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Foi celebrado com dignidade as comemo-
rações do 25 de Abril, Dia da Liberdade, em
Sintra.
A cerimónia contou com a presença do
presidente da autarquia, Basílio Horta, a
vereação concelhia, representantes da
Assembleia Municipal, presidentes de Juntas
e Uniões de Freguesias, assim como con-
vidados civis e militares.
Assistiram à cerimónia, para além de populares
representantes de entidades culturais, des-
portivas e juvenis com relevância para os
Escuteiros, e para a Polícia Municipal perfilada
frente ao edifício Municipal.
No seu discurso Basílio Horta,  pôs uma forte
tónica na colaboração que sempre deve existir
entre todos os membros do Poder Local, os
quais num futuro muito próximo irão
determinar o novo figurino concelhio, este a
construir, por força da legislação que irá reger
este acontecimento, muito importante para a
vida das populações locais.

foto: idalina grácio
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de Sintra
Descobrir as escadinhas
é tão fácil como tropeçar nelas
e percorrê-las
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HISTÓRIA LOCAL

Património Histórico de Belas:
Viagem por alguns locais com História em Belas (I)
Nuno Miguel Jesus*

*(Licenciado em História
e Mestre em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias, Investigador)

QUINTA DAS ÁGUAS LIVRES

Os Romanos foram os primeiros exploradores
e cultivadores da área em redor do atual
espaço. O mesmo fariam, séculos depois, os
Árabes. Como muitas terras durante a idade
medieval, fizeram parte de extensas
propriedades detidas por ordens religiosas,
mais concretamente dos Cónegos Regrantes
de Santo Agostinho. Foi por aqui também que,
nos reinados de D. Sebastião e D. Filipe II,
começaram a ser feitas captações de água para
o abastecimento de Lisboa. Vinhas, oliveiras,
vinhedos e árvores de fruto povoaram durante
séculos a sua paisagem. Aqui se encontra,
ainda hoje; uma imagem de São Mamede,
santo muito cultuado por volta do século XVI
devido a ser considerado protetor contra as
epidemias de peste, e que em Belas teve uma
pequena capela em sua honra; recebendo
desde essa altura inúmeros devotos. Mais
tarde, e sem que se saiba como, o pendor
cristão da festa em honra deste santo perdeu-
se para dar lugar à festa das ervas, de índole
pagã; aonde acorriam muitos para a busca de
plantas e ervas, umas medicinais, outras para
uso culinário. Por volta do século XVIII passa
a ser proprietário do local o casal britânico
Ernesto e Isabel Biester. Datam deste período
as obras mais importantes na casa. Por aqui
passa o casal inglês dias felizes,  lendo poesia
ou vogando suavemente nas águas calmas
das redondezas. Mais tarde, a quinta vem a
pertencer a Maria do PatrocinioBiester de
Barros Lima, casada com o Conde de Vivalva,
Carlos Eugénio de Almeida. Este decide
imprimir novas e profundas mudanças na
casa. As paredes são decoradas com
arabescos e figurações naturalistas (vinhas,
folhas, cachos de uvas, frutas várias) bem ao
gosto do século XIX, obras que datarão do
período de 1860 e que terão sido feitas pelo
mesmo grupo de estucadores e artistas
plásticos. Obras que, todavia, nunca seriam
concluídas. O dono, entristecido pelos
frequentíssimos casos amorosos da mulher,
infiel, abandona este local para nunca mais
voltar. A partir daqui este passa por várias
mãos: Pedro de Barros Lima vende –o em 1917
a Georges Frederico Norton, e mais tarde, são
proprietários do local, João Capelo Jales,
Manuel dos Santos Sobrinha e Adolfo Vieira
de Brito. Por fim, é José Maria Duarte Júnior
quem a adquire. Após um incêndio em 1975
permanece abandonada até ser recuperada em
1979 para sede da PSP.

QUINTA DO BOMJARDIM

Diogo de Sousa, em 1587, foi o primeiro a
adquirir este espaço, ficando desde essa
altura nas mãos da mesma família: os Sousa.
A entrada no espaço é feita por um portal
decorado com um brasão, colocado
posteriormente. A estrutura é grandemente
ampliada por muros onde se rasgaram janelas,
pontuando-se a restante decoração por
vasos, fazendo lembrar os palácios florentinos

da Renascença. Segue-se um enorme pátio,
maior que toda a casa em si. Há dúvidas sobre
o autor de todas estas obras. Algumas vozes
falam que poderá ter sido de Francisco da
Holanda, mas subsistem muitas dúvidas, pois
este morreu em 1584.Ultrapassada a fachada
do edifício entra-se no solar propriamente
dito, rijo, sólido, robusto na decoração e na
estrutura, amplamente simétrico. Nos seus
interiores encontram-se decorações azulejares
do século XVI e XVII que formam um
belíssimo conjunto decorativo. A capela da
casa é referida na corografia do Padre António
Carvalho da Costa, como capela do Bom
Jesus. Para enobrecer e enriquecer o espaço
os condes do Redondo, encomendam, por
volta de 1720-1730, os azulejos que a cobrem,
representando sobretudo cenas da Paixão de
Cristo. Julga-se que tenham sido obra de
Policarpo de Oliveira Bernardes, família
conhecida pelos seus afamados trabalhos
artísticos. Por aqui decorrerão, com os
Condes de Redondo, várias festas e passam
por aqui personagens importantes da época.
Os Condes são grandes apreciadores da
música sacra, muito popular no século XVIII,
e fomentam a sua evolução neste espaço.
William Beckford, ou o Marquês de Bombelles,
embaixador francês em Portugal, são alguns
dos estrangeiros que dão informação sobre
estes eventos. O segundo Marquês de Borba
e 14º conde do Redondo encoraja e apoia
autores e compositores nacionais. O
15ºconde, ferrenho miguelista, não fica para
trás nestes esforços. Após o exílio de D.
Miguel na Europa, exila-se na sua quinta do
Bonjardim, dedicando-se em exclusivo à
música, compondo, cantando e dirigindo até
uma completa orquestra musical.
Na capela da família chega a organizar festas
religiosas de certo porte, onde poderiam ser
vistas figuras como Leal Moreira, José Marie
Sabater, Marcos Portugal, entre muitos
outros. Frei José Marques; organista da
capela real da Bemposta; aqui se refugia
também por causa das suas tendências

miguelistas.
É um período propício para pintores e artistas,
pois os Condes do Redondo são grandes
mecenas nestas áreas. Pedro Alexandrino,
Francisco Vieira Lusitano, Joaquim Manuel
da Rocha são alguns dos artistas que
trabalham para aquela família ou que são por
eles patrocinados. Domingos António
Sequeira, por exemplo, é um dos protegidos
do 15ºconde. A Academia Real de Música
conta também com a participação do terceiro
Marquês de Borba, pois este foi um dos seus
principais fundadores.
Desportivamente falando, por aqui se
encontram as primeiras referências ao futebol
pois em 1888 realiza-se neste espaço, com
ajuda dos irmãos Pinto Basto, o primeiro jogo
do género em Portugal Presentemente, o
espaço continua a fazer parte dos bens dos
herdeiros.

QUINTA DO MOLHA-PÃO

O espaço deve o seu nome a uma sopa que
era distribuída semanalmente aos pobres de
toda a zona, informação que se encontra bem
documentada. Um outro documento, datado
de 19 de Novembro de 1633, revela que Antão
Gonçalves, um dos primeiros proprietários do
espaço, se compromete ao pagamento do foro
da propriedade a António Correia, senhor da
casa e da vila de Belas. Em 1682, Bartolomeu
QuifelBarberino, conselheiro de origem

italiana dos reis D. Pedro II e D. João V, adquire
aquele local, ao qual é conferido o estatuto
de morgadio. Reconstrói-se então o solar,
danificado por muitos anos de falta de atenção
e de cuidadas obras de manutenção. Os
azulejos, datados dos séculos XVII-XVIII,
provam que todo o espaço foi requalificado
em diversas fases. Trata-se de uma residência
majestosa, quer no exterior, quer no interior,
onde o salão, quartos e o vestíbulo se
encontram plenamente decorados de azulejos
e pinturas, dando grande nome à casa. As
obras de azulejaria datam certamente do
mestre conhecido por P.M.P. bem como de
outros mestres em azulejaria do período

Quinta do Bombardim

joanino. Abundam, entre outros temas, cenas
mitológicas, caçadas e cenas galantes. A
pintura dos interiores é extremamente rica,
diversificada e fina. Pensa-se que tudo aquilo
terá sido encomendado pelo próprio
Bartolomeu Barberino, e que cada uma das
divisões terá merecido uma decoração
própria, que a diferenciasse de todos os
outros espaços existentes na casa.
A casa passa depois para o filho deste
,Manuel, e mais tarde para o sobrinho, Manuel
Estevão Almeida e Vasconcelos, membro do
Conselho de Estado e alcaide-mor da vila do
Penedo. É durante este período que a casa
deixa de pagar foro aos Condes de Pombeiro,
após a celebração de novos contratos nesse
sentido.
Em seguida passa para as mãos do 4º conde
de Anadia. Este personagem, grande
aristocrata, possuidor de imensa fortuna,
detentor entre outras propriedades da casa
Anadia em Mangualde, é um alegre folgazão
da boémia lisboeta. Morrendo muito novo, a
casa passa depois por diversos e sucessivos
alugueres. Em 1946, o bisneto deste conde,
José Manuel Amaral Coelho, instala-se com a
família nesta casa, dando início a um grande
restauro de todo o local.
Merece igualmente destaque a sua capela,
decorada com azulejos que evocam Nossa
Senhora do Rosário, bem como os azulejos
da sua nave, os famosos azulejos holandeses
que podiam ser vistos no palácio Galvão
Mexia, salvos miraculosamente do terramoto
que assolou Lisboa em 1755, e dispersos com

a demolição do espaço em 1899. Atualmente
ornamentam este espaço da casa. São de
grande requinte, finura e detalhe técnico.
Foram salvos por Adriano Júlio Coelho,
admirador da arte e colecionador, avô do
proprietário mais recente.

imagem: Direcção Geral do
Património Cultural

imagem: Direcção Geral do Património CulturalQuinta do Molha-Pão
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A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 15 e 21 de abril,
que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade
e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais provisórios:
1. Detenções: 442 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
• 220 por condução sob o efeito do álcool;
• 103 por condução sem habilitação legal;
• 30 por tráfico de estupefacientes;
• 12 por furto e roubo;
• 12 por posse ilegal de armas e arma proibida;
• Dois por incêndio florestal.
2. Apreensões:
• 1 135,8 doses de haxixe;
• 606,9 doses de heroína;
• 248,15 doses de cocaína;
• 26 armas de fogo;
• Dez armas brancas ou proibidas;
• 183 munições;
• 11 viaturas.
3. Trânsito:
Fiscalização:  6758 infrações detetadas, destacando-se:
• 3 220 excessos de velocidade;
• 558  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 377 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei;
• 268 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 239 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 222 por falta de seguro de responsabilidade civil;
• 187 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
• 156 relacionadas com tacógrafos.

