduzo.
Estou muito sensível ao caso e julgo seria interessante a sua publicação
em papel caso tenha a mesma opinião

Atentamente,
João Diniz

Em anexo reproduzo uma cópia da carta 

Miragem não é. Cena, bem real, portas fechadas a dias melhores
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este evento, foi
apresentado o últi-
mo livro da referida
trilogia, “Reden-
ção ” cujo autor é

Associação Danças com História

Grupo de Danças com História

Estão abertas as inscrições para o Prémio Nacional de Artes
do Espetáculo Maria João Fontainhas, criado pela Câmara
Municipal de Sintra em parceria com o Chão de Oliva, até 30
de junho.
Este prémio destina-se a galardoar um projeto de artes
performativas, no âmbito do
teatro, dança, marionetas,
música ou transversal a estas
áreas.
Os projetos a apresentar têm
de ser inéditos, redigidos em
língua portuguesa, podendo
ser individuais ou em
coautoria. Os textos podem
ser dramáticos ou guiões,
sendo que neste último caso,
devem conter todos os elementos que os candidatos
considerem necessários à sua montagem, tendo em conta a
viabilidade da produção do espetáculo.
Os originais a concurso devem ter em conta a duração do
espetáculo, não podendo a mesma ser inferior a uma hora
nem superior a hora e meia. O número de intérpretes exigidos
para a sua concretização não deverá ser superior a três.
O prémio tem o valor monetário de 5.000• e consiste na
divulgação e montagem da peça vencedora. A montagem da
obra premiada será efetuada pelo Chão de Oliva, no prazo de
dois anos, a contar da data deliberada pelo júri do concurso.
O Prémio Nacional de Artes do Espetáculo Maria João
Fontainhas é bienal e pretende homenagear a atriz Maria João
Fontaínhas, natural de Sintra, pelo seu empenho na área da
cultura e da expressão dramática e enquanto destacada
dirigente desta companhia de teatro.
A sua realização visa divulgar e prestigiar as artes do
espetáculo em Portugal, de contribuir para a renovação e o
aparecimento de novos criadores, e ainda promover Sintra
como lugar de cultura.
Para qualquer pedido de esclarecimento adicional poderá
contactar o Departamento de Turismo e Cultura da autarquia
de Sintra, através do telefone 21 923 61 07 / 02 ou email
dpa@cm-sintra.pt

Candidaturas abertas
para Prémio Nacional
de Artes do Espetáculo
Maria João Fontainhas

A Associação Danças com História foi convidada a participação no evento do lançamento da trilogia
“O Regresso do Desejado”, no Cinema Europa, em Lisboa.

N
Ricardo Correia.
Os personagens da ADCH
que participaram foram D.
João III e D, Catarina de Áus-
tria – avós paternos – D. Isa-
bel filha de D.Manuel I – avó
materna de D Sebastião, D.
Joana de Áustria  – Mãe de
D. Sebastião e também  de vá-
rios membros da corte que
acompanharam também os
convidados de Ricardo Cor-
reia,  apresentando-se como
Inquisidor Geral do Reino, e
na companhia do Desejado e
de Luís de Camões, entre ou-
tros membros da Guarda Real.
O grupo “Danças com His-
tória” interpretou por três dos
seus membros, com a forma
sublime que lhe é caracte-
rística uma “Spanholeta”,
dança tradicional das cortes
do século XVI e início do
XVII, período no qual é
ambientada a Ficção Histórica
em questão.
A trilogia que agora se en-
contra completa, editada sob
a chancela da Ego Editora
pode ser encontrada nas
livrarias, estando dividida em
três volumes: “Ascensão”,
“Inquisição” e “Redenção”.

Tendo a publicação da mesma
sido iniciada em 2018, o autor
decidiu fazer as apresenta-
ções imprimindo um cunho de
recriação histórica, garantin-

do assim uma maior proxi-
midade com o público e ge-
rando também um maior in-
teresse no seu conteúdo.

Nesta obra de ficção, que
começou com a pergunta que
mais vezes fazemos no estudo
da História, “E se as coisas
tivessem ocorrido de outra

forma?”, acompanhamos o
regresso de D. Sebastião a
Lisboa, após ser derrotado na
batalha de Alcáçer-Quibir e ter

de enfrentar dentro do pró-
prio reino os interesses do seu
tio, D. Filipe II que procura
por todos os meios ao seu
dispor conquistar para si o
território “onde a terra acaba
e o mar começa”.
Com a colaboração do presti-
giado grupo sintrense Dan-
ças com História, e  por inúme-
ras personagens descritas na
sua época, Ricardo Correia
criou uma história que está
neste momento em fase de
adaptação para a sua futura
exibição em TV e prevista
uma série na Net Flix
As filmagens estão previstas
para Junho.
Também do mesmo autor
podemos encontrar disponí-

vel o livro “O segredo dos
Bragança” editado pela Ego
Editora em 2017.

A Câmara Municipal de Sintra
organiza, no mês de março,
um conjunto de atividades
temáticas, visita guiada e
oficina educativa, no MAS-
MO – Museu Arqueológico
de S. Miguel de Odrinhas,
nos dias 12 e 26 de março.
O Dia Internacional da Mu-

Atividades para todos no Museu de Odrinhas
lher será celebrado, no dia 12
de março, com a visita guiada
“A Coleção do Museu – Um
percurso no feminino”. Nesta
visita poderá conhecer me-
lhor o papel da Mulher, tendo
como ponto de partida a
coleção do Museu que serve
de enredo para descobrir o

papel multifacetado das
mulheres ao longo dos
tempos.
Será também assinalada a
Páscoa, através da oficina
educativa “Ludi Cereales –
Vem decorar ovos para Ce-
res!”, uma oportunidade para
conhecer a história, curiosi-

dades e origem de uma das
principais festas do ano. Os
participantes vão decorar
ovos para Ceres, a deusa do
renascimento da Natureza, a
quem nesta época do ano, na
Antiga Roma eram oferecidos
ovos, símbolo de fecun-
didade, de fertilidade e do

próprio mundo.
 Visita guiada | “A Coleção
do Museu – Um percurso no
feminino”
12 de março, sábado, 15h00
Destinatários: maiores de 12
anos. Entrada livre, mediante
reserva através de e-mail
Oficina Educativa “Ludi

Cereales – Vem decorar ovos
para Ceres!”
26 de março, sábado, 10h30
(duração de 2 horas)
Destinatários: dos 5 aos 12
anos. Custo de 4• por parti-
cipante, mediante reserva
através de e-mail
dbmu.masmo.geral@cm-sintra.pt
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 Câmara Municipal
de Sintra promo-
veu, no passado sá-
bado, dia 26 de fe-
vereiro, o passeio

Cheleiros e o seu nome, se-
gundo opinião de Cardim
Ribeiro, deriva da sua loca-
lização, BOROAS, que signi-
fica ‘elevação arredondada’.
Fontes históricas permitem
remontar a sua existência aos
primórdios do séc. XVI, se
bem que o edifício mais re-
cente date de 1888.
Broas é talvez uma das aldeias
mais carismáticas deste terri-
tório, reputação ganha por se
tratar de uma aldeia aban-
donada. Este complexo habi-

tacional, desde a partida da
sua última habitante, per-
maneceu inalterado ao passar
do tempo, salvo os efeitos da
deterioração natural ou da
ação maliciosa do ser huma-
no. O local fala por si, teste-
munho de um passado ainda
próximo perante uma cultura
local em rápida transfor-
mação, em virtude das exigên-
cias da vida moderna. Nesta
perspetiva impõe-se a sua di-
vulgação e valorização como
evidência dessa autenti-
cidade rural que ainda
subsiste no território.
O núcleo inicial da aldeia ter-
se-ia alargado ao longo do
tempo, sendo, pelo que se

observa atualmente, um con-
junto constituído por várias
casas agrícolas, ou seja, uni-
dades de produção agrícola
autónomas, em torno das
quais se agregava a família
(membros e criados), com-
postas pelas casas de habi-
tação, fornos de pão, cortes
do porco, estábulos e palhei-
ros, pombais, ao que se
acrescem as eiras, o poço e
os caminhos de utilização
comunitária. Os campos es-
tão vedados por muros de

pedra curraleira, os caminhos
de acesso difícil (alguns pavi-
mentados a lajes de pedra).
Segundo fontes locais, esta
foi em tempos uma próspera
comunidade, pejada de vida,
em que as ocupações e todo
o trabalho dos seus habi-
tantes estava organizado em
torno dos ciclos de produção
e da sucessão das estações.
As principais produções
eram o trigo, o milho e a ce-
vada (esta mais para a ali-
mentação dos animais), o fei-
jão, a vinha (com subse-
quente produção de vinho),
alguns produtos hortícolas e
frutícolas e a azeitona (o
azeite era prensado no lagar