Fonte: GNR

GNR – Atividade
operacional semanal

O espaço Pendão Em Movi-
mento é um espaço comu-
nitário criado em 2014,
gerido de forma cooperativa
por grupos de moradores,
associações e instituições
diversas.
Neste mês de abril acolhemos
a Primavera organizando
várias atividades e pretende-
mos fechar com mais ativi-
dades, apresentação de no-
vos projetos e uma mostra de
serviços comunitários.
Sendo Abril um mês que nos
leva a refletir sobre os signi-
ficados que podem ser atri-
buídos à palavra Liberdade,
acolhemos uma exposição
sobre o e percurso artístico
de José Afonso e da relação

Praceta do Miradouro Loja 1-3 Pendão

Comunidade em movimento
– 30 abril
Espaço Pendão Em movimento.

da sua arte com os direitos e
a cidadania ( uma parceria com
o projeto Canto Livre da
Associação José Afonso). 
Pretendemos no dia 30 de
Abril ter mais um momento
de COMUNIDADE EM
MOVIMENTO. Para isso
estaremos de portas abertas
a todos os que querem conhe-
cer o trabalho das várias
organizações de base local e
dos grupos informais que
dinamizam o espaço, assim
como a plenitude dos servi-
ços que são garantidos no
mesmo. 
Estendemos este convite a
todos os que já participam e
frequentam o PEM mas
também a todos aqueles que

fazendo parte do Pendão e do
mundo que o rodeia, não co-
nhecem este projeto comu-
nitário e pretendem aprofun-
dar o conhecimento sobre o
mesmo e a sua dinâmica
local. 
Junte-se a nós no dia 30 de
Abril de 2022, das 11h00 às
18h00. 

 P´la  equipa CLDS4G + 
 Juntos , Pendão

 Rui Estrela

FUNDAÇÃO AGA KHAN
A Fundação Aga Khan é uma
Agência da Rede Aga Khan
para o Desenvolvimento.
  

A Câmara Municipal de Sintra promove, no mês de maio, um
ciclo de formação e sensibilização para a promoção da coesão
social junto dos habitantes dos Bairros Municipais do
concelho.
Estas ações de formação estão inseridas na Estratégia Local
de Habitação de Sintra e, no mês de maio, acontecem de dia 3
a 24, às terças-feiras, das 16h00 às 18h00, na Sala Multiusos
da União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra.
Esta iniciativa é dirigida a moradores residentes nos territórios
de habitação social municipal – arrendatários e munícipes –
num programa composto por três ações de formação: “Direito
à habitação”, “Da minha casa cuido eu” e “Ser cidadão”.
Estas ações resultam da parceria da autarquia com a União
das Freguesias de Agualva e Mira Sintra e a Casa Seis –
Associação para o desenvolvimento comunitário e têm como
objetivo principal a promoção da coesão social nos bairros
de habitação social municipais através da partilha de
conhecimentos de áreas relacionadas com a habitação, tais
como: organização financeira, vivência familiar, higiene e
saúde, vizinhança e cidadania, entre outras e adicionalmente
aproximar a comunidade.
A participação nas ações de formação levadas a cabo
pela autarquia são gratuitas mediante inscrição prévia através
do telefone: 219188431 / 219188432 / 965863828.

Sintra promove
nova formação
nos bairros municipais
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Em reunião de executivo
camarário, foi aprovada a
abertura de concurso público
para a empreitada de inter-
venção urgente do piso -1 do
Mercado Municipal da
Estefânia.
Com prazo de execução de 6
meses, este investimento é
para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, “impor-
tante não só pelo marco
histórico e tradição que este
mercado representa para o
concelho, mas também pela
dinamização que trará a este
lugar”.
O piso -1 deste mercado en-
contra-se devoluto há diver-
sos anos, com inúmeras infil-
trações e em estado de

A Câmara Municipal de Sintra dinamiza uma nova ação de
formação de coordenadores de voluntários nos dias 7 e 8 de
maio, das 9h00 às 18h00, na Casa da Juventude, na Tapada
das Mercês.
Esta iniciativa está integrada no Programa de Voluntariado
Jovem Sintra e ao participar o formando tem a oportunidade
de reforçar competências como planeamento, organização,
definição de estratégias de participação, liderança, gestão de
equipas, estilos de comunicação e gestão de conflito.
O voluntariado e a participação ativa dos jovens nestas
iniciativas têm cada vez mais importância, fazendo a diferença
nas suas comunidades. A intervenção de cada um permite a
expansão de uma atitude socialmente transformadora e
humanizada.
As vagas para esta ação de formação são limitadas a 24
jovens, com idades entre os 18 e os 25 anos. Podes inscreve-
te através de e-mail deju.juventude@cm-sintra.pt com
indicação do teu nome.

O Executivo camarário aprovou o apoio financeiro à Santa
Casa da Misericórdia de Sintra destinado a apoiar a aquisição
de toldos para os recreios, no valor de 7.900 mil euros.
Este apoio, aprovado em reunião de executivo, destina-se a
apoiar a aquisição de  sombras para os recreios da Creche
das Maçãs e da Creche da Portela de Sintra.
Para o presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, “este
investimento vai permitir aumentar a qualidade do apoio e
serviço prestado para que as crianças possam brincar e
aprender nas devidas condições.”
Atualmente, as duas creches da Santa Casa da Misericórdia
de Sintra dão resposta a cerca de 115 crianças que irão
beneficiar desta melhoria, passando a usufruir dos espaços
de recreios protegidas tanto do sol como da chuva.
As creches assumem um papel determinante para uma
conciliação entre a vida familiar e profissional das
famílias, proporcionando às crianças um espaço de
socialização e de desenvolvimento integral, com base
em projetos pedagógicos adequados à sua idade e
potenciadores do seu desenvolvimento, no respeito pela
sua singularidade.

Já é possível sinalizar ocor-
rências de âmbito ambiental,
limpeza urbana e iluminação
pública na app Sintra Re-
solve, criada e desenvolvida
pela Câmara Municipal de
Sintra.
A Câmara Municipal de Sintra
criou esta aplicação em 2016
e nos últimos meses tem vin-
do a criar novas ferramentas
e fluxos de trabalho internos
para potenciar e relançar a
utilização da app como entra-
da principal para pedidos que
se relacionem com a inter-
venção no espaço público.
Para Basílio Horta, presidente
da autarquia de Sintra, esta
ferramenta “permite-nos estar
mais perto, á distância de um
clique e de um registo. É atra-
vés desta app que os cida-
dãos e a autarquia devem tra-
balhar a melhoria do espaço
público, um exercício de par-
ticipação ativa na vida e de-
senvolvimento do concelho
de Sintra”.
Com esta atualização, os pe-

Mercado da Estefânia
vai ser requalificado

degradação.
O autarca sublinha ainda
“que em boa hora se come-
çou a olhar para os mercados
e para a sua real função, a
fruição e construção da
identidade do lugar, do bairro

onde se insere.”

Assim, a reabilitação deste
espaço irá contribuir para a
promoção mais eficaz do
mercado, nomeadamente com
a realização de multiacti-

vidades diversificadas, rea-
lização de eventos, feiras
temáticas, entre outras, as
quais encontram-se compro-
metidas no período de
inverno.

Sintra Resolve abre novas categorias e dinamiza APP
didos de intervenção do
espaço público passam agora
a poder ser realizados de
acordo com 11 categorias,
abrangendo um total de 41
subcategorias, ao invés das
anteriores 21.
As categorias que poderá
acionar através desta plata-
forma são:
Conservação e Reparação de
Arruamentos: buraco na
estrada || buraco no passeio ||
pilaretes e balizadores metá-
licos || mobiliário urbano
Sinalização (reparação/repo-
sição): sinalização vertical ||
sinalização horizontal ||
semáforos || guarda metálica
de segurança/rail    || repintura
de passadeira
Águas e Saneamento: ruturas
|| colocação/reparação de
tampas || grelhas de sumi-
douros e sarjetas || esgoto
doméstico e entupimentos
Resíduos Urbanos: recolha
de resíduos dispersos (ver-
des e monos) || recolha de
resíduos junto ao contentor

(verdes e monos) || despejo
de contentor || reparação de
contentor
Higiene Pública: desmatação
terrenos públicos || limpeza de
sumidouros e sarjetas || la-
vagem de vias/túneis de pas-
sagem || reparação, substi-
tuição ou despejo de pape-
leiras || desratização/desinfes-
tação em espaço público ||
remoção de grafitis || limpeza
e desmatação de bermas/
valetas e vias || deservagem /
corte de ervas || limpeza e
varrição de espaço público
Telecomunicações: reparação
de postes, cabos, caixas e
outros
Parques Infantis e Polides-
portivos Descobertos
Manutenção de Chafarizes
Fontanários e Lavadouros 
Espaços Verdes: árvores ||
plantação, poda e abate || ma-
nutenção de espaços verdes
|| reparação/substituição de
mobiliário de jardim e sistema
de rega
Iluminação Pública: armários/

portinholas de colunas aber-
tas/danificados || colunas/
apoios em risco de queda/
corroídas na base || luminária
apagada/intermitente ou em
risco de queda || cabos caídos
ou acessíveis || iluminação de
rua totalmente apagada ||
iluminação acesa em pleno
dia
Viaturas Abandonadas

Através da app Sintra Resol-
ve é possível fazer o registo
de ocorrências, bem como
adicionar fotografias do
incidente, que regista e a sua
localização exata. O munícipe
consegue acompanhar em
tempo real a resolução do
problema, nomeadamente
sobre o estado do processo
desde o registo até à sua
resolução.
A aplicação pode ser des-
carregada em 
www.sintraresolve.pt, na App
Store e GooglePlay e está
disponível para IOS-Apple,
Windows e Android.

Sintra investe
no apoio à infância

Inscrições abertas
para formação de coordenadores
de voluntários

Ultima edição disponível em
www.jornaldesintra.com

A FENPROF reuniu esta
terça-feira, dia 26 de abril,
com a equipa ministerial da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES). Os diri-
gentes do Departamento de
Ensino Superior e Inves-
tigação (DESI) da FENPROF
apresentaram à Ministra e ao
Secretário de Estado do
Ensino Superior as prio-
ridades para uma legislatura
que deverá dar resposta a

FENPROF apresentou à nova equipa ministerial
do MCTES prioridades para a legislatura

problemas que se arrastam há
anos, como os da precarie-
dade ou os que constrangem
as normais progressões e
promoções nas carreiras, por
norma impostos pelo insu-
ficiente financiamento destas
áreas.
Por esse motivo e, mesmo não
se esperando que seja pos-
sível que todas estas
questões sejam resolvidas em
apenas um ano, no final da

reunião, o Secretário-geral
afirmou que a FENPROF quis
deixar claro que há problemas
que não se podem continuar
a arrastar.
Miguel Viegas, dirigente do
DESI, explicou que houve
duas questões concretas
fundamentais que foram
sublinhadas junto da equipa
do MCTES nesta primeira
reunião: as questões salariais
e o combate à precariedade

no Ensino Superior e In-
vestigação.
A FENPROF aguarda, agora,
o agendamento das primeiras
reuniões para negociação de
aspetos concretos e funda-
mentais para a melhoria das
condições de trabalho dos
docentes e investigadores em
Portugal.

Fonte: FENPROF
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A Câmara Municipal de Sin-
tra aprovou, em reunião de
executivo, a atribuição de
mais uma comparticipação a
obras de conservação em
edifícios ao abrigo do
Programa ReaVIVA.
O imóvel alvo de intervenção
está inserido na Área de
Reabilitação Urbana (ARU)
de Massamá e Monte Abra-
ão. Trata-se de um prédio
com mais de 30 anos, consti-
tuído por 2 caves para gara-
gens, rés-do-chão, 7 pisos e
arrecadações, lados esquer-
dos, direitos e frentes, num
total de 45 frações autónomas

Reabilitação urbana
com comparticipação camarária

A Câmara Municipal de Sintra aprovou o apoio financeiro de
90 mil euros para 6 associações do concelho, admitidas na 8.ª
Geração do Programa Escolhas.
O Escolhas é um programa governamental destinado a todas
as crianças e jovens, particularmente as provenientes de
contextos de vulnerabilidade socioeconómica e tem como
objetivos a promoção da integração social, a igualdade de
oportunidades na educação e no emprego, o combate à
discriminação social, a participação cívica e o reforço da
coesão social.
Para Basílio Horta, presidente da autarquia, esta verba “vai
permitir colmatar necessidades das nossas crianças e jovens
que se encontrem em situações mais desfavorecidas, e é por
isso que não podíamos virar as costas a estas associações e
a estes projetos. Temos o dever de as apoiar e permitir que o
seu futuro não é traçado pela condição social ou
oportunidades que lhes possam faltar. A autarquia fará o que
estiver ao seu alcance para permitir que os nossos jovens e
crianças tenham acesso às mais diversas ferramentas para a
construção de um futuro e sociedade cada vez melhor.”
O apoio será prestado a 6 Associações do Concelho de Sintra,
são elas:
• Associação CIAPA – Centro Aeroespacial, para os Projetos
Inovação Social 4.0 E8G (Tapada das Mercês) e Inovar 3E
E8G (Casal de Cambra);
• Associação Luso Cabo-Verdiana de Sintra, para os Projetos
KS Escolas E8G (Casal de São José) e Agir Mais E8G (Serra
das Minas);
• Associação Juvenil Ponte, para o Projeto Orienta.Te E8G
(Fitares/Rinchoa);
• Casa Seis – Associação para o Desenvolvimento Comu-
nitário, para Replay E8G (Mira Sintra);
• Olho Vivo – Associação para a Defesa do Património,
Ambiente e Direitos Humanos, para os Projetos Meg@tivo
E8G (Pêgo Longo/ Pendão) e Viv@Cidade E8G (Agualva-
Cacém);
• CRIAGENTE – Associação para a Investigação e
Desenvolvimento Educacional, Social e Cultural, para o Projeto
Raízes E8G (Monte Abraão).

Na 8.ª Geração do Programa Escolhas cerca de 15 % do valor
do orçamento de cada projeto deverá ser assegurado pelo
consórcio de parceiros - de que faz parte o Município de Sintra
– sobre todos os Projetos Escolhas aprovados para o
concelho.
Porém, pelas grandes dificuldades apresentadas pelas
restantes entidades parceiras em garantir o apoio financeiro
necessário ao funcionamento dos projetos e em corresponder
a essa exigência, a Câmara Municipal de Sintra assumiu a
responsabilidade financeira que cabe ao consórcio de
entidades no orçamento de cada projeto Escolhas.

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, por unani-
midade, em reunião de
câmara o Relatório e Contas
de 2021, apresentando uma
receita de 285,8 milhões de
euros.
Em 2021 a receita atingiu os
285,8 milhões de euros obten-
do-se uma taxa de execução
de 111,3% e a despesa paga
195 milhões de euros com
uma taxa de execução de
76,1%, sendo o saldo orça-
mental acumulado do muni-
cípio de Sintra de 202 milhões
de euros.
“A dinâmica económica do
município foi um dos fatores
que mais contribuiu para o
crescimento das receitas.
Apesar da descida de impos-
tos e taxas, a autarquia arre-
cadou em 2021 cerca de 108
milhões de euros”, referiu o
presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra, Basílio Horta.
Basílio Horta salienta que
“apesar de termos descido a
taxa de IMI de 0,39 para 0,30,
o mínimo que a lei permite, a
verdade é continuamos a ter
excelentes resultados porque
a autarquia continua a aplica-
da três princípios na sua ges-

Programa Escolhas
recebe novos apoios

Sintra aprova contas com 285 milhões de receita
tão: controlar a despesa, au-
mentar o investimento e re-
duzir impostos e o resultado
é esta receita agora aprovada,
que revela as boas opções e
a forma correta como a
Câmara de Sintra tem sido
gerida.”
O investimento direto do mu-
nicípio totalizou 41,1 milhões
de euros, um aumento de
3,7% relativamente ao ano
anterior, tendo sido adjudi-
cados processos no total de
64,2 milhões de euros.
É de destacar, a inexistência
de pagamentos em atraso e
que o passivo por habitante
do município de Sintra se
situa abaixo dos 70 euros.
A autarquia de Sintra apre-
senta uma elevada liquidez
para fazer face aos compro-
missos financeiros de curto
prazo, bem como a elevada
independência financeira face
a terceiros, com a atividade
do município de Sintra a ser
financiada em mais do que
96% por recursos próprios,
evidenciando uma solidez
financeira e capacidade para
solver os compromissos
inclusive os não correntes.

das quais 24 frações de uso
habitacional e 21 frações
afetas a arrecadações e gara-
gens, e irá receber uma
comparticipação de 15 mil e
500 euros para fazer face às
obras de conservação das
partes comuns do edifício.   
Para Basílio Horta, presidente
da Câmara Municipal de
Sintra, “o ReaVIVA é um ins-
trumento fundamental para a
revitalização dos meios ur-
banos e impulsionar a reno-
vação do espaço público,
valorizando desta forma o
património e consolidar
centralidades afirmando a

identidade do local”.
Desde junho de 2019 até à
data, a Câmara Municipal de
Sintra aprovou o montante
total de 477 mil euros para
comparticipação financeira a
obras nas partes comuns de
edifícios multifamiliares, ao
abrigo do programa REAVIVA
Sintra.
O programa ReaVIVA con-
cede um apoio financeiro a
fundo perdido, até aos 30 mil
euros, destinado a obras de
conservação, alteração, ma-
nutenção e restauro a realizar
nas partes comuns e exte-
riores de prédios urbanos

integrados em ARU. Este
apoio assume a forma de
subsídio não reembolsável,
concedido pela autarquia, e
tem um carater de comple-
mentaridade ao autofinan-
ciamento.
As obras realizadas nos imó-
veis ao abrigo do programa,
deverão reabilitar a imagem
arquitetónica do edificado,
recuperar elementos arquite-
tónicos em vez de os substi-
tuir por outros, integrar mate-
riais com composição igual
ou semelhante aos originários
e valorizar intervenções que
se confirmem de relevo.

A Câmara Municipal de Sintra
promove uma nova formação
sobre “Como comunicar oral-
mente de forma eficaz”, diri-
gida a membros das Asso-
ciações de Estudantes, no dia
11 de maio, às 16h00, no Cen-
tro Lúdico de Massamá.
Esta iniciativa irá contar com

Centro Lúdico de Massamá
Sintra organiza sessão formativa
para Associações de Estudantes

a participação da psicóloga
Nathalie Marques, que vai
abordar diversas estratégias
para uma comunicação eficaz,
no âmbito da responsabili-
dade como dirigente de uma
associação de estudantes.
Serão também mencionadas
importantes ferramentas

facilitadoras para reuniões
gerais de alunos e de equipa.
Durante esta sessão os parti-
cipantes vão ter ainda a
oportunidade de estruturar
um plano de comunicação.
Esta ação é inserida no
programa de capacitação das
Associações de Estuantes do

concelho “Faz-te Ouvir”,
desenvolvido pela Câmara de
Sintra.
A participação é gratuita, mas
carece de inscrição prévia
através do contacto: 21 439
20 86.

JORNAL DE SINTRA
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Há 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

ASSINE | DIVULGUE



6 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 29 DE ABRIL DE 2022

OPINIÃO

PUB.

articipei na Cara-
vana pela Justiça
Climática de 2 a 16
de Abril, que se
iniciou na praia da

“não há planeta b”

Grande Caravana pela Justiça Climática

P
Leirosa na Figueira da Foz
e terminou com uma mani-
festação no Parque das
Nações, em Lisboa. Percor-
remos a pé e de comboio
algumas das zonas do país
mais afetadas pelas altera-
ções climáticas e visitámos
as infraestruturas nacio-
nais que emitem mais gases
de efeito de estufa, procu-
rando sempre discutir so-
luções para uma transição
justa, quer para os traba-
lhadores, quer para as po-
pulações e para o ambiente.
O movimento social pela
justiça climática saiu dos
meios urbanos, onde se
iniciou, e quis conhecer o
mundo rural, o interior es-
quecido e votado ao aban-
dono.
Foi um enorme desafio,
mas foi muito enriquece-

dor. Caminhar mais de vinte
quilómetros por dia, durante
duas semanas, com frio, ven-
to, chuva e calor, foi duro. E
quando estes quilómetros fo-
ram feitos entre extensas mo-
noculturas ou em estradas
com transporte de pesados e
ruído, foi ainda mais duro.
Mas a vivência das situações
também fez parte do caminho.