Rota do Museu – Aldeia de Broas – recordações de outros tempos

A
“Aldeia de Broas – recor-
dações de outros tempos”,
inserido no ciclo de 4 pas-
seios pedestres dedicados ao
Património Natural e Cultural.
O percurso foi circular com
ponto de encontro no MAS-
MO e a iniciativa era desti-
nada à população em geral,
tendo sido um sucesso, pois

as inscrições esgotaram e os
participantes adoraram.
Com este passeio pedes-
tre, nas imediações do MAS-
MO - Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas,
os participantes tiveram a
oportunidade de conhecer,
com orientação de quem per-
cebe do assunto (as Dr.as Cris-
tina Correia, Marta Ribeiro e
Raquel Neves), uma das últi-
mas aldeias de características
saloias, nos limites entre os
concelhos de Sintra e de Ma-
fra, onde ainda é possível
perceber a vivência com há-
bitos diferentes da vida
moderna.
A aldeia situa-se no Vale de

fotos: henrique martins

de Cheleiros). Esta atividade
era complementada com a
criação de gado, nomeada-
mente o porco (base da fonte
proteica alimentar), a vaca e
as ovelhas, com a subsequen-
te produção de leite e queijo
fresco, ao que se acrescia os
animais de capoeira.
Em Broas encontram-se dois
tipos de habitação: a térrea e
a de r/c e 1º andar, cuja arqui-
tetura reflete a importância
social e económica da casa
agrícola. Todas as casas de

habitação possuíam o seu
forno, quase sempre sito ou
adjacente à cozinha (neste
caso podia estar no lagar ou
na casa de despejo).
Poder-se-á considerar que,
pelas suas características
arquitetónicas e pela ocupa-
ção espacial que apresenta,
esta aldeia constituía um dos
mais ricos exemplos daquilo
que em tempos foram as ca-
sas agrícolas da região, uni-
dades de produção total-
mente integradas, tanto do
ponto de vista económico
como social.
Todavia, perante as transfor-
mações trazidas pela cres-
cente modernização e indus-

trialização, os acessos difí-
ceis a Broas acentuaram e
causaram o seu isolamento,
levando ao seu abandono por
parte das populações mais
jovens e o consequente enve-
lhecimento da sua população.
Tudo parece indicar que a
última habitante, a D. Joa-
quina, que aí viveu sozinha
com ’sete gatos e um burro’,
teria deixado a sua casa em
finais dos anos 70, se bem que
essa data não seja precisa.
(informação retirada de

folheto do Gabinete de
Antropologia da CMM).
No percurso efetuado deu
igualmente para constatar
que parte da beleza e do in-
teresse que caracteriza a
região denominada Vale de
Cheleiros, deve-se, para além
do interesse geológico, ar-
queológico e antropológico,
também ao coberto vegetal
que a compõe.
Esta é uma área onde abun-
dam algumas matas e bos-
quetes repletos de uma va-
riedade de espécies vegetais
assinalável que confere à
paisagem um imenso colo-
rido. Há áreas que, pela sua
inacessibilidade ou pela sua

falta de aptidão agrícola,
conservaram o seu carácter
original. A superfície vegetal
existente não é, na sua totali-
dade, autóctone, já que a
atividade agrícola desenvol-
vida na região ao longo dos
últimos séculos, se foi encar-
regando de, a pouco e pouco,
conquistar novas parcelas de
terreno. No entanto, atual-
mente, assiste-se a uma acen-
tuada diminuição da ativi-
dade agrícola.
O interesse por esta área, e

em particular pela aldeia de
Broas, tem sido crescente,
sendo prova disso os recen-
tes trabalhos de investigação
universitários feitos no
âmbito da elaboração de
teses de mestrado.
Em setembro de 1984, o Jornal
de Sintra publicou o artigo
“BROAS: para além do «fim
do  mundo» ou as ruínas de
um casal saloio” que Joaquim
Marona Beja escreveu e que
se aconselha, para quem
quiser saber um pouco mais
sobre este tema, a ler.

Henrique Martins,
Colaborador
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Campeonato de Portugal – Série E; 18.ª Jornada

Pêro Pinheiro garante manutenção. Sintrense falha em Elvas
Ventura Saraiva

D

foto: ventura saraiva

as cinco equipas
que matematica-
mente estavam em
condições de asse-
gurar os dois luga-

Chegou ao fim a 1.ª fase do
campeonato regular, com a
equipa da Cidade de Queluz
a não conseguir os seus
objectivos, entrar na luta pela
subida à Liga 2.
No passado sábado, dia 5,
recebeu no parque de jogos,
em Monte Abraão, o FC Oli-
veira Hospital, numa partida
disputada sobre forte chu-
vada, sem golos, e poucas
oportunidades para ambos os

Terminou de forma algo dramática, a 1.ª fase do Campeonato de Portugal 2021-22. No domingo, dia 6, e com todos os jogos a começar às 12h00, nem
todos terminaram ao mesmo tempo. Caso do Atlético de Pêro Pinheiro-Operário de Lagoa (Açores) que se prolongou até aos 110 minutos. E foi já no
período de descontos que a equipa de Hélder Ferreira chegou à vitória (3-2) num golo resultante do pontapé da marca de penalti. De fora, ficaram,
o Loures, Sintrense, e Sacavenense, equipas que matematicamente ainda estiveram na luta, assim como “Os Belenenses” que acabou por vencer o
Coruchense (2-1), e garantiu a passagem à 2.ª Fase, integrando o grupo que vai lutar pela subida de divisão.

res cimeiros da Série E, “Os
Belenenses” estava em situa-
ção de vantagem, bastando-
lhe um empate na recepção
ao Coruchense. Acabou por
vencer por 2-1, mantendo o
1.º lugar da classificação, dei-
xando assim uma vaga para
as restantes quatro equipas.
Com o empate (1-1) do Sin-
trense no campo de “O El-
vas” CAD, a vitória do Lou-
res (3-0), frente ao CD Rabo
de Peixe, jogos dados por
terminados, os ouvidos, e
olhos no Canal 11 da FPF que
transmitiu os jogos em simul-
tâneo, estavam direccio-

nados para o campo Pardal
Monteiro, onde o Pêro Pi-

nheiro estava empatado a
duas bolas. Virtualmente, o

Loures seria o clube apurado,
mas aos 98 minutos do jogo,

um penalti a favor do Atlético
de Pêro Pinheiro, e trans-
formado com êxito por Chi-
quinho, mudaria as contas do
campeonato. No final, e com
a vitória por 3-2, sobre o Ope-
rário, o emblema da capital do
mármore, garantia a passagem
ao grupo da subida às Liga 3,
e simultaneamente, a manu-
tenção no Campeonato de
Portugal na próxima tempo-
rada, se falhar a promoção ao
escalão superior.
Resultados: Pêro Pinheiro, 3-
Operário Lagoa, 2; “O Elvas”,
1- Sintrense, 1; Loures, 3- CD
Rabo de Peixe, 0; SC Ideal, 0-
Sacavenense, 1; “Os Bele-
nenses”, 2- Coruchense, 1.
Classificação final: 1.º CF
“Os Belenenses”, 33 pontos;
2.º Pêro Pinheiro, 31; 3.º GS

Loures, 30, 4.º Sintrense, 29,
5.º Sacavenense, 29, 6.º Ope-
rário Lagoa, 21, 7.º Coru-
chense, 21, 8.ºSC Ideal, 18, 9.º
“O Elvas”, 17, 10.º CD Rabo
de Peixe, 14.
Apuramento da Subida à
Liga3 – Zona Sul
“Os Belenenses”, Pêro Pi-
nheiro, Fontinhas (Açores),
Sertanense, Moncarapachen-
se, e Olhanense.
Os dois melhores classifi-
cados sobem de divisão, os
restantes ficam no Campeo-
nato de Portugal
Manutenção – Série 9
GS Loures, Sintrense, Saca-
venense, “O Elvas”.
As duas equipas mais pon-
tuadas garantem a manuten-
ção no CP, as restantes serão
despromovidas aos distritais.

Presidente, e treinador, Hélder Ferreira garante manutenção,
e vai lutar pela subida à Liga 3.

Liga Portugal 3 – Série B – 1.ª Fase; Jornada 22: Real SC, 0- Fc Oliveira do Hospital, 0

Real preparado para defender manutenção
António José conjuntos. Porém, aos 62´ os

forasteiros tiveram oportu-
nidade de abrir a contenda
através da marca de “onze
metros”, Diogo Martins re-
matou rasteiro para a defesa
de Iuri Miguel.
As substituições  operadas
pelos dois técnicos não
trouxeram nada de novo e o
resultado não se alterou até
ao apito final. O Real SC vai
disputar a fase de manuten-
ção/descida, sabendo já os
adversários; Sporting B, FC

Oliveira Hospital e Oriental
Dragon FC. O sorteio, realizou
- se na passada terça-feira, na
Cidade do Futebol.
O Real SC, parte para esta fase
com 7 pontos, Sporting B, 5
pontos, FC Oliveira Hospital,
3 pontos, Oriental Dragon
FC, 1 ponto.

Ficha do jogo
Complexo desportivo do Real
SC, em Monte Abraão
Árbitro: Bruno Rebocho,

auxiliado por Vítor Aires e
Ricardo Azevedo. 4º Árbitro:
André Pereira (AF Lisboa).
Real SC: Iuri Miguel; Fábio
Pala, Tiago Morgado, Júnior
Sena (Marcos Barbeiro, 57´)
e Wilson Kenidy; Horácio Jau
(Hugo Ventosa, 89´), Romário
Carvalho, Paulinho e Ricardo
Fernandes (Tiago Nunes,
70´); Clayton Sampaio e
Amadu Baldé (Mika Borges,
57´).
Treinador: Miguel Valença.
FC Oliveira do Hospital:

Cléber Santana; Bonilla,
Diogo Abdul, Regis e Diogo
Martins (David Silva, 68´);
Rodriguez, João Pais (Hamed,
59), Freitas e David Brás;
Fontes (Marcelo, 85´) e Varela
(Ronaldo, 85´).
Treinador: Tó Zé Mareco.
Resultados - jornada 22:
Vitória Setúbal, 1 FC Alverca,
0; Oriental Dragon FC, 1 CD
Cova Piedade, 1; SCU Torre-
ense, 0 Amora FC, 1; Caldas
SC, 2 UD Leiria, 3; Real SC, 0
FC Oliveira Hospital, 0; União

Santarém, 2 Sporting B, 2.
Classificação final: 1º UD
Leiria, 48; 2º FC Alverca, 41;
3º SCU Torreense, 41; 4º
Vitória Setúbal, 37; 5º Amora
FC, 36; 6º Real SC, 28; 7º
Caldas SC, 27; 8º Sporting B,
26; 9º CD Cova Piedade, 22;
10º OL. Hospital, 20; 11º Uni-
ão Santarém, 18; 12º Oriental
Dragon FC, 18.
Nota: UD Leiria, FC Alverca,
SCU Torreense e Vitória
Setúbal, vão lutar pela subida
à Liga Portugal 2.