O percurso que mais me cus-
tou física e psicologicamente
foi de Ferraria de São João a
Nodeirinho (15 Km’s). O per-
curso foi quase todo em
caminhos de terra batida, a su-
bir e a descer, sempre rodea-
dos de monoculturas de
eucalipto. Quando chegáva-
mos aos pontos mais altos,
olhávamos em nosso redor e

só víamos eucaliptos… Che-
gar a Nodeirinho, depois de
sentir a monotonia, o vazio e
o perigo de áreas imensas de
uma única espécie, entrar na
associação das vítimas dos
incêndios de Pedrógão Gran-
de e deparar com a lista dos
nomes das pessoas que fale-
ceram nos incêndios de 2017,
foi muito duro. Depois de to-
do o choque e de toda a so-
lidariedade nacional com que
vivemos os dias que seguiram
esta catástrofe, como é pos-
sível estas terras estarem no-
vamente votadas ao esqueci-
mento?!  As pessoas que ain-
da vivem naquele território
sentem que as querem fora
dali, para que as grandes em-
presas de celulose explorem
as monoculturas de eucalipto

de forma ainda mais intensiva,
reforçando o recurso a máqui-
nas, adubos, pesticidas e her-
bicidas. Precisam de poucas
pessoas para trabalhar e é
mais fácil se ninguém lá morar.
Mas aquela terra é das popu-
lações e não de quem a explo-
ra e destrói os seus recursos.
Nas aldeias junto aos rios,
lamenta-se já não ser possível
ir a banhos em muitos rios e
ribeiras, porque estão poluí-
dos, quer pelas descargas de
fábricas com ETAR’s mal
dimensionadas, quer pela
infiltração dos adubos e pes-
ticidas usados na agricultura
intensiva. Lamenta-se que a
gestão das barragens centra-
da na produção de eletri-
cidade impeça a manutenção
de um caudal ecológico con-
tínuo, com o consequente
declínio de muitas espécies
piscícolas.
Quando muito se fala em des-
mantelar açudes e barragens
com pouca ou nenhuma
utilidade, de modo a permitir
a conetividade ecológica dos
rios e a regeneração dos ecos-
sistemas ribeirinhos, em Por-
tugal avança-se para mais um
mega projeto no rio Tejo, o
projeto Tejo, com mais quatro
açudes e duas barragens. O
projeto é descrito pelos pro-
motores como “um projeto de
fins múltiplos, que cria uma
estrada de água permanente,
contínua e navegável de Lis-

boa a Abrantes, ao serviço
das populações ribeirinhas,
desenvolvendo o turismo, a
pesca e outras valências, com
a expansão da área regada no
Vale do Tejo e extensão para
Setúbal e o Oeste.” Ou seja,
vai servir para incrementar a
aposta na agricultura inten-
siva no Ribatejo e criar mais
barreiras ao fluxo migratório
das espécies piscícolas no rio
Tejo, nos últimos 120 kms de
rio livre…
Foram muitos os temas abor-
dados, as pessoas e as asso-
ciações que se juntaram e que
quiseram fazer parte da dis-
cussão. Neste artigo não ca-
bem todas essas experiên-
cias, pelo que vos convido a
visitar a página www.cara
vanaclima.pt, onde podem
encontrar todos os relatos
diários e juntarem-se a esta
rede de pessoas, individuais
e coletivas, que juntas que-
rem encontrar soluções para
uma transição justa e para um
sistema de produção que re-
duza drasticamente a emissão
de gases com efeito de estufa
e incremente o sequestro de
carbono. Esta transição só
pode ser feita com todas as
pessoas e para todas as pes-
soas. Não pode ser feita fo-
cada no lucro e no benefício
de apenas alguns.

Luísa Lourenço,
Sintra sem Herbicidas
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Em Sintra, a mais convidativa surpresa do 25 de Abril

Um tesouro entre Lourel e Ribafria
m Sintra, as comemorações do 25 de
Abril não nos poderiam ter trazido
mais agradável surpresa do que a su-
gerida pelas fotos que acompanham
estas que, de propósito, são poucas

João Cachado*

palavras no sentido de que o maior espaço
possível seja consignado à partilha de ima-
gens.
Muito sucintamente vamos aos factos. Com
enquadramento no Programa de Requa-
lificação Paisagística da Ribeira de Colares –
Ligação Lourel-Ribafria, foi inaugurado o per-
curso pedonal e ciclável entre o Parque de

Lazer José Pinto Vasques e a referida Quinta.
É, na realidade, com a maior satisfação – aliás
confirmada e partilhada por uma série de pes-
soas com quem, durante a tarde da passada
Segunda-feira, me cruzei e troquei impressões
acerca da experiência daquele passeio – que
outra coisa não poderei propor como alter-
nativa à visita que a todos sugiro logo que
possível.
Preciso é assinalar que se trata de um percur-
so cujo ajardinamento está em curso depois
da recente plantação de muitos exemplares
arbóreos e arbustivos. Simples, muito prático
e evidentemente confortável também o mobi-
liário instalado, privilegiando a boa madeira,

é deveras atractivo.
Há espaço extremamente convidativo para
que as famílias possam reunir-se no mais
saudável convívio, com sugestivas soluções
para as brincadeiras das crianças. Tratando-
se de percurso ciclável, estão contempladas
as necessidades específicas incluindo a da
arrumação das bicicletas em armações
adequadas.
Sem pressas ou quaisquer precipitações às
quais todo o cenário é totalmente avesso,
começa-se a andar no recinto inicial do parque
Pinto Vasques e, passados dez, quinze mi-
nutos, chega-se ao destino da Ribafria, pre-
ciosidade que muitos sintrenses e visitantes

terão o maior benefício em (re)visitar depois
da recente intervenção de recuperação da-
quele património tão singular e deveras
importante.
Afinal, terei escrito mais do que inicialmente
previ. Muito sinceramente, espero que aceitem
o implícito convite. E, com a experiência que
muitos anos de congéneres eventos me
dotou, já tenho a certeza de que, a partir de
agora, este será mais um dos recintos de
privilégio em que Sintra a todos nos acolherá
de alma e coração.

*Escreve de acordo
com a antiga ortografia

E

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Perigo
nas Azenhas
do Mar
Exma. Sra. Directora,
Não posso deixar de vos mandar estas
Fotos de uma situação extremamente
perigosa, nas Azenhas do Mar.
Depois de obras na estrada na rua Faria
da Costa, a estrada depois de asfaltada
ficou bastante mais larga.
O Poste de betão passou a ficar no meio
da estrada. Tentei alertar a junta de
freguesia de Colares e a companhia da
electricidade para este perigo sem grande
sucesso. Espero que o vosso Jornal com
a divulgação das Fotos tenha mais sorte.
Atenciosamente,

Helena Pestana

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.

Descordenação nas obras na Avenida
Dom Nuno Álvares Pereira, no Cacém

Em 31 de Maio de 2021 a Câmara Muni-
cipal de Sintra divulgou a informação da
reestruturação da Avenida Dom Nuno
Álvares Pereira, no Cacém conforme
maquete acima.

As obras começaram em Setembro de 2021
e elas param com frequência porque os
serviços de electricidade, água etc. etc.
não aparecem e as obras interrompem-se.
Os moradores da avenida ficaram priva-
dos dos passeios e têm que andar em
carreiros por onde têm que caminhar para
o seu dia a dia desde há meses com risco
de quedas.
O lixo produzido pêlos moradores por
vezes amontoam-se durante dias porque
a recolha é feita com muita dificula-
dade….é uma tristeza.
Ficaram privados das garagens dos
prédios e das vivendas e pioraram o
espaço para parqueamento dos seus
automóveis.
A população já é idosa e tem que fazer
longas caminhadas com o peso das suas
compras diárias porque não há como
chegar com as viaturas á porta de casa.
Se houver uma emergência médica ou
mesmo a necessidade de os bombeiros

imagem: cms

socorrerem a um incêndio não há como
chegarem aos locais da ocorrência.
É por isso que as obras junto à escola Antº
Sérgio estão como estão há mais de um ano.
A CM Sintra não tomou as devidas provi-
dências para que todos os serviços para a
requalificação estivessem coordenados para
a execução das obras.
O munícipe contribuinte está a ser super-
prejudicado…até quando? Querem embelezar
a avenida com prejuízo para o morador que
vai ficar com menos espaço para parquea-
mento das viaturas, sim, vai haver redução
do espaço quando o contrário seria bem
melhor para todos.
O presidente da junta já reuniu com alguns
lojistas da avenida mas não se chegou a
qualquer conclusão.
Senhor Leonine, por favor diga-me como fazer
chegar este pedido a alguém dignamente
responsável e que olhe para este problema
que em princípio teria a duração de um ano
mas por este andar descoordenado é possível
arrastar-se por muito mais tempo.
Agradeço-lhe a paciência em ler este meu
desabafo.
Com os meus respeitosos cumprimentos,

Leonine  Alves/António Virgílio da Silva
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Banda Filarmónica “Os Aliados”

Basílio Horta no seu discurso

Comemorações do 25 de Abril em Sintra

Polícia Municipal de Sintra

As comemorações
deste dia tiverem
início nos Paços do
Concelho, com a
habitual cerimónia

do hastear da bandeira, e com
a participação da  prestigiada
Banda Filarmónica “Os
Aliados”, esta fundada em
1922, a qual tocou o Hino
Nacional e a Grândola Vila
Morena.
Na cerimónia comemorativa
contou com a presença do
presidente da autarquia,
Basílio Horta, vereadores, re-
presentantes da Assembleia
Municipal e das juntas e
uniões de freguesia conce-
lhias e convidados civis e
militares.
Assistiram à cerimónia re-
presentantes de entidades
sócio-culturais, desportivas e
da juventude, nomeadamente
os escuteiros.
No seu discurso, Basílio Hor-
ta sublinhou que “festejamos
hoje o 25 de Abril e quem vi-
veu esta data não pode es-
quecer essa data de liberta-
ção feita de esperança, essa
alegria do futuro que nos era
aberto e prometido. Um fu-
turo de paz. Um futuro que
respondia a uma sociedade
carente de liberdade, de paz e
de justiça social. Esse futuro

que nos foi prometido e que
nós, hoje, não podemos es-
quecer e que temos de con-
tinuar a almejar. É esta a
maneira de comemorar Abril,
sempre com esperança, sem-
pre com fé, e capacidade de
luta pelos valores do 25 de
Abril.”
Basílio Horta destacou tam-
bém no seu discurso a
importância da ligação entre
a autarquia e as juntas de
freguesia.

A Câmara Municipal de Sintra assinalou os 48 anos do 25 de Abril com a inauguração de espaços públicos na Vila Velha,  percurso pedonal e ciclável,
entre o Parque de Lazer Pinto Vasques e a Quinta da Ribafria, no Parque Intergeracional Mem Martins Poente, e ainda num concerto protagonizado
pela Orquestra Municipal D. Fernando II, inteiramente dedicado à comemoração, no Centro Cultural Olga Cadaval.

Associações de cultura e recreio e juvenis marcaram presença
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fotos: idalina grácio

Basílio Horta no seu discurso e vereação camarária

Presidentes das juntas, insdispensáveis ao sucesso de uma nova geografia autárquica do poder local

Este é de facto um trabalho a
prosseguir e a realizar, por-
quanto uma grande   batalha
se aproxima.
Relacionada com a reestru-
turação das juntas de fre-
guesia e união de freguesias,
cujo início já se começou a
debater em algumas partes de
Portugal, nomeadamente em
algumas freguesias de Sintra,
conforme este semanário  tem
noticiado em artigos  do  cola-
borador local, Henrique
Martins.
Esta é, de facto, uma prio-
ridade para os dois anos que
distam do 50.º aniversário do
25 de Abril não pode es-
quecer e vai concretizar.
Este processo de redesenhar
o concelho merece uma
especial atenção sobretudo
das populações, as quais
serão as mais interessadas na
aceitação ou rejeição, do
novo figurino concelhio.
Actualmente as discrepân-
cias  ente populações da
mesma freguesia/união de
freguesias são flagrantes,
assim como a ausência de
identidade entre elas.
Por exemplo, Janas e Abru-
nheira, ambas pertencentes à
União de Freguesias de Sintra
nada têm de comum, a não ser
a própria freguesia.
Outra situação, entre as
muitas existentes, reside entre
Almargem do Bispo e Mon-
telavar, cuja distância entre
elas é  de facto, efectivamente
incompreensível.
Outro caso que poderemos
apontar como anacrónico
situa-se em Casal de Cambra,

cuja freguesia mais próxima é
Belas mas cuja população
local está mais ligada a
Caneças.
Quanto às freguesias urba-
nas estas são mais fáceis de
agregar ou criar novas, dada
a sua vida própria residencial
a que acresce a sua des-
locação para fora da geografia
da freguesia.
O que se diria de uma pro-
posta para a criação de uma
Junta de Freguesia  de Sintra
Litoral, que abrangeria as
populações desde a Praia de
S. Julião à Praia da Adraga,
em que as populações que a
iriam compor têm muito  em
comum?
De facto as populações entre
São João das Lampas e
Almoçageme têm muito em
comum no seu modo de estar,
sentir e viver, quer nas  suas
tradições, quer nos seus actos
religiosos, desportivos e
culturais de que com outras
que actualmente a compõem.

Idalina Grácio Andrade

NR: O novo figurino político
e autárquico deveria depen-
der sobretudo do que as
populações abrangidas pre-
tendem para as suas terras.
Que as suas opiniões e
decisões possam ter acei-
tação junto do Poder Político
vigente.
Vamos esperar e intervir no
sentido de que algo mude
para que não fique tudo na
mesma.
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Comunidade Cató-
lica do Linhó, da
Paróquia de São
Pedro de Penafer-
rim da Unidade

Comunidade Católica do Linhó apoia família ucraniana
mílias acolhidas, respon-
deram afirmativamente ao
desafio lançado pelas Irmãs
Doroteias do Linhó e em con-
junto recuperaram uma casa
antiga que havia na quinta.
Em pouco mais de um mês
realizaram-se as obras de re-
cuperação necessárias, equi-
pou-se a casa com móveis,
eletrodomésticos, roupas,
loiças, e um pequeno cabaz
de compras.
Tudo foi oferecido pela Co-
munidade, particularmente
ou nas recolhas de fundos
que fomos realizando ao
longo do mês. 
Os Jovens da Catequese
(SayYes), também participam

nesta iniciativa, ficando res-
ponsáveis pela recolha de
fundos para as necessidades
das crianças da família, até ao
momento já adquiriram duas
secretárias para as crianças
poderem estudar e fazer os
seus trabalhos da escola. Vão
também oferecer o material
escolar, bem como, um brin-
quedo para cada criança que
vamos acolher.
Na próxima sexta-feira vamos
receber uma família ucra-
niana, constituída por uma
mãe, com dois filhos, de 12 e
7 anos e uma avó.

Ricardo Carmo

Pastoral de Sintra, depois do
desafio lançado às famí-
lias católicas para acolher
famílias refugiadas ucrania-
nas, organizou-se e ajudou a
Comunidade das Irmãs Do-
roteias do Linhó na recu-
peração de uma casa antiga.
Havia a vontade de várias
famílias do Linhó para acolher
famílias refugiadas ucrania-
nas, contudo por falta de es-
paço nas suas casas ou por
impossibilidade de poder
acompanhar depois as fa-

A

A Câmara Municipal de Sintra aprovou o
apoio ao Centro Social de Pêro Pinheiro para
a construção da Estrutura Residencial para
Pessoas Idosas, no valor de 360 mil euros.
A construção deste novo equipamento
contribui para aumentar a resposta social de
estruturas residenciais para pessoas idosas
através da disponibilização de 21 camas. Este
equipamento de cariz social pretende comba-

Nova residência para idosos em Pêro Pinheiro
ter situações de isolamento e vulnerabilidade
social bem como implementar medidas
destinadas à melhoria da sua qualidade de
vida das pessoas idosas.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra,
Basílio Horta, reitera que a “a Câmara tem
vindo a apostar em estratégias locais e medi-
das de política social que apoiem os idosos e
assegurem a satisfação das suas necessi-

dades sociais e culturais. Conhecendo os
traços da demografia nacionais reconhecesse
a necessidade de apostar em novas in-
fraestruturas de apoio à população sénior,
cuidados paliativos e cuidados continuados
no nosso país. Tudo faremos para que
equipamentos como este sejam objeto de
investimento e aposta no nosso concelho”.
A Câmara de Sintra tem vindo a desenvolver

um Programa de Alargamento e Melhoria da
Rede de Equipamentos Sociais e de
diversificação das respostas sociais, sendo
o envelhecimento uma área em que está
previsto aumentar a taxa de cobertura nas
valências de centro de dia e apoio domiciliário,
em particular nas zonas do município onde
não existe este tipo de resposta.

Fonte: CMS
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Campeonato Nacional de Infantis (Sub 13); Zona Sul: HC Sintra, 4-Turquel, 3

“Hat-trick” de Vasco Domingues determinante na vitória
Ventura Saraiva

foto: ventura saraiva

M

Termina no domingo, dia 1 de Maio, a 1.ª fase da Zona Sul A, do nacional
da 3.ª Divisão. A União de Nafarros recebe o, lanterna – vermelha, HC
Caldeiras, equipa dos Açores que chega à derradeira jornada sem pontuar,
e com um score impressionante de golos sofridos, 256!
Qualquer que seja o resultado, nenhuma das equipas altera o lugar na
classificação. A formação de Nafarros termina a temporada no 6.º lugar, e
com a UF Entroncamento também já vencedor da Zona Sul A, e promovido
à 2.ª Divisão na época de 2022/23.
Registe-se que na ronda do passado domingo, dia 24, a UDC Nafarros
empatou (5-5) no rinque do CENAP (Aveiro), com golos de Vasco Batista
(2), Afonso Lourenço (2), e Alessandro Guzzo.

VS

Não tem sido positivo para a equipa
Sub 15, do Hockey Club de Sintra, o
arranque na 1.ª Fase do Nacional de
Hóquei em Patins. Decorridas 5
jornadas, a formação orientada por
David Veiga, ainda não pontuou,

Um dia depois de ter vencido, no pavilhão João Campelo, na Escola Stuart
Carvalhais, o Académico FC, por 4-0, a equipa do Astro Stuart-HC
Massamá, deslocou-se na segunda-feira, dia 25, ao rinque do AF Arazede
(distrito de Coimbra), derrotar a turma local, por 5-6, com golos de Adriana
Costa (2), Joana Jorge, Inês Baudouin, Diana Pinto, e Maria Duarte.
No domingo, dia 1 de Maio, é feito o acerto da jornada 8, com a Stuart
Massamá, a receber pelas 15h00, a formação nortenha da ADCP Vila Boa
do Bispo.
A equipa, agora orientada pela internacional, Tânia Freire, lidera o Grupo
2, com 33 pontos, seguida do CENAP, 30.                                                 VS

No acerto da jornada 3, do nacional de hóquei em patins, Hockey Club de Sintra, e Turquel encontraram-se no pavilhão de Monte Santos, na segunda-
feira, dia 25. A equipa orientada por David Veiga ganhou por 4-3, com um “hat-trick” do capitão de equipa, Vasco Domingues. O Sintra segue assim
invicto na Zona Sul, contando por vitórias os jogos disputados.

Saída em bloco da equipa de Sintra para o ataque à baliza adversária

uito entusiasmo
nas bancadas,
numa manhã de
feriado nacional,
Dia da Liberda-

Vasco Domingues- o capitão da equipa fez
um “hat-trick” e foi determinante na vitória

de. Com um início fulgurante
nesta fase nacional, a forma-
ção de David Veiga sabia que
iria encontrar um adversário
motivado, a precisar de pon-
tos para poder integrar o gru-
po de acesso à 2.ª fase da pro-
va. Todavia, a entrada firme
da quadra sintrense com dois
golos no espaço de um
minuto (aos 4’, e 5’), foi dando
garantias de construir um
resultado que garantisse a
vitória, mas com forte réplica
do emblema de Turquel que
antes do intervalo, acabaria
por marcar (2-1), mantendo a
pressão sobre o Hockey Club
de Sintra.