O líder da classificação, Atlético
Clube de Portugal, não passou em
Agualva-Cacém, no duelo com o
GSC Novos Talentos. O jogo
terminou empatado (2-2), e a equipa
alcantarense vê reduzida a van-
tagem para os rivais, Sporting Vila
Verde (2.º), e do Desportivo Operário
Rangel (3.º), sendo que o emblema
da Amadora tem um jogo a menos.
No pavilhão da Escola Secundária
Matias Aires, o Atlético foi o
primeiro a marcar, por Ricardo

Futsal – 1.ª Divisão da AFL; 23.ª Jornada
Novos Talentos trava líder, Atlético

Garantida matematicamente a
manutenção, a três jornadas do fim
da 2.ª Fase, a equipa do GU MTBA
não desarma e soma e segue só com
vitórias. Na ronda do passado dia
5, deslocou-se ao pavilhão
municipal da Golegã, no Ribatejo,
para defrontar a Casa Benfica na
Golegã, e venceu por 5-7 (3-1, ao
intervalo), com golos de Rafael
Azenha (3), Diogo Alves (2), Dino,
e Matheus Santos. Na equipa local,
marcaram, Luís Nunes (2), Diogo

Futsal – 3.ª Divisão Nacional; Série 6 (Manutenção/Descida)
MTBA soma e segue. Vitória em Golegã

Hortas, um parcial que foi até ao
intervalo. No segundo tempo (27’),
o Novos Talentos passou para a
frente (2-1), com dois golos em
menos de um minuto, por Wilson
Silva, e Miguel Correia. A um minuto
do final, Wilson Fernandes,
empatou o jogo (2-2).
No pavilhão de Vila Verde, a equipa
leonina vingou a eliminação da Taça
AFL pelo GD Fonsecas e Calçada,
na semana anterior e venceu por 3-
1, com golos de Tiago Pinto (2), e

Rúben Batista. Daniel Sousa marcou
para a turma do Bairro de Alvalade.
Quanto à JOMA foi derrotada em
casa do Rangel (3-2). Na ronda de
amanhã, Sábado (12), recebe em
Monte Abraão, o Pregança do Mar.
O SC Vila Verde joga no Lumiar, com
Académico Ciências, e o Novos
talentos, em Alvalade, com o GD
Fonsecas e Calçada.

VS

Moura, Francisco Maximiano, e
Fábio Pereira.
Na classificação, o MTBA soma 24
pontos (8v), com a SR Gaieirense,
no 2.º lugar (15), e NS Pombal, no
3.º, com 13.
Na jornada de amanhã, sábado (12),
o MTBA volta a jogar fora e
desloca-se à Figueira da Foz para
defrontar o GR Vilaverdense, já
condenado à descida de divisão.

VS
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – 21.ª Jornada

Cacém confirma candidatura. Lourel ganha novo alento
Ventura Saraiva

A Serginho bisa, e festeja o terceiro golo já nos descontos. Rodrigo Diogo não perde
a corrida para a “molhada” que se seguiu com os outros companheiros da equipa

foto: ventura saraiva

inda falta muito
campeonato, e mui-
ta água correrá de-
baixo das pontes,
até à derradeira jor-

Na ronda 21, do distrital da 1.ª Divisão da AFL, que se disputou no domingo,
dia 6, um dos jogos de cartaz estava marcado para Marvila, para o duelo,
Oriental (2.º) - Atlético do Cacém (5.º). Venceu a equipa da Linha de Sintra,
por 0-1, golo do suspeito do costume, o brasileiro, Jhonatan Da Silva.
Em Lourel, a turma leonina bateu outro dos candidatos, o FC Alverca B,
por 3-2, virando a desvantagem de 1-2, com um bis de Serginho nos minutos
finais.
Em São Pedro de Sintra, o 1.º Dezembro, depois de chegar à liderança a
meio da semana, ao cumprir um dos jogos em atraso, venceu o CF Santa
Iria (2-0), confirmando o favoritismo que lhe era atribuído.

nada, que não havendo
adiamentos, tem data mar-
cada para 26 de Junho. Daí
que muita coisa pode acon-
tecer na classificação, quer
nos lugares cimeiros, quer
nos de despromoção. Com a
janela de reforços de Inverno
fechada, o equilíbrio nos plan-
téis é um dado adquirido até
final da competição, permi-
tindo assim corrigir as forças
entre rivais. Na frente, o 1.º
Dezembro que a meio da se-
mana, acertou contas com a
UD Alta de Lisboa (1-0), jogo

realizado em Abóboda, Cas-
cais, apeou o Atlético Clube
de Portugal da liderança.
Confirmou no campo Conde
Sucena, ao derrotar o CF
Santa Iria por 2-0, golos de
Bruno Sousa, e Luisinho.
Com a derrota caseira frente
ao Atlético do Cacém, o
Oriental, baixou da 2.ª para a
3.ª posição. Já o Cacém bene-
ficiou da derrota (3-2), do FC
Alverca B, para passar para a
frente da formação do Riba-
tejo. E até o Sporting de Lou-
rel que andou nos últimos lu-
gares, tem ganho alento com
as vitórias, e já é 8.º clas-
sificado (com os pontos do
7.º, Oeiras), a 8 pontos do
Atlético do Cacém (4.º).

No fundo da tabela, a SRD
Negrais tarda em recuperar,
mantendo o incómodo lugar
de lanterna-vermelha com
apenas 3 pontos, e dificilmen-
te evitará a descida de divisão
dada a diferença pontual para
a chamada linha d’água que
é de 21 pontos (!).

Em Lourel, um “bis”
de Serginho nos
minutos finais
promove reviravolta
No campo Sargento Arménio,
o Sporting de Lourel recebeu
um dos candidatos aos luga-
res de subida, o FC Alverca
B. A turma do Ribatejo chegou

ao golo à passagem dos 53
minutos, pelo brasileiro, Elias
Franco, jogador que já re-
presentou o 1.º Dezembro, em
2015. Aos 57’, Miguel Pinto,
faria o empate, e aos 71’, Mi-
guel Pires aproveitou a sobra
duma defesa incompleta de
Ivan Dias para dar de novo
vantagem à turma visitante (1-
2).
Em desvantagem no marca-
dor, o técnico José Fernandes
promoveu duas alterações
para dar mais intensidade
ofensiva. Retirou dois defe-

sas (João Paulo, e Rodrigo
Chana), fazendo entrar um
médio (Stefen Morais), e um
avançado, Fábio Deodato.
Aos 88’ volta a mexer com a
saída do “central” Hélder Ne-
ves, e a entrada de Fábio Ma-
galhães. Na jogada seguinte,
Serginho roda e atira para o
golo de fora da área, e já nos
descontos, o mesmo Sergi-
nho, volta a marcar promo-
vendo a reviravolta no mar-
cador.
Resultados da 21.ª jornada:
1.º Dezembro, 2-Santa Iria, 0;

Oriental, 0-Cacém, 1; Atlético
CP, 3-Coutada, 0; Oeiras, 0-
Linda-a-Velha, 1; Damaiense,
1- AC Malveira, 4; Lourinha-
nense, 4-Negrais, 0; Alta Lis-
boa, 3-Olivais, Moscavide, 3;
Ponte Frielas, 1-Povoense, 1.
Próxima jornada: dia 13
Cacém-Damaiense; SC Lou-
rel-Ponte Frielas; Malveira-1.º
Dezembro; Linda-a-Velha-
Atlético CP; Coutada-Orien-
tal; Olivais e Moscavide-Lou-
rinhanense; Santa Iria-Alta de
Lisboa; Negrais-Povoense.

Joga-se amanhã, sábado, a
ronda 16, do Distrital de sub
15 (Iniciadas), com o Sin-
trense a receber na Portela de
Sintra, o Torreense, às 10h30.

Realizou-se no domingo, dia
6, a 17.ª Jornada do nacional
da 3.ª Divisão de Hóquei em
Patins. Na Zona Sul B, a equi-
pa secundária do HC Sintra
recebeu em Monte Santos, o
CP Beja, e goleou por 7-2 (4-
0, ao intervalo), com golos de
Tiago Francisco (5), Diogo
Morais, e José Gonçalves.
Pela equipa do Alentejo, mar-

Amanhã, sábado (dia 12), as
equipas do Hockey Club de
Sintra, e UD Vilafranquense
acertam no pavilhão de Mon-
te Santos, as contas da jorna-
da 9, do campeonato. O jogo
deveria ter-se realizado em
Novembro de 2021, mas devi-

O CF “Os Montelavarenses”
interrompeu um ciclo de seis
jogos sem vencer (3d,3e), ao
bater na ronda do passado
domingo, dia 6, a AD do Car-
regado, por 2-1. Rui Maga-
lhães, marcou aos 5’, e no
segundo tempo (57’), a equipa
ribatejana empatou por Pedro
Silva. E foi já nos descontos
que o veterano, Ricardo Fer-
reira marcou para a formação
de Montelavar, garantindo a
vitória da sua equipa.
Apesar dos 3 pontos con-

Campeonato Distrital da 2.ª Divisão da AFL – Série 1 e 2
Montelavarenses ganha em casa.
Mem Martins perde

quistados, a equipa orientada
por Tiago Gonçalves (“Pitor-
ro”), continua no último lugar,
agora com 19 pontos. Na pró-
xima jornada (dia 13), desloca-
se ao campo da Associação
Murteirense.
Na Série 2, o Mem Martins SC
continua em dificuldades na
classificação, ora subindo,
ora descendo. Na ronda do
dia 6, deslocou-se ao campo
da UDR Tires, e perdeu por
3-1. Sadjo Djaló, marcou já nos
descontos. Manuel Domin-

gos, Unjangue, e António
Carvalho, apontaram para os
cascalenses.
No próximo domingo, dia 13,
recebe na Quinta do Recanto,
o SF Palmense (3.º).
Quanto aos restantes clubes
concelhios, o 1.º Dezembro B,
recebe o Cascais, e o Real SC-
B joga no reduto do Fon-
tainhas.