Segundo tempo
de forte reacção
da equipa visitante
No reatamento, Sebastião Va-
ladas, coloca de novo a van-
tagem em dois golos (3-1), e
apesar do forte apoio vindo
das bancadas, seria o Tur-

quel a marcar por duas vezes,
e de penalti. Dois golos apon-
tados de forma irrepreensível
por Duarte Coelho, assinan-
do no jogo o seu “hat-trick”.
Com o empate a três bolas,
aumentou o nervosismo dos
jovens patinadores. Os visi-
tantes foram traídos nesse
contexto, e depois de Vasco
Domingues, marcar o 4-3.
Duas cartolinas azuis, e um
livre directo, na contagem fi-
nal, a penalizar essa reacção
negativa, com o árbitro An-
dré Fragoso, a não dar mar-

gem para contestações. Se-
bastião Valadas acabaria por
falhar a oportunidade, levan-
do até ao derradeiro apito, a
emoção dentro do rinque e
nas bancadas do pavilhão.

Ficha do jogo
Árbitro: André Raposo
(CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 2-1. Final: 4-3
Marcadores: Vasco Domin-
gues (3), e Sebastião Valadas
(HCS); Duarte Coelho (3),
HCT.
HC Sintra: Hugo Pereira,

Rafael Antunes, Vasco Do-
mingues (cap.), Santiago Mo-
rais, e José Cuco (5 inicial);
Mateus Marques, Sebastião
Valadas, Manuel Seabra,
Rafael Rodrigues, e Salvador
Cardoso.
Treinador: David Veiga
HC Turquel: Santiago Neto;
Duarte Magalhães, Duarte
Paulo, Duarte Coelho (cap.),
e João Gonçalves (5 inicial);
Gabriel Lindo, Bruna Pina,
Catarina Fialho, Francisco
Fialho, e Daniel Moreira.
Treinador: Hélio Gonçalves.

Classificação: 1.º HC Sintra,
12 pontos; 2.º Benfica, 9, 3.º
SC Torres, 9, 4.º Sporting, 9,
5.º GD Fabril, 3, 6.º HC Tur-
quel, 3, 7.º FC Alverca, 3, 8.º
Paço de Arcos, 0.

Próxima jornada (dia 30): HC
Sintra-Sporting (16h00); SC
Torres-Benfica; Alverca-
Turquel; Paço de Arcos-
Fabril.

Vitória (2-0) sobre o Benfica
No dia 23 (sábado), e na jornada 4, o HC Sintra recebeu em
Monte Santos, o Benfica e ganhou por 2-0, com Sebastião
Valadas a bisar nos golos. Um jogo em que o guarda-
redes sintrense, Hugo Pereira se evidenciou entre os
postes, anulando um penalti e livre directo, aos
encarnados.

Nacional da 3.ª Divisão – Sul A
Nafarros fecha temporada em casa

Nacional Feminino – Grupo 2; Prova 2
Stuart Massamá vence (5-6), em Arazede

Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão – Zona Sul
HC Sintra/Planta Livre ganha (1-3) em Vila Franca de Xira

Nacional de Iniciados (sub 15); Zona Sul
HC Sintra procura primeira vitória

somando quatro derrotas (tem um
jogo em atraso com o Sporting), a
última no passado domingo, dia 24,
no recinto da APAC Tojal, por 5-3.
Amanhã, sábado, dia 30, recebe no
pavilhão de Monte Santos, o HC

Turquel, com o pensamento de
conseguir a primeira vitória nesta
fase da competição dos nacionais
da categoria.

VS

Na jornada 22, do nacional da 2.ª Divisão, disputada no sábado, dia 23, o Hockey Club de Sintra/
Planta Livre derrotou no pavilhão, José Mário Cerejo, em Vila Franca de Xira, a União Desportiva
Vilafranquense, por 1-3 (golos de Bernardo Maria, e Diogo Carrilho), somando a quarta vitória
consecutiva. A quatro jornadas do final da prova, a formação de João Baltazar, tem praticamente
garantida a manutenção no campeonato da próxima época.

m Vila Franca de Xira, e
após uma primeira parte
muito disputada, no-
meadamente pela pres-
são imposta dos do-

E
nos da casa, compensada com um
penalti que acabaria defendido por
João Gouveia, foi Bernardo Maria,
a inaugurar o marcador no reata-
mento para a segunda parte (28’),

uma vantagem anulada aos 38
minutos por João Oliveira, depois
de duas perdidas, uma para cada
lado. Rafael Ogura, não conseguiu
ter êxito na marcação dum livre
directo, e João Gouveia, voltaria a
defender mais um penalti. A cinco
minutos do final, Bernardo Maria,
redimir-se-ia de ter falhado um livre
directo segundos antes, e marcou

para o 1-2, acabando Diogo Carrilho,
a um minuto do fim, sentenciar o
jogo, com a marcação do golo que
deu 1-3, no resultado final.
Na jornada 23, marcada para
amanhã, sábado, dia 30, o adver-
sário que se segue, é a Associação
Juventude Salesiana, jogo às 18h30.

Ventura Saraiva
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL; 1.º Dezembro, 2- SC Lourel, 1

Eficácia de Bruno Sousa na reviravolta do marcador
Ventura Saraiva

Numa fase do cam-
peonato, em que a
luta pela subida de
divisão está ao ru-
bro entre o Atléti-

Bruno Sousa (à direita), vai aproveitar a trajectória da bola, para marcar,
promovendo a reviravolta no marcador

foto: ventura saraiva

Dérbi emotivo, em São Pedro de Sintra, entre a União 1.º Dezembro, e o Sporting de Lourel, jogo da ronda 27, do distrital da 1.ª Divisão da AFL,
realizado no domingo, dia 24.
A formação leonina marcou antes do intervalo, num pontapé de bicicleta, por Serginho, para no segundo tempo, a eficácia de Bruno Sousa no
seguimento de pontapés de canto, acabar com essa vantagem, e ser determinante para garantir os três pontos em disputa.

co Clube de Portugal, 1.º De-
zembro, e Oriental, a perda de
pontos pode ser irrecuperá-
vel para atingir a almejada
promoção ao Campeonato de
Portugal. A equipa de São
Pedro de Sintra saiu derrotada
na Lourinhã, nos acertos
constantes de calendário, e
perdeu a liderança para o
Atlético, recuperada agora, à
condição com a vitória sobre
os leões de Lourel. O emble-
ma de Alcântara aceitou adiar
o seu jogo com o de Marvila,
devido à presença de jogado-
res de ambas as equipas na
selecção da AFL, no Torneio
das Regiões.

Lesão de João Paulo
condiciona estratégia
do Sporting de Lourel
No campo Conde Sucena, e
apesar da maior fatia de fa-
voritismo da equipa da casa,

a formação leonina conseguiu
suster o ímpeto ofensivo do
1.º Dezembro que não deu
tréguas, logo após o apito do
árbitro, André Pereira. Aos 30
minutos de jogo, e num
choque com um adversário,
um dos centrais de Lourel,
João Paulo, lesionou-se, sen-
do, por isso, obrigado a aban-
donar o campo. O treinador,
José Fernandes, fez entrar
Miguel Pinto, recuando

Rodrigo Chana, procurando
colmatar a saída de uma das
“torres” defensivas. Curiosa-
mente, seria o conjunto leo-
nino a chegar ao golo, numa
recuperação de bola, após
uma saída do guarda-redes
Edson Fonseca, mal conse-
guida. Serginho, de costas
para a baliza ensaiou um
pontapé de bicicleta, ani-
chando a bola nas redes do
1.º Dezembro.

Bruno Sousa bisa nos golos
e acaba por garantir a vitória
e os 3 pontos
Ao intervalo, José Fernandes
voltou a fazer acertos na equi-
pa com a entrada do médio,
Paulo Gonçalves, saindo, o
ex-júnior, Rodrigo Machado.
Aos 64 minutos, o técnico do
1.º Dezembro, Rui Maside,
jogou a sua cartada, com as
saídas de “Jota”, e Atanásio,
entrando, Hélder Tavares, e

manutenção já estava
garantida para a próxima
temporada, e na última jor-
nada (dia 30), os coman-
dados de Miguel Valença,

Liga Portugal 3-2.ª Fase Manutenção, Série6; Real SC, 1 Sporting B, 0

Vitória na despedida caseira
da temporada
António José

Com uma enchente fora do vulgar esta época, no seu estádio, o Real, a uma jornada do
final da prova, brindou os seus adeptos, com um triunfo diante a leonina, num jogo bem
disputado, intenso, algumas oportunidades para ambos os conjuntos. Coube à equipa
da casa apontar o “tento solitário” por Ballack .

A
defrontam fora de portas o já con-
denado à descida ao Campeonato
de Portugal, Oriental Dragon FC.
Jogo no complexo desportivo do
Real, em Monte Abraão
Árbitro: Pedro Ramalho, auxiliado
por Jorge Roque e João Letras
(Évora).
Real SC: João Godinho; Hugo

A quatro jornadas do final da competição, o Sintrense, ao derrotar o GD
“Os Vidreiros”, por 5-1, encurtou a diferença para o líder, Famalicão B,
para 7 pontos, numa missão quase impossível para chegar ao 1.º lugar.
Ainda assim, fica o excelente registo da equipa orientada por Bruno Moreno
que esta temporada tem feito uma carreira de grande nível competitivo.
No jogo realizado no sábado, dia 23, no campo de jogos da Carreirinha, em
Lameiras, o Sintrense começou mal, ficando com menos uma unidade em
campo (expulsão de Ana Silva), e viria a ficar em desvantagem aos 42
minutos. Todavia, antes do intervalo, e já nos descontos, Madalena Silva
marcava, e empatava a partida.
No segundo tempo, e com os acertos entretanto efectuados por Bruno
Moreno, a equipa foi crescendo, e disparou no marcador; Alexandra Crudu
(50’), Ana Amador (65’), Mafalda Peneda (73’), e de novo, Alexandra Crudu,
aos 85 minutos construíram a goleada.
O campeonato volta a parar, e regressa dia 7 de Maio, com o Sintrense a
viajar até à Margem Sul para defrontar o Almada AC. Já o líder, Famalicão
B, recebe o GD Ilha.
Classificação: 1.º Famalicão B, 27 pontos; 2.º Sintrense, 20, 3.º “Os
Vidreiros”, 17 (-1 jogo), 4.º ID Vieirense, 16, 5.º Barreirense, 15 (-1j), 6.º mora
B, 11 (-1j), 7.º GD Ilha, 3 (-1j), 8.º Almada AC, 0.