Ventura Saraiva

Distrital Feminino – Sub 15 AFL (Fut7)
Sintrense quase campeão

Em caso de vitória, o Sin-
trense assegura matematica-
mente o título distrital, o
primeiro feminino na história
do clube. Com 6 pontos de

vantagem sobre o Estoril
Praia, em caso de igualdade
tem vantagem no confronto
directo (3-2; 1-3).

VS

Hóquei em Patins – 2.ª Divisão Nacional (Zona Sul); acerto de calendário
HC Sintra/Planta Livre
recebe Vilafranquense no sábado

do a casos positivos da Covid
19, seria adiado, o que vai
acontecer amanhã, sábado,
com início às 18h30, aprovei-
tando a paragem dos cam-
peonatos devido à realização
dos ¼ de final da Taça de Por-
tugal. Registe-se que na ronda

do passado dia 5, o HC Sintra/
Planta Livre jogou no recinto
do líder, AD Oeiras, tendo
saído derrotado por 4-1. Na
classificação, o Sintra, é 11.º,
com 14 pontos, e Vilafran-
quense, 13.º, com 10.

Ventura Saraiva

Hóquei em Patins – 3.ª Divisão Nacional (Zona Sul A e B)
HC Sintra B, goleia Beja.
Nafarros descola dos primeiros

caram, Filipe Costa, e João
Lopes.
O Sporting B, lidera com 35
pontos, seguido do Campo de
Ourique (34). O Sintra B, é 6.º,
com 24.
Na Zona Sul A, a UDC Nafar-
ros perdeu por 0-2, na re-
cepção ao UF Entroncamen-
to, e descolou dos primeiros
lugares, comprometendo as

aspirações de ocupar uma das
vagas da subida de divisão.
Duarte Ferreira, e Mário
Azevedo marcaram para os
visitantes, ainda na primeira
parte do jogo.
CRC “Os Águias”, lidera com
34 pontos, Entroncamento, é
2.º, com 33. Nafarros desceu
para o 6.º lugar, com 27.

VS
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O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra

CAFÉ
PASTELARIA
PIZZARIA

Aberto
 todos

os d
ias

HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00

R. Dr. António José Soares, 12 – 2710 SINTRA
Telef. 21 923 14 59

PUBLICIDADE

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

Campeonato Nacional de Judo 2022 – Juniores

Sintrense arrebata 1.º lugar e 9 Medalhas
Ventura Saraiva*

N

O Clube de Judo do Sport União Sintrense repetiu em Cernache, no passado dia 5, o excelente
resultado no nacional de Cadetes, vencendo a competição de Juniores por clubes. Destaque para os
resultados individuais que colocaram os judocas de Sintra em nove subidas ao pódio, conquistando
3 Medalhas de Ouro, 3, Prata, e 3 Bronze.
Fábia Conceição, Saba Daniela, e Lourenço Pimenta, sagraram-se campeões nacionais das suas
categorias.

Decorreu no passado dia 27 de Fe-
vereiro, na pista de crosse do Jamor
(Oeiras), a Prova de Abertura-
Troféu XCO, organizada pela
Associação de Ciclismo de Lisboa,
que preparou um circuito durís-
simo para receber os competidores.
Em destaque estiveram os atletas da
AEBTTRio (Rio de Mouro) que
conseguiram manter o foco numa
prova que serviu para verificar em

Comitiva do CJ Sintrense em Cernache

esta importante
prova do calendá-
rio nacional da mo-
dalidade, e que
teve como palco – Judocas medalhadosno nacional de Juniores 2022

Fotos: cortesia cjsus

a exemplo do nacional de
Cadetes, em Fevereiro –, o pa-
vilhão do Colégio da Ima-
culada Conceição, em Cer-
nache, no Distrito de Coim-
bra, participaram 218 atle-
tas em representação de 62
clubes. O Sport União Sin-
trense voltou a brilhar com o
seu conjunto de competido-
res, num dia repleto de emo-
ções. Os resultados obtidos
demonstram o momento de

boa forma dos competidores
do emblema de Sintra, sendo
de realçar nas bancadas do

pavilhão a presença duma
enorme claque de apoio (pais,
atletas e amigos) incansável

no incentivo e apoio aos com-
petidores, e que teve também
a presença do presidente do

clube, José Sequeira.
Resultados do CJ SU Sin-
trense: Fábia Conceição, (-
78kg,) Campeã Nacional;
Saba Danelia, (- 73kg), Cam-
peão Nacional; Lourenço
Pimenta, (-90kg,) Campeão
Nacional; Tomás Gomes, (-
73kg) Vice-campeão Nacio-
nal; Marta Loureiro, (- 63kg,)
Vice Campeã Nacional; Eli-
sangela Fernandes, (+78kg,)
Vice Campeã Nacional;

Gonçalo Lampreia, (-60kg) 3.º
lugar; Raquel Brás, (57kg) 3.º
lugar; Inês Faria, (- 48Kg) 3.º
lugar; Iara Guedes, (- 57kg) 5.º
lugar; Guilherme Kobayashi,
(-81kg) 7.º lugar; Gonçalo
Pataco, (- 66kg), 9.º lugar; Dio-
go Vendas, (-73kg) 9.º lugar.
Pela equipa técnica estiveram
presentes, Renato Kobaya-
shi, Fernando Vendas e Pedro
Bernardo.

* Com FPJ/FV/CJSUS

BTT – Prova de Abertura – Troféu ACL XCO (Jamor)
ABBTT Rio vence nas equipas.
SU Colarense também no pódio
Ventura Saraiva*

Equipas de Sintra brilham na Prova de Abertura XCO no Jamor
foto: cortesia: adelaide dias

que níveis se encontravam indivi-
dualmente, de forma a preparar as
próximas competições nacionais. A
equipa venceu em 5 escalões dife-
rentes, o que permitiu alcançar a
vitória colectiva no final da jornada.
As vitórias pertenceram a Lara Fer-
nandes; Júnior Feminina; Margarida
Lopes, Elite Feminina; Sandra Cos-
ta, master 40 Feminina; Diogo Ma-
galhães, juniores, e Rodrigo Pinhei-
ro,Sub23.
Mariana Viais, também subiu ao pó-

dio, ao ser 2.ª, Sub23 Feminina.
Na equipa BTTeam xco SU Cola-
rense, destacou-se Daniel Franco,
ao vencer em Cadetes. Camila Ro-
sário, foi 2.ª nas Juniores, assim, co-
mo Duarte Pombo, no sector
masculino.
Classificação Colectiva:
1.º BTTRio/Mr.Print
2.º Escola Ciclismo Oeiras
3.º BTTeam xco SU Colarense.

*Com AEBTTR/SUC/ACL
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ROTEIRO

CINEMA

Sintra – “À volta de Camilo”,
primeiras edições das obras de
Camilo Castelo Branco
Quando: Até 20 de março
Onde: Biblioteca Municipal de
Sintra

Sintra – “O Baloiço” de Artur
Anjos Teixeira
Quando: até 1 de maio
Onde: MAT - Museu Anjos
Teixeira

Sintra – Exposição de Artes Vi-
suais dos Utentes e Monitores
da CERCIAMA - Cooperativa
de Educação e reabilitação dos
Cidadãos Inadaptados da
Amadora
Quando: 11 março a 21 maio
Onde: Galeria Municipal da Casa
Mantero

Sintra – Aqui antigamento
houve roseiras”
Quando: 18 março a 3 abril
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Metamorfose”,
Exposição colectiva de pintura
Quando: até 17 abril
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Movimento Contí-
nuo”, exposição de Filipe Romão
Quando: até 17 abril
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Exposição de es-
cultura “ta.ber.ná.cu.lo” de
Tito Chambino
Quando: até 17 abril
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – "Monstros Mari-
nhos" e "Mar de Plástico"
para ver em Sintra
Quando: até 28 de março
Onde: Espaço do SMAS na
Ribeira de Sintra

Sintra – “Um Mar sem Fim”
Quando: até 7 maio
Onde: Museu de História
Natural de Sintra

Mira Sintra – “Arte em
Telha”
Quando: até  27 março
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais

Rinchoa – “Leal da Câmara
Projetista”
Quando: até 8 maio
Onde: Casa-Museu Leal da
Câmara

Cinema City Beloura
Telef. 21 924 7643

10 a 16 Março

“Uncharted”, na sala 1, às
11.30h, 15.30h, 21.30h.
“Resistencia”, na sala 1, às
18.50h.
“Um Susto de Família 2” VP,
na sala 2, às 11.15h, 13.35h.
“Belfast”, na sala 2, às 13.35h.
“Batman”, na sala 2, às 17.50h.
“Morte no Nilo”, na sala 2, às
21.20h.
“Koati: Aventura na Selva”
VP, na sala 3, às 11.20h, 13.20h,
15.20h.
“Uncharted”, na sala 3, às
17.20h.
“Belfast”, na sala 3, às 19.35h.
“Cyrano”, na sala 3, às 21.35h.
“O meu Querido Monstro”
VP, na sala 7, às 11.10h.
“A Audição”, na sala 7, às
13.25h, 19.45h.
“Resistência”, na sala 7, às
15.25h, 21.45h.
“Koati: Aventura na Selva”
VP, na sala 7, às 17.45h.
“Batman”, na sala 8, às 11.35h,
15.10h, 21h.
“Uncharted”, na sala 8, às
18.35h.

TEATRO
Sintra – "Voltei"
Quando: 11 março,  21:00
Onde: Auditório Acácio Barrei-
ros, Centro Cultural Olga Ca-
daval

Sintra – “Contaminação” de
Jaime Rocha com a peça “Quinze
Minutos de Glória”
Quando: 13 março, 16h
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

A Câmara Municipal de
Sintra recebe, na Galeria
Municipal da Casa Mantero,
a Exposição de Artes Visuais
dos Utentes e Monitores da
CERCIAMA - Cooperativa de
Educação e Reabilitação dos
Cidadãos Inadaptados da
Amadora que ficará em exibi-
ção de 11 de março a 21 de
maio.
Sob os motes “O sonho co-
manda a Vida”, do poeta
António Gadeão, e “Eu sonho
com a minha pintura e pinto o
meu sonho”, do pintor Vin-
cent Van Gogh, esta expo-
sição pretende transpor para
a realidade o sonho que a
Oficina de Artes Plásticas do
CACI – Centro de Atividades
e Capacitação para a Inclusão
da CERCIAMA vem alimen-
tando com os seus utentes
portadores de deficiência
(com idade igual ou superior
a 18 anos) de construir e fazer
crescer entre todos um pro-
cesso pessoal e único singu-
lar de criatividade e de ins-
piração em pintura e escul-
tura.
Os trabalhos de escultura e
pintura produzidos nesta

Galeria Municipal da Casa Mantero (Biblioteca)
Exposição de Artes Visuais dos Utentes e Monitores
da CERCIAMA a partir de 11 de março

Oficina, sob a orientação do
monitor Jorge Moreira, sejam
interpretados como “arte” ou
como “só um rabisco risca-
do”, são antes de mais uma
manifestação do “eu”, do
“ser” e do “saber” de quem
os faz que, muitas vezes,
mesmo no anonimato que
carateriza o mundo que é só
seu, lhes permite encontrar
uma forma de expressar a
subjetividade e a alma de
quem está a projetar na tela,
na madeira, na pedra, no
cartão ou noutro qualquer
material, a sua intimidade,
indignação, vivências ou o
seu mais profundo senti-
mento.
Por outro lado, os trabalhos
expostos destacam-se pois
transmitem a singularidade de
uma imagem, um cheiro, um
tato, um som, uma ideia, uma
perceção, ou de um rasgo de

luz e sombra que ao se mis-
turarem e entrosarem entre si,
originam uma obra que mais
não é que um “pedaço de
alguém”, uma vontade ex-
pressa ou uma emoção re-
primida que, no final, permite
revelar a individualidade e as
vivências de cada pessoa,
tendo o monitor a respon-
sabilidade de gerir as cons-
telações que emergem dos
trabalhos, de colorir o branco
alvo das telas ou de renovar
as formas do papel…
Esta exposição pretende
transmitir a mensagem de que
“a manifestação individual de
cada pessoa no desenvolvi-
mento da sua expressão ar-
tística apresenta-se-nos
como uma ferramenta de
inclusão semelhante a um
livro aberto ao mundo, onde
que lê sente e quem ouve
vive”.

O CACI - Centro de Ativi-
dades e Capacitação para a
Inclusão é dirigido a pessoas
com deficiência, com idade
igual ou superior a 18 anos,
que não possam por si só,
temporária ou permanente-
mente, dar continuidade ao
seu percurso formativo ou
exercer uma atividade profis-
sional, ou ainda que se
encontrem em processo de
inclusão socioprofissional.
A CERCIAMA é uma Co-
operativa de Educação e
Reabilitação dos Cidadãos
Inadaptados da Amadora que
apoia crianças, jovens e
adultos com deficiência
intelectual ou multideficiên-
cia, com vista à sua inclusão
social e melhoria da sua
qualidade de vida através do
exercício pleno da cidadania
e do direito à igualdade de
oportunidades.
Autores dos trabalhos:
Escultura: Alberto Gordinho
Jorge Moreira (monitor)
Pintura: António Costa; Ivan
Paixão; Ladymilson Semedo;
Nuno Rodrigues; Pedro
Amarante; Sérgio Alexandre;
Sónia Barral; Tiago Sousa

A Câmara Municipal de Sintra
promove a iniciativa “Miran-
do. Caminhos com cultura”,
com caminhadas culturais até
à Anta de Agualva, nos dias
17, 24 e 31 de março, pelas
10h00.
Com esta iniciativa a autar-
quia de Sintra pretende dina-
mizar, no mês que celebra a
chegada da primavera um
ciclo de passeios culturais ao
ar livre tendo como ponto de
partida a Casa da Cultura
Lívio de Morais, às quintas-
feiras, pelas 10h00.
Ao longo destas caminhadas,
para além dos momentos de
convívio proporcionados,

Anta de Agualva alvo de visitas
funerária e corredor que foi
descoberto e explorado nos
finais do séc. XIX, sendo que
os artefactos nele recolhidos
e as datações obtidas permi-
tiram atribuir a construção e
utilização deste monumento
aos meados/finais do 4.º
Milénio a.C do Neolítico
Médio/Final.
A participação em cada uma
das datas é gratuita, contudo
está limitada a 15 partici-
pantes e requer inscrição
prévia DPEC-Casa da Cultura
<dpec.casadacultura@cm-
sintra.pt ou pelo telefone
219 182 270.

será apresentado aos par-
ticipantes o rico e valioso pa-
trimónio histórico-cultural, o
surpreendente edificado do
ponto de vista histórico e
também o património imaterial
e valores culturais transmi-
tidos de geração em geração

que teimam em persistir nos
hábitos e costumes locais.
Classificada desde 1910 co-
mo Monumento Nacional, a
Anta de Agualva, conhecida
também por Anta do Carras-
cal, é um monumento mega-
lítico constituído por câmara

MÚSICA
Sintra – “Música no Femi-
nino”
Quando: 13 março, 16h.
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Concerto pela Or-
questra Municipal de Sintra
Quando: 20 março, 16h.

Onde: Centro Cultural Olga Ca-
daval

Mira Sintra – Concerto pela
orquestra Ligeira da Socie-
dade Filarmónica e Recreativa
de Pêro Pinheiro
Quando: 12 de março, 16h.
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais

Casal de Cambra  – Fados na
Serra do Casal de Cambra
Quando: 2 abril, 22 horas
Onde: Associação Cultural e
Recreativa da Serra do Casal de
Cambra. Reservas: 219812710 -
967109691

O Centro Cultural Olga Ca-
daval recebe mais uma vez a
Orquestra Municipal de Sin-
tra, sob direção do maestro
Cesário Costa, para um con-
certo que reúne Beethoven e
João Domingos Bomtempo. O
concerto de entrada gratuita
acontecerá no dia 20 de mar-
ço, pelas 16h00.
A Orquestra Municipal de
Sintra D. Fernando II apre-
senta, neste concerto, uma

Orquestra Municipal de Sintra regressa ao palco do CCOC em março
das mais populares e inter-
pretadas sinfonias de Be-
ethoven, a Sinfonia Nº 7. Nes-
ta sinfonia para além do bri-
lhantismo usual de Beetho-
ven, o segundo andamento
assume particular destaque
pela sua força emotiva e dra-
mática.     
Em Portugal, João Domingos
Bomtempo, contemporâneo
de Beethoven, revolucionava
a estética musical de então

assumindo-se como percus-
sor do romantismo nacional,
a exemplo disso a sua Musica
di Ballo que será apresenta-
da em estreia moderna neste
concerto. 
A Orquestra Municipal de
Sintra - D. Fernando II é um
projeto único a nível nacional
que pretende permitir a frui-
ção da grande música clás-
sica em todo o território do
concelho de Sintra.

A entrada para este concerto
é gratuita, mas limitada à lo-
tação disponível, num máximo
de 2 bilhetes por pessoa. Re-
serva exclusivamente online
via Ticketline 

PROGRAMA
João Domingos Bomtempo
(1775-1842), Musica di Ballo
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827), Sinfonia n.º 7 em
lá maior, Op. 92

Leia, assine

e divulgue

o Jornal

de Sintra
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ALMANAQUE

Urgência
Centro de Saúde de Sintra
Hospital Amadora/Sintra
G.N.R. (Sintra)
PSP
Polícia Municipal
SMAS
E.D.P
Turismo - Est. de Sintra
Câmara Municipal de Sintra
Centro Regional Seg. Social
Tribunal Judicial de Sintra

Bombeiros Voluntários
Agualva-Cacém
Algueirão-M. Martins
Almoçageme
Belas
Colares
Montelavar
Queluz
São Pedro de Sintra
Sintra

112
21 924 77 70
21 434 82 00
21 325 26 20
21 765 42 42
21 910 72 10
800 204 781

805  506 506
21 924 16 23
21 923 85 00
808 266 266
21 910 48 00

21 914 00 45
21 922 85 00
21 928 81 71
21 431 17 15

21 929 00 27
21 927 10 90
21 434 69 90
21 924 96 00
21 923 62 00

Espaço Cidadão - Sintra
Rua Dr. Alfredo Costa, Sintra
Tel: 21 923 85 50 - Fax: 21 923 85 51.
Linha  Azul: 21 924 16 86 - 2ª a 6ª feira das 9h às
16h30 (aberto à hora do almoço)

TELEF. URGÊNCIAS ANIVERSÁRIOS
Os assinantes são parte importante nesta e em qualquer publicação
periódica. Desde sempre, vêm assumindo não só a expressão de
apoiantes como de fiéis leitores, a quem, naturalmente, estamos gratos.
Por ocasião de mais um aniversário natalício e porque as relações de
cooperação têm base afectiva, o JS apresenta, aos assinantes abaixo
mencionados, sinceros parabéns.