Ventura Saraiva

Futebol Feminino – Apuramento do Campeão Nacional
da III Divisão; Série Sul
Sintrense vence (5-1)
“Os Vidreiros”
e sobe ao segundo lugar

Avelino Rosa. E ainda os
substituídos não tinham
chegado ao banco, e a turma
da casa chegava ao empate
na sequência de um pontapé
de canto. O brasileiro, Bruno
Sousa no lugar certo, e de
cabeça, bate, o outro, Bruno,
o Santos, na baliza do Spor-
ting de Lourel. Volvidos sete
minutos, e quase a papel
químico, Bruno Sousa volta
a marcar, promovendo a
reviravolta no marcador. Até
final, e apesar do pressing do
Lourel (Serginho esteve
prestes a marcar de novo), e
das alterações de ambos os
lados, a vitória acabaria por
ficar na equipa de São Pedro
de Sintra.
Boa arbitragem da equipa
chefiada por André Pereira
que não deu espaços no
capítulo disciplinar, num dérbi
sempre intenso, e com muito
“bate-boca”.
Resultados: 1.º Dezembro, 2-
SC Lourel, 1; Olivais e Mos-
cavide, 0-AC Malveira, 2; Alta
de Lisboa, 1-Alverca B, 2;
Ponte Frielas, 1-Santa Iria, 1;
Damaiense, 0-Oeiras, 1.

Adiados para dia 21 de Maio:
Negrais-AC Cacém; Povoen-
se-Coutada; Lourinhanense-
Linda-a-Velha; Oriental-
Atlético CP
Acerto de jornadas: Dia 4 de
Maio; Alverca B-Oriental
Classificação: 1.º U 1.º De-
zembro, 62 pontos; 2.º Atlé-
tico CP, 61 (- 1 jogo), 3.º
Oriental, 55 (-2j), 4.º Cacém,
47 (-1j), 5.º AC malveira, 43,
6.º Alverca B, 41, 7.º Louri-
nhanense, 39, 8.º Oeiras, 38,
9.º SC Lourel, 38, 10.º Olivais
e Moscavide, 37, 11.º UA Po-
voense, 37, 12.º Alta Lisboa,
33, 13.º Coutada, 30, 14.º Da-
maiense, 24, 15.º Linda-a-
Velha, 24, 16.º Ponte Frielas,
22, 17.º Santa Iria, 18, 18.º
Negrais, 4.
Próxima jornada (dia 8 de
Maio): SC Lourel-Alta Lis-
boa; Cacém-Olivais e Mos-
cavide; Oeiras-1.º Dezembro;
Coutada-Negrais; Atlético-
Damaiense; Oriental-Ponte
Frielas; Alverca B-Lourinha-
nense; Linda-a-Velha-Po-
voense; AC Malveira-Santa
Iria.

Ventosa, Rodrigo Monteiro, Clay-
ton Sampaio e Moitas (Fábio Pala,
70´); Paulinho, Amadu Baldé (Ho-
rácio Jau,57´) e Mika Borges (Mar-
cos Barbeiro,57´); Júnior Sena
(Rúben Freire, 70´), Ballack (Tiago
Nunes, 83´) e Wilson Kenidy.
Treinador: Miguel Valença.
Sporting B: Diego Calai; Hevertton
Santos, Chico Lamba, Rafael
Fernandes e Babacar (Nazinho,
57´); Edu Pinheiro (Costa, 72´),
Renato Veiga Kiko Félix, int.), Miguel
Menino e Diogo Brás; Lucas Dias

(Edson Silva,72´) e Rodrigues
(Vando Félix,64´).
Treinador: Filipe Çelikkaya.
Resultados: FC Oliveira Hospital, 2
Oriental Dragon FC, 1; Real SC, 1
Sporting CP B, 0.
Classificação: 1º Real SC, 15; 2º FC
Oliveira Hospital,14; 3º Sporting CP
B, 10; 4º Oriental Dragon FC, 3.
Próxima jornada (5ª, última - 30.04);
Sporting CP B - FC Oliveira Hospital
e Oriental Dragon FC - Real SC.
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Motociclismo-Campeonato Nacional de Velocidade

Dinis Borges faz dobradinha nos lugares de pódio
Ventura Saraiva*

C om um programa
dividido entre os
dias de sexta-feira
(15) e sábado (16),
todas as categorias

O Circuito do Estoril acolheu nos dias 15, e 16
deste mês, o arranque do Campeonato Nacional
de Velocidade 2022, e contou com cerca de uma
centena de pilotos, em pista.
Destaque para a prestação do piloto da Praia das
Maçãs, Dinis Borges, este ano a representar a sua
nova equipa equipa “Rame Moto” aos comandos
da sua Kawasaki Ninja 400, acabou por se
destacar nas duas corridas destinadas às motos
das classes Supersport 300 (que colocaram na
grelha de partida 19 motos/pilotos nacionais e
internacionais), obtendo o 3º lugar e subindo ao
pódio, em ambas as corridas, cujo vencedor foi
o piloto espanhol José Saez.
Dinis Borges conseguiu ainda alcançar a pole
position, e o seu novo record pessoal para a
segunda corrida – a de sábado –, o que lhe
permitiu arrancar do primeiro lugar da grelha
de partida.

Dinis Borges em acção no Circuito do Estoril. Uma estreia a valer “dobradinha” nos lugares de pódio
foto (cortesia pb)

cumpriram pela primeira vez
um alinhamento de fim-de-
semana, o que leva todas as
categorias a realizarem duas
corridas por fim-de-semana,
alteração essa que visa au-
mentar a presença em pista
para todos os pilotos, e que a
julgar pelos excelentes mo-
mentos de competição vivi-
dos é uma aposta desde já
ganha.
Com dois dias de sol, público,

e mais de uma centena de pi-
lotos em pista, o arranque do
campeonato nacional de ve-
locidade 2022, deu-se no Cir-
cuito do Estoril e foi o Motor
Clube do Estoril quem fez as
honras de abrir a temporada,
com um saldo mais que
positivo.
No total foram onze,  as cor-
ridas com ordem de arranque
durante o fim-de-semana –
no Domingo a BMW Dunlop
Cup realizou a sua corrida –
todas elas com maior ou me-
nor motivo de interesse, como
atesta a vitória tranquila de
Romeu Leite em ambos os

confrontos na SBK, o pri-
meiro na frente de Guillem
Trallero e Tiago Morgado. na
segunda corrida foi Tiago
Morgado o segundo na fren-
te de André Gonçalves. Nas
600cc – e no primeiro dia – o
mais rápido foi Guillem Tral-
lero na frente de Pedro Fra-
goso e Jamie Davids. Tal co-
mo na classe maior no se-
gundo dia o vencedor foi no-
vamente Trallero que derro-
tou tal como no dia anterior
Pedro Fragoso e Jamie
Davids.
Acabaram por se destacar am-
bas as corridas reservadas ás
motos das classes Supers-
port 300 e Pre-Moto3, duas
classes que colocaram na gre-
lha de partida um interessan-
tes número de 23 motos. Com
14 voltas ao circuito a corrida
mostrou ser bem animada,
infelizmente não pela vitória

mas sim pela intensidade das
lutas, mesmo se pela vitória a
diferença feita por José Saez
foi mais que evidente. O pilo-
to espanhol fechou a primeira
corrida no no degrau mais alto
do pódio e deixou atrás de si
uma interessante ‘discussão’
que colocou frente a frente
Tomás Alonso e Dinis Borges
e que no final das 14 voltas
de corrida valeu o segundo
posto a Alonso após várias
trocas de posição com Bor-
ges, o terceiro na frente de
Afonso Almeida – o melhor
nas Pré-Moto3 – que rodou
sozinho na quarta posição da
geral na frente de Isaac Rosa.
Na segunda corrida o melhor
na classificação global foi
mesmo Afonso Almeida que
após uma sucessão de voltas
rápidas assumiu a geral a
poucas voltas do final para
cruzar a linha de meta não ape-

nas como vencedor na classe
Pré-Moto3 mas igualmente
como o mais rápido no final
das 14 voltas. José Saez foi o
segundo a escassas 129 milé-
simas de segundo, seguido a
mais de cinco segundos por
Tomás Alonso que desta feita
conseguiu bater Dinis Bor-
ges. Isaac Rosa voltou a ser
o quinto da geral. Duas
grandes corridas nas Super-
sport 300 que espelham bem
o nível de uma classe que
contou com 19 motos em
pistas e que deixou no ar
grande animação e incerteza
até sabermos quem será o
campeão 2022.

Duarte Amaral
termina segundo dia
 a vencer nas BMW
No pelotão das 85GP/Moto4
o vencedor foi em ambos os
dias Pedro Matos face a
Gonçalo Melo. Este conse-
guiu no segundo dia a sua
primeira ‘pole’, mas arrancou
mal para as 10 voltas de
corrida e abriu caminho ao
rival de Vila Nova de Santo
André que tinha vencido
com autoridade no dia
anterior. Melo foi sempre o
segundo classificado. Nas
Moto5 a vitória foi para
Lourenço Vicente na corrida
de Sábado, na frente de
Alexandre Cabá e David
Dias, posições que se repe-
tiram no dia seguinte.
No igualmente numeroso
pelotão dos troféus, as
‘naked’ surgem em 2022
reforçadas com a presença
das BMW, que se juntam ás
Aprilia e Kawasaki. Nas
BMW foi Nuno Farias o

vencedor da primeira corrida,
na frente de Duarte Amaral e
Ricardo Almeida. Pavel
Bogdanov foi de forma clara
o mais rápido nas Tuono e
Fredric Bottoglieri o mais
veloz no pelotão das Kawa-
saki Zcup.
A dividir o asfalto e as tra-
jectórias estiveram igual-
mente em pista os pilotos da
Taça Luis Carreira, com
vitória de João Curva na
Open, Rodrigo Amaral na
Open R e André Capitão nas
SBK.
No derradeiro dia de prova
Duarte Amaral conseguiu
terminar em primeiro nas
BMW, terminando com mais
de sete segundos de van-
tagem sobre Nuno Farias pa-
ra deixarem Ricardo Almeida
em terceiro. Pavel Bogdanov
e Fredric Bottoglieri repli-
caram as vitórias do dia
anterior, posição que também
repetiram João Curva na
Open, Bernardo Villar conse-
guiu desta feita vencer na
Open R, Márcio da Silva o
primeiro nas SS 600R.
Na Copa Dunlop Motoval o
dia inaugural foi ganho por
Henrique Gouveia face a
Miguel Romão e Ricardo
Rodrigues na classe 1. No
derradeiro dia Miguel Romão
foi o vencedor na classe
seguido por Ricardo Rodri-
gues e Tomás Pio. Na con-
tabilidade da classe 2 os
melhores no segundo dia
foram Rui Palma; João Rego
e Hugo Lopes depois de no
primeiro dia terem sido
Henrique Gouveia  e Rui
Palma os mais rápidos.