FEIRAS
Feira de Almoçageme (Freguesia de
Colares)
3.º Domingo de cada mês
Feira de Levante de Agualva
Todas as quartas-feiras
Feira de Monte Abraão
Todos os Sábados
Feira de S. João das Lampas
1.º Domingo de cada mês
Feira de S. Pedro de Penaferrim
2.º e 4.º Domingos de cada mês
Feira da Terrugem
3.º e 5º. Domingo de cada mês
Mercado de Montelavar
3.ª a 6.ª de cada mês. Todos Sábados.
Mercado da Tapada das Mercês
Todos os Sábados

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

PUB.

TELEVISÃO

RUI FERNANDES
Comércio e reparação de motos

Rua João Crisóstomo de Sá, n.º 9 – 2745-034 QUELUZ • Tlm 966 076 095/ 933 426 402

(Esta crónica, por desejo expresso do seu autor, não respeita o novo Acordo Ortográfico.)
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Sexta-feira, 4 de Março – Maria Emí-
lia Nunes Ribeiro, Virgínia Tomás Fer-
nandes, de Lisboa, Maria Garcia Medina,
de Tavarede, Arminda Lopes de Araújo,
Maria Júlia Guerreiro Guimarães Cruz,
de Sintra, Laurinda Marques, de Vila
Verde, Maria da Conceição das Dores
Soares, Maria da Soledade Matias
Bruno, de Santa Suzana, Maria Luisa
Martins Vicente, Maria Filomena Go-
mes Costa Monteiro, Irene Sequeira
Pinheiro, de Colares, Basilissa Maria
da Silva Calhau, de Lourel, Rosa
Monteiro Tojeira, de Morelena, Maria
da Conceição Dionísio Rosa, Elvira
da Conceição Rosa Coelho; João
Miranda Fonseca Salgueiro Verdasca,
João Fernando Parracho Bernardes,
João José Garcia, de Pero Pinheiro,
Alexandre da Conceição Cosme, de
Janas, Américo de Freitas, de Mem
Martins, Olívio Manuel Rosa Coelho,
Emanuel Silva Moniz, do Cacém, Jorge
Manuel Ferreira Jacinto, da Terrugem.

Sábado, 5 – Iara Daniela Guerra
Ribeiro, da Tojeira, Filipa Sofia Car-
valho Torres Pimenta, Matilde Farinha,
Maria Isabel Machado Vidal, Maria
João Vieira Paulo, do Mucifal, Joaquina
Rosa Simões, dos Negrais, Maria
José Carujo da Silva Calhau, de Lourel,
Natividade Luisa Urmal dos Santos,
de Montelavar; Sara Lopes, de Vila
Verde; José Alfredo da Silva Jordão,
Artur Manuel Tomé, de Alvarinhos,
João Gonçalves Matias, de Nafarros,
Carlos Manuel Gimenez Dias, de
Lisboa, Jonathan Madeira, de Lyon.

Domingo, 6 – Angélica Joaquina Ba-
can Noy, Jacinta Rosa Branco, do
Sabugo, Maria Rangel Gomes, Maria
da Conceição Leitão Alves, de Pero
Pinheiro, Maria Teresa da Costa Coe-
lho, de Vila Verde, Maria Helena Cle-
mente Paulo, de Arneiro dos Mari-
nheiros, Cristina Maria Pedroso Si-
mões, da Tapada de Vale de Lobos,
Maria de Lurdes da Costa Baptista, de
Belas, Isabel Maria Gomes Alegre, de
Monte Arroio,  Georgina Maria Barradas
Meira Mata, de Vila Verde, Ana Paula
Palma Portela de Carvalho; Mário da
Silva Ferreira, Domingos Manuel Ca-
sinhas, de Campo Raso, Odílio Vicen-
te Ferreira, do Algueirão, Júlio Francis-
co Correia dos Santos, de Lourel,
Augusto Romão, do Fundão, Joaquim
Andrade Rasquilho Vieira, Helder
Gonçalo de Jesus Rocha, do Alguei-
rão, Pedro Miguel Miranda Corredoura,
de Pero Pinheiro, José Edmar da
Conceição Regalo.

Segunda-feira, 7 – Marta Sofia Do-
mingues Inácio, Cacilda Alice Correia
Diniz, de Almoçageme, Gertrudes
Duarte Laranjeira, Idalina Domingas
Filipe, de Pero Pinheiro, Maria de
Fátima Cardador Oliveira, Emília da
Cunha Machado Ferreira, de Lisboa,
Maria Madalena Domingos Dias, de
Pero Pinheiro, Rogéria Maria Gomes,
Maria Teresa de Almeida, Anabela de
Almeida; srs. Júlio Diniz da Silva
Peixinho, José Dias do Amaral, José
Américo Valente Coelho, Marco Paulo
Quintino Mouro, de Santa Suzana,
António Félix Vinagre, de Morelena,
Francisco André Clemente Paulo Alegre
Pedro, de Arneiro dos Marinheiros.

Terça-feira, 8 – Zulmira Maria Gomes
Martins Rodrigues, de Fontanelas,
Maria do Carmo Lopes, Gertrudes da
Silva Pinto, Manuela Cecília Santos
Agostinho Barbosa, de Mem Martins,
Maria Dulce Soares Fachadas, da
Várzea de Sintra; António Maria Ro-
drigues de Matos, Manuel Duarte Cor-
deiro, do Cacém, Amílcar Acácio Sa-
lomé, de Pero Pinheiro,Ernesto Mar-
ques da Silva, de Colares, José Augusto
da Cunha Júnior, de Pero Pinheiro,
Silvino Rodrigues Figueiredo, da
Godigana, Paulo Alexandre Alqueidão
Barbosa, de Mem Martins, João André
Roque Macedo, Dinis Rosas, de S.
Pedro de Sintra.

Quarta-feira, 9 – Maria Amaral, do
Algueirão, Gracinda Castro da Fon-
seca, de Mem Martins, Maria Helena
de Almeida Freitas, do Algueirão, Maria
Manuel Souto Neves, da Rinchoa,
Maria Fernanda Pacheco de Brito
Gonzaga, de Vale de Lobos, Maria da
Conceição Brás, de Sintra, Maria da
Graça Oliveira Rocha, de Lisboa;
Rogério da Silva Vistas, de Morelena,
Francisco José da Rosa, Mário Luís
Pedro, de Bolembre, Joaquim Silvestre
Marcos, de Cabrela, André Alexandre
Teixeira Esteves, de Sintra.

Quinta-feira, 10 – Joana Alexandre
Roque Macedo, Ruth Figueiredo, Maria
Deolinda Silvestre, Bárbara Duarte
Mesquita,  Virgínia da Luz Vieira, de
Vila Nova de Gaia, Maria Adelaide de
Sousa Magalhães, de Lisboa, Maria da
Conceição Rodrigues, de Zurique-
Suiça, Idalina Maria André Grilo, de
Morelena, Vitalina Maria Antunes To-
más Pedroso;  António Martins, Herme-

negildo Tomás, do Mucifal, Jacinto
José Botelho Baeta, António Fernando
Regueira Nunes, José de Jesus Coe-
lho, José Marques da Silva, de Lisboa.

Sexta-feira, 11 de Março – Mariana
Filipa Serrão Fernandes, de Bolembre,
Maria Manuela de Oliveira Mota, da
Fervença, Sónia Rute Ferreira Pereira
Matias, Delfina Guerreiro, Ludovina
Maria da Silva Santos, de Lourel,
Amália de Lurdes Carvalho, Mariana
de Assunção Amaral Guimarães, de
Paiões, Maria da Piedade Pais Catalão
Costa, Maria Susana Travassos Val-
dez Marques de Lemos; Guilherme
Nunes das Neves, Alfredo Silvestre
Quintas, João António Pascoal Gui-
marães, da Várzea, José Nunes Coe-
lho, do Banzão, Luís Filipe dos Santos
Capote, Joaquim Nunes Sequeira, do
Mucifal, Luís Alberto Marques da Silva,
José Augusto Baleia Estevão, da
Cabrela.

Sábado, 12 – Maria da Conceição
Mariano, de Aruil de Baixo, Maria da
Conceição Marques Félix, Maria de
Lurdes Marques Pereira da Silva,
Vichy-França, Maria da Conceição
Castro Gonçalves Matias, de Nafarros,
Irene Monteiro Mascarenhas,de Ter-
cena; Artur Pedro Soares, Manuel
Artur,da Terrugem, José Carlos Costa
Pinto, de Lisboa, Alfredo Esteves de
Oliveira Cardoso, de Brenha - Figueira
da Foz, António Martins Mascarenhas,
de Tercena, José Augusto Faria de
Oliveira, do Algueirão Velho, Nuno
José Justino Pascoal, Afonso Miguel
Lúcio Simão, Carlos Costa Henriques,
Cabecinhos - Assafora.

Domingo, 13 –  Catarina Madeira, de
Lyon, Dulce Maria Dias França, Alice
da Silva Santos Cunha, Natália da Silva
Martins, Maria Augusta Silva Simões,
da Abrunheira, Maria Adelina Baleia Se-
queira, do Mucifal, Mafalda Moreira
Rato, do Casal de Sto. Amaro, Domin-
gas Duarte, da Suiça, Elsa Cristina
Marques Trindade, de Mem Martins;
srs. António Alberto Talento Coelho,
João Manuel Cavalheiro Albano, de
Montelavar, Duarte Domingos, José
Luís da Conceição, de Sintra, José
Fernando Duarte Cavalheiro, de Go-
digana, Silvino Manuel Sebastião Guin-
dolas, de Vila Verde,  João António
Macedo Gomes, Rodrigo Silva, Gou-
veia e Hermínio Simões Pires.

Segunda-feira, 14– Luísa Maria
Vistas, de Morelena, Aurora Parracho
Penaforte, Silvina Mariana Pechilga,
de Cortegaça, Ivone Ramos Parracho
Filipe, Maria Manuela Vicente Carolo,
de Vila Verde, Andreia Sofia Ladeira
Inácio, da Terrugem, Julieta Gonçalves
Rebelo, do Linhó, Maria Teresa Matos
Rodrigues, do Algueirão, Idalina Ro-
drigues, Teresa Marta Duarte de Jesus;
João António Lúcio, Manuel Dias dos
Santos, do Cacém,Lino Ferreira Pas-
coal, da Várzea de Sintra, Luís Coelho,
de Cascais, eng.º Manuel José de
Carvalho Fernandes Vaz, António Vi-
cente da Costa, Octávio Júlio Miranda,
da Terrugem, Josefino Batista, Paulo
Vasco Santos Serra, de Colares.

Terça-feira, 15– Paula Alexandra
Rodrigues Torres, Vitória Lopes Fer-
reira, Piedade Maria França Rilhas,
Emília da Luz Nunes Sequeira, do
Mucifal, Maria Manuela Antunes da
Silva, do Lourel, Belmira Joaquina, de
Agualva-Cacém, Carla Alexandra da
Silva Querido, Carla Alexandra Lou-
renço Alves; Pedro Frazão Raio, de
Morelinho, Alfredo Henrique da Silva,
Raúl António Jorge Caneira, de Negrais,
Amilcar Manuel Feiteira Pinga, da
Maceira, Henrique Sande e Silva, de
Ranholas, Eduardo Jorge Dinis
Marcos, de Cabrela.

Quarta-feira, 16– Maria Irene da
Conceição Sousa Pinto, Maria Alice
Falcão da Silva, Maria Emília R.B.
Chiolas, Catherine Madeira, Dora
Helena Oliveira da Silva Simões
Peralta, de Lourel; Justino Ribeiro da
Costa Luz, do Sabugo, António Duarte
Frôxo, eng.ºJoão Tomás Siu, José
António dos Santos Vicente, de Manique
de Cima,Alfredo Alves dos Santos, de
Queluz, José António Ferreira Costa,
Manuel Quintas dos Santos, de Lyon,
Jorge da Costa Pardal, da Godigana,
Marco Paulo Ferreira, Marco Paulo
Gaspar Ferreira, de Genebra.

Quinta-feira, 17 – Filipa Andreia Duar-
te Rodrigues, das Lameiras, Beatriz
da Silva Miranda, Maria Felícia dos
Santos, de Lisboa, Helena Maria da
Silva Henriques,  Maria de Lurdes Sal-
vador Coelho Grilo, da Maceira, Sara
Fortunato;  Élio Joaquim Monteiro, Ve-
ríssimo Rilhas Ferreira, Francisco
Estevão Simões, de Pero Pinhei-
ro,Joaquim Pinto Gomes, João Carlos
Queimadas Pinto da Costa, de Almo-
çageme, Luís Miguel Martins Santos,
Francisco Nuno Simões, de Vila Verde.

Sexta-feira, 11 de Março – Dumas Brousse,
Rinchoa (219160404); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).

Sábado, 12 – Almargem, Cavaleira, Algueirão
(219622835); Zeller, Queluz (214350045).

Domingo, 13 – Do Sabugo, Sabugo
(219624076); Domus Massamá, Massamá
(219259323).

Segunda-feira, 14 – Mem Martins, Mem
Martins (214027347); Casal de Cambra, Casal de
Cambra (219804193).

Terça-feira, 15  – Do Lourel, Lourel
(214350043); Neves, Massamá Norte (214389010).

Quarta-feira, 16 – Da Beloura, Quinta da
Beloura (219245763); Garcia, Cacém (219142181).

Quinta-feira, 17 – Confiança, Pero Pinheiro
(219270045); Portela, Monte Abraão
(214377619).

Sexta-feira, 18 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Araújo e Sá, Cacém (219140781).

Sábado, 19  – Da Terrugem, Terrugem
(219619049); Azeredo, Pendão (214350879).

Domingo, 20 – D’Albarraque, Rio de Mouro
(219154370); Guerra Rico, Cacém (219138003).

Segunda-feira, 21 –  Da Praia das Maçãs,
(219292021); O’Neil Pedrosa, Massamá
(214307407).

Terça-feira, 22 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Rodrigues Garcia, Cacém
(219138052).

Quarta-feira, 23 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Correia, Queluz (214350905).

Quinta-feira, 24 – Serra das Minas, Serra
das Minas (219171216); Campos, Cacém
(219180100).

xpliquemos o título, e por ordem crescente de impor-
tância: esta é a milésima crónica de televisão que escrevo
para o Jornal de Sintra, numa aventura que teve início
no século passado (mais exactamente em 1997) e que
veremos quando termina, que a vida da Imprensa não

Mil e uma coisas

uito se atacou o PCP, por não ter condenado, por isto e por aquilo. Não vale tanto
escarcéu: desde 1956 que o PCP está do lado dos sovietes – mesmo que o soviete
em causa seja um imperialista social-democrata de seu nome Putin. A Revolução
Húngara de 1956 ou Contra-Revolução foi uma revolta popular espontânea contra
as políticas impostas pelo governo da República Popular da Hungria e pela União

guerra chegou, como cantou Jacques Brel. Desde que Churchill anunciou ao mundo
que “desde a meia-noite de hoje estamos em guerra com a Alemanha” já não há
necessidade de apresentar papéis ao embaixador contrário: estacionam-se os
tanques e tropas na fronteira e é só escolher a altura. Foi o que fez a Rússia: e como
já sabia Jean-Paul Sartre (Le Diable et le Bon Dieu), “Quando os ricos fazem a

RTP completou esta semana o seu 65.º aniversário e aqui fica um agradecimento
pelo muito que devo ao canal. A ele e à sua irmã mais nova, a RTP2. Sem elas não
sei muito bem de que teria escrito estas 1000 semanas! Como quase sempre, o
aniversário foi comemorado com a escolha da canção que nos representará na
Eurovisão. Desta feita, composta por duas meias eliminatórias e uma final que terá

a última crónica fiz uma menção à ERC (“A ERC referiu
que iniciou um processo de avaliação das participações
e das imagens disponíveis, por parte do Conselho
Regulador”) e ao Dr Alberto Arons de Carvalho, ex-
vice-presidente do Conselho Regulador da ERC. O Dr Arons de Carvalho fez o

está fácil e da regional ainda menos.

favor de achar um erro no meu texto e, consequentemente, de o rectificar: “A Lei da Televisão
e os Estatutos da ERC não apenas obrigam os operadores a conservarem todos os programas
e conteúdos emitidos, durante 90 dias, como impõem que essas gravações sejam cedidas à
ERC se esta o solicitar. E prevêem coimas se esses operadores não cumprirem o preceituado.
Assim sendo, a frase em causa refere-se a outra questão: a ERC apenas se poderá pronunciar
sobre aquilo que foi transmitido porque apenas dessas imagens poderá haver registos
obrigatórios. É assim injusta a crítica feita ao regulador! (…) Mas tem razão quando diz que
a ERC é lenta. É verdade que as deliberações não podem ser tomadas sem ouvir também o
órgão de comunicação envolvido, de acordo com os prazos que a lei prevê. E também é
verdade que os meios humanos de que a ERC dispõe são insuficientes para o volume e a
diversidade das suas atribuições e competências…”

lugar amanhã à noite. Na primeira eliminatória esteve presente uma que merecia ter passado
à final: chamava-se “Povo Pequenino” e foi interpretada pelo duo Fado Bicha. Era um tema
arrojado e uma visão da música popular portuguesa; na segunda eliminatória, surgiu Jonas
com a canção “Pontas Soltas”, da autoria da fadista Fábia Rebordão e que contou com a
colaboração dos músicos e bailarinos que deram vida ao espectáculo “Bate Fado” que
tivemos a oportunidade de ver na RTP2. Até aqui tudo bem, eram dois temas arrojados e
que não nos deixariam ficar mal em Turim. Acontece, no entanto, que não foi revelada a
percentagem de votos do público – espero que o seja amanhã – e, cá para mim, o facto de
o duo Fado Bicha se ter beijado nos lábios, na primeira eliminatória e o de Jonas se ter
referido a Lander como “meu namorado”, cortou-lhe as asas muito cedo. Se a culpa foi do
público que votou, temos uma razão para dizer que, apesar dos avanços, ainda somos um
povo pequenino. Os Fado Bicha lá sabiam…

A
guerra, são sempre os pobres que morrem.”
Foi o que fez a Rússia, de facto: a pretexto de uma tentativa de adesão da Ucrânia à EU e à
NATO (ninguém ouviu foi a NATO a dizer que queria a Ucrânia), lá se foram colocando 120
mil homens na fronteira e colunas de material de guerra. Assim que Zelensky assinou o
pedido de adesão à EU, Putin estalou os dedos. E, como deve ser, ainda se ouvia o estalido,
já a EU estava a combinar sanções. Mas como dizemos por aqui “quem se lixa é o mexilhão”
o que, traduzido para linguagem de Sartre, que era uma pessoa com estudos, vai dar no tal
“são sempre os pobres que morrem”. E é vê-los a tentarem fugir ao horror da guerra, de
autocarro, de comboio e tantos, tantos, a pé. Com crianças e muitos animais de estimação.
Não pode ser má gente, se chegam a fugir com cães e gatos ao colo…

Soviética. O movimento durou de 23 de Outubro até 10 de Novembro de 1956, há mais de
meio século e eu tinha feito 10 anos. O apoio do PCP a medidas impostas pela União
Soviética, desde então até hoje, ficou-lhe no ADN, no sangue. Se os condenarmos, teremos,
também, que lhes reconhecer a coerência. Por mais estranho e miserável que isso possa
parecer.
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Entrevista a Nuno Correia Pinto, diretor artístico da Associação Cultural Chão de Oliva

Periferias 2022: Festival Internacional
de Artes performativas está de regresso a Sintra

Que resultados efetivos trouxeram o Pe-
riferias anteriores ao mundo da cultura?

Antes de abordarmos os resultados efetivos
do Periferias, é importante fazermos uma re-
trospetiva pela história do Chão de Oliva e da
Companhia de Teatro de Sintra, que nos levou
ao momento de surgimento do Festival.
Nesse sentido, o Chão de Oliva – Centro de
Difusão Cultural em Sintra, localizado na Casa
de Teatro de Sintra, tem vindo a promover
vários projetos artísticos, sempre com o obje-
tivo de aproximar a Associação e a arte dos
sintrenses. Foi em 1990, que criámos a Com-
panhia de Teatro de Sintra, e em 1994, o grupo
de marionetas Fio d’ Azeite, duas companhias
que têm diversas produções e festivais. Em
2012, devido à crise económica e à impossi-
bilidade de manter os vários festivais que
tínhamos ao longo do ano, criámos o Periferias
– Festival Internacional de Artes Perfor-
mativas que reúne todos esses eventos num
só, com a missão de levar a cultura de artistas
emergentes a todos os públicos. Acrescenta-
mos um carinho especial pelos povos que
falam a mesma língua que nós.
Desta forma, o Periferias surgiu com o obje-
tivo de ser um espaço de valorização e apre-
sentação da criação das artes performativas
das “regiões periféricas” e das “periferias”,
sendo um motor de atração de novos públicos
e de criação de novas centralidades no terri-
tório, neste caso, Sintra. Nas últimas edições,
consideramos que esse objetivo foi cumprido,
pelo que consideramos que o Periferias tem
tido um contributo relevante para o universo
cultural sintrense e português.
Desde a 1.ª edição que reunimos no Periferias,
sempre anunciando a chegada da primavera,
mais de 170 estruturas artísticas, que trouxe-
ram às ruas, espaços não convencionais e
salas de espetáculo de Sintra mais de 250
espetáculos de artes performativas, chegando
a mais de 32.000 pessoas, números que
revelam o impacto do Festival no desenvol-
vimento e crescimento de Sintra enquanto
território cultural. Estes artistas vieram de vá-
rias regiões e até continentes, pelo que con-
sideramos que o impacto do Periferias se
mostra além-fronteiras. Além de relevância na
dinamização cultural e promoção dos próprios
artistas, o Festival permite ainda a promoção
do comércio local e ainda afirmação de Sintra
como centro patrimonial, cultural e humano,
em Portugal e no mundo, através da sua
componente internacional.
A importância do festival revela-se também
na sua manutenção ao longo dos anos. Desde
a sua criação que passámos já por várias cri-
ses económicas e por períodos menos felizes
da história do país, mas conseguimos sempre
manter este festival no ativo enchendo Sintra
de cultura, mesmo quando fomos forçados

reinventarmo-nos – nunca desistimos. Para
esta conquista, não podemos deixar de referir
a autarquia sintrense como um parceiro funda-
mental no nosso percurso, que queremos
manter para o futuro. É importante percor-
rermos um caminho juntos, com os vários ser-
viços camarários, com as Juntas de
Freguesias, articulando os vários
setores e agentes locais (artistas,
comércio, industria…)  para que se
possa potenciar e maximizar o
Periferias e que seja um orgulho para
os sintrenses.

Qual a situação do Teatro no
concelho de Sintra, incluindo o
teatro amador?

Sintra, neste momento, é um dos
concelhos que conta com maior
número de companhias de Teatro
profissionais – excluindo as gran-
des metrópoles como Lisboa e
Porto, já que totaliza mais de 14
companhias em toda o Concelho.
Entre as diferentes companhias, que
desenvolvem no Concelho diferen-
tes vertentes culturais, como
festivais, formações mediação cultural e
criações ao longo de todo o ano. Com o passar
dos anos, estes grupos têm atingindo um
grau elevado de consistência e, consequen-
temente, a qualidade dos espetáculos que
apresentam tem também crescido, algo que
muito nos orgulha como entidade cultural da
região.
No que respeita especialmente ao teatro ama-
dor, Sintra desde sempre tem tradição de ter
muito dinamismo nesta arte – teatro. Sentimos
que, no passado recente, nomeadamente na
altura que a autarquia apoiava iniciativas como
o Festival de Teatro Amador, e as coletividades
tinham outra dinâmica, esta modalidade de
arte estava mais desenvolvida e potenciava
outras dinâmicas no nosso Concelho. Hoje
as coisas têm um outro padrão de funcio-
namento e as dinâmicas sociais também são
diferentes. Embora as coletividades já não
sejam o epicentro da atividade teatral dos gru-
pos de teatro, são fundamentais para criar a
proximidade com o publico, são fundamentais
para poder existir uma rede de espaços dedi-
cados à cultura, ao teatro, para que possa
haver uma política cultural de proximidade,
de envolvência, de participação. Ainda assim,
estão a nascer novos grupos, estão já a traba-
lhar outros grupos – uns saídos das escolas,
outros que agregam uma vontade forte de
fazer teatro –, que embora tenham o estatuto
de teatro amador vão apresentando muita
qualidade, que insistem e persistem na ideia
de que o teatro tem futuro no nosso Concelho.
A nossa esperança é que num futuro próximo,

através deste trabalho desenvolvido, come-
cemos a ver alguns destes grupos a darem o
salto e a conseguirem criar companhias semi
profissionais e profissionais, bem como
poderem candidatar-se a apoios e desenvol-
verem criações e outras dinâmicas. Assim, se

hoje temos mais de 14 companhias de teatro
no concelho, amanhã esperamos ter 20 ou 30,
mas sabemos que isso só acontecerá se a enti-
dade reguladora local – CMS – prestar aten-
ção a estes grupos, reconhecendo que preci-
sam de apoios para crescerem em qualidade
(e não estamos a falar só de financiamento).
Volto a insistir, é fundamental uma rede de
espaços, espalhados por todo o território do
Concelho, onde possam apresentar-se e con-
tribuir para o consumo do teatro em particular
e da cultura no geral.

Que futuras atividades coletivas?

O Chão de Oliva tem como missão refletir e
intervir sobre a realidade social através da
criação teatral e arte participativa. O seu traba-
lho reflete vários eixos centrais de trabalho,
nomeadamente, a Criação Teatral, Programa-
ção Cultural e Serviço Educativo / Mediação
Cultural, pelo que temos vindo a promover
vários projetos artísticos nesse sentido, ao
longo dos anos, sempre com o objetivo de
aproximar o trabalho que fazemos, a arte dos
sintrenses – esse objetivo mantêm-se no
futuro.
Tem havido um crescimento na aposta pelo
acolhimento de vários artistas quer nacionais,
quer internacionais que cada vez mais nos
procuram para integrar os vários projetos que
dinamizamos. Os artistas locais também são a
nossa preocupação – Através do projeto
SenteMente, por exemplo, estamos a desen-
volver uma criação, da Companhia de Teatro

de Sintra, que tem estreia prevista para o início
de maio, com mulheres que tem problemas de
saúde mental numa prática artística, e do
teatro em particular, que surge como estra-
tégia de reflexão e acção sobre estes temas
no terreno e enquanto pesquisa ativa, que
contribua para a inclusão social destas
mulheres.
Além deste projeto, temos também a decorrer
a 30.ª Mostra de Teatro das Escolhas de Sin-
tra, e neste âmbito vamos realizar as Jornada
sobre Teatro e Educação, no Centro Cultural
Olga Cadaval, com três painéis e um Work-
shop, para ouvirmos memórias e testemunhos
de participantes da Mostra de Teatro das
Escolas de Sintra, debatermos a importância
da  formação de professores e educadores na
área do teatro, e refletirmos sobre a dimensão
comunitária destes projetos, estabelecendo
a ligação entre o espaço escolar e a(s)
comunidade(s) envolvente(s).
A estes, junta-se o Parte J projeto dedicado
aos jovens com idades entre os 15 e os 22
anos da Tapada das Mercês que não traba-
lham nem estudam, e que disponibiliza de
forma gratuita sessões regulares e workshops
artísticos, incluindo teatro, música, dança,
fotografia, arte urbana e outras artes, com o
intuito de lhes acrescentar perspetivas futuras
a partir da arte. As várias Oficinas de Teatro
que estamos a desenvolver com os jovens,
dos 7 aos 17 anos, organizado em várias tur-
mas ou o Curso de Iniciação Teatral, vão
continuar a sua calendarização ao longo do
ano. Mas também temos projetos pensados
para trabalhar com aqueles que são os mais
queridos entre as nossas famílias – os avós.
Partindo das marionetas queremos recentrar
os avós na família, vão mostrar que ainda
“estaÞo cá para as curvas” e que podem sur-
preender.  Para além destes projetos vamos, a
partir das companhias de criação do Chão de
Oliva – Companhia de Teatro de Sintra e o Fio
d’Azeite – marionetas do chão de oliva, já a
partir do segundo semestre, apresentar algu-
mas criações com o intuito de discutir e esti-
mular a discussão na sociedade, de proble-
máticas como a criança, o ambiente ou o
género ou o poder. Enfim, uma oferta muito
diversificada, muito consistente e em quan-
tidade que transvasa muito as quatro paredes
da Casa de Teatro de Sintra – o alargamento
desta é uma urgência há muito reivindicada,
que esperamos que brevemente possa ser
solucionada para benefício de ainda mais
sintrenses.
Estes são projetos para 2022, ano que espe-
ramos que se mantenha cheio de arte, como
temos planeado. Para nos acompanhar neste
período, convidamos todos a visitarem o site
e as redes sociais de Chão de Oliva, de forma
a não perderem todas as novidades culturais
que estamos a desenvolver.

Nuno Correia Pinto, diretor artístico
da Associação Cultural Chão de Oliva

Idalina Grácio

A iniciativa decorre de 17 a 20 de março e leva às salas e ruas da vila, espetáculos de música, teatro, performance, marionetas, uma feira do livro,
exposições e muito mais