* Com FMP Press
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“Mentes que Sentem” é um
espetáculo que reúne os
testemunhos e as experiên-
cias de 16 mulheres partici-
pantes num projeto de arte
participativa, com o objetivo
de reduzir o estigma sobre
transtornos mentais, tais
como a depressão. Em palco,
este grupo de atrizes não-
profissionais partilha uma
manta de histórias, empres-
tam as suas vozes umas às
outras e narram as suas
vivências.
Esta é a mais recente criação
da Companhia de Teatro de
Sintra – Chão de Oliva, que
resulta do projeto de arte
participativa “SenteMente –
práticas artísticas sobre o
bem-estar e saúde mental em
mulheres”, realizado no âm-
bito do programa PARTIS &
Art for Change. A estreia está
marcada para dia 7 de maio,
às 21h30, no Centro Cultural
Olga Cadaval, em Sintra.
A encenação de “Mentes que
Sentem” é de Susana C. Gas-
par, a assistência de Paula
Pedregal e o apoio na criação
musical de Inês Silva, numa
dramaturgia que pertence a
todo o grupo.
Iniciado em fevereiro de 2021
na Tapada das Mercês, em
Sintra, passaram por este
projeto cerca de 30 mulheres,
que participaram em sessões
regulares de teatro e música
e tiveram também contacto
com outras práticas artísticas.
Além destas sessões, o grupo
foi-se conhecendo fora dos
seus bairros, em idas a espe-
táculos de teatro e museus.
Para a criação do “Mentes
que Sentem”, partilharam as
suas experiências relaciona-
das com a saúde mental, por
via de improvisações teatrais
e rodas de conversa.
“Este espetáculo reflete o es-
pírito das sessões deste pro-

A Biblioteca Municipal de Sintra dará palco para a peça de
teatro “O Gigante Egoísta e o Príncipe Feliz”, de Oscar
Wilde, de 7 a 29 de maio, ao fim de semana.
Num espetáculo dedicado a crianças e jovens, produzido pelo
Grupo de Teatro Tapa Furos, é abordada a partilha e um mundo
de encantar, onde “Anjos? Sussurram entre o arvoredo,
misturam-se nos matizes que o Sol insiste em oferecer, confun-
dindo de beleza o humano olhar...existem? Querem contar
maravilhas, querem serenar as manhãs, as tardes, embalando
outros seres d’encanto: crianças brincalhonas, também a
criança que dentro de cada humano ser habita!”.
Com o cenário dos belos jardins da Biblioteca Municipal de
Sintra, a peça faz com que os espetadores se sintam integrados
no espetáculo.
Esta é uma adaptação livre da obra de Oscar Wilde, que faz
parte do Plano Nacional de Leitura e que tão bem tem feito
sonhar as crianças e jovens.
O espetáculo que marca o regresso do Teatro Tapa Furos à
Biblioteca Municipal de Sintra será levado a palco  aos 
sábados, às 16h00, e domingos, às 11h00, de 7 a 29 de maio.
Bilhetes à venda através do contacto 968610105
ou por e-mail: producao@tapafuros.com

“O Gigante Egoísta
e o Príncipe Feliz” para ver
na Biblioteca de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra aprovou o protocolo com o
Turismo de Portugal para a implementação do Programa
“Formação + Próxima”, no concelho.
O programa “Formação + Próxima”, que se realiza através da
Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, tem como intuito
capacitar, massivamente, os colaboradores do setor de uma
forma mais próxima com conteúdos adaptados às
necessidades de futuro, e à diversidade das empresas de
turismo.
Dirigido a empresários, agentes do setor, promotores de
alojamentos turísticos, animação turística e trabalhadores
municipais na área do turismo, o programa garante um reforço
das suas qualificações e capacita as empresas e agentes do
setor na “arte da hospitalidade”, através do desenvolvimento
de conteúdos formativos nas áreas das soft e hard skills.
O presidente da autarquia, Basílio Horta, salienta que “num
contexto em que a realidade turística se está a alterar
profundamente, há necessidade de encontrar novos caminhos
e estratégias, e este programa apresenta-se como uma mais
valia para o município.”
O programa pretende descentralizar a formação em turismo e
adaptá-la às necessidades locais, por todo o território nacional,
à diversidade das empresas do setor e extensível a toda a
cadeia de valor do turismo, num programa de formação que
seja mais próximo das pessoas e das necessidades dos
territórios.

Sintra integra o programa de
formação do Turismo de Portugal

“Mentes que Sentem”, um espetáculo de teatro
que junta 16 mulheres num palco
para falar sobre saúde mental

jeto, sendo visível o senti-
mento de união, partilha e
cumplicidade entre estas
mulheres. Fomos sempre
procurando alguma leveza e
brincadeira, mas o guião
inclui também momentos de
mais difícil partilha”, afirma a
responsável artística do pro-
jeto e encenadora deste espe-
táculo, Susana C. Gaspar.
Cada sessão do SenteMente
proporciona um espaço de
expressão, criatividade e par-
tilha, que ajuda estas partici-
pantes na sua autovalo-
rização e desenvolvimento da
sua voz artística e criativa,
que tem tido consequências
positivas para a melhoria do
seu bem-estar.
Para além desta criação artís-
tica, está em curso a realização
de um filme documental sobre
o processo criativo, será
publicado um livro com uma
coletânea de alguns exercí-
cios praticados e testemu-
nhos e, ainda, promovida uma
conferência sobre o projeto
com o tema da arte e saúde
mental, prevista acontecer
entre outubro e novembro
deste ano.
Este projeto é financiado e

apoiado no âmbito da ini-
ciativa PARTIS & Art For
Change da Fundação Calous-
te Gulbenkian e Fundação “la
Caixa” e pela Direção-Geral
das Artes. O projeto junta
parceiros como a Fundação
Aga Khan, a associação Jan-
gada d’ Emoções, a Câmara
Municipal de Sintra, Santa
Casa da Misericórdia de Sin-
tra, Escola Superior de Edu-
cação de Lisboa, entre ou-
tros.

Sobre o Chão de Oliva:
Fundado em 1987, o Chão de
Oliva - Centro de Difusão
Cultural (CO) é uma associa-
ção cultural sem fins lucrati-
vos, reconhecida como
entidade de utilidade pública
em 1999. Com sede na Casa
de Teatro de Sintra, apoia a
sua atividade em três eixos
estruturantes: Criação Tea-
tral, Programação Cultural e
Serviço Educativo. Em 1990
fundou a Companhia de
Teatro de Sintra, a primeira
companhia profissional do
concelho e hoje a mais antiga,
e em 2002, o Fio d’Azeite, um
grupo profissional de mario-
netas. Ao longo dos anos foi

responsável pela organiza-
ção de alguns dos maiores
eventos culturais no conce-
lho de Sintra, tendo recebido
em 2007 a Medalha de Mérito
Cultural pela Câmara Mu-
nicipal de Sintra, e é con-
tinuamente apoiada pelo
Ministério da Cultura desde
1994. Tem mantido no
decorrer da sua existência, a
oferta de cursos de iniciação
teatral e workshops abertos
a profissionais e não-profis-
sionais. Nos últimos anos,
tem consolidado um Serviço
Educativo através da oferta
formativa, mas também de
projetos comunitários e de
arte participativa. Para o
desenvolvimento do seu
trabalho, conta com o apoio
da Direção-Geral das Artes,
Câmara Municipal de Sintra,
Fundação Calouste Gulben-
kian e Fundação La Caixa,
Lisboa2020 e de diversas
entidades do setor empresa-
rial e da sociedade civil. Em
30 anos, o Chão de Oliva já
promoveu 270 espetáculos/
eventos e já passaram mais
de 1.100 artistas/grupos pela
associação.

Fonte: Chão de Oliva

A Casa Seis e o projeto Replay.E8G têm vindo a trabalhar com
os jovens algumas temáticas propostas por estes, o que
resultou na construção de uma peça de teatro, para ser
apresentada na no âmbito da 30.ª Mostra de Teatro de Sintra.
A peça “5 por 12” será apresentada no dia 30 de Abril (sábado),
às 17h, na Casa da Cultura Lívio de Morais, em Mira Sintra.
A entrada é gratuita. 

“5 por 12” – Peça de Teatro
dia 30, em Mira Sintra

Cerimónia religiosa
no 22.º aniversário
da capela de Anços
No próximo dia 30 de Abril, sábado, vai realizar-se na pitoresca aldeia de
Anços as comemorações do aniversário da Capela N.ª Sra. da Assunção.
O dia contará com alvarada de sinos, pelas 10 horas, realizando-se a a
celebração da missa pelas 20h30, seguida de procissão pelas ruas da aldeia
com o seguinte itenerário:
Capela de Anços, Rua do Vale Mogo, Travessa Casal de São Romão,
Largo do Mirante, Rua da Sociedade, Largo Abílio Duarte Jorge, Avenida
de Roma, Capela de Anços.
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Conheça o

ROTEIRO MEDIEVAL DE SÃO PEDRO
DE PENAFERRIM

ERMIDA DE SANTA EUFÉMIA – FONTE DE SANTA EUFÉMIA
CAPELA DE SÃO LÁZARO – FONTE VELHA – IGREJA DE SÃO PEDRO

TÚMULO DOS DOIS IRMÃOS

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO
Montelavar – Espectáculo
AliÁrte – Peça de teatro
Quando: 30 abril, 21h30
Onde: Sociedade Filarmónica Boa
União Montelavarense

Sintra – “O Gigante Egoísta e
o Príncipe Feliz”, de Oscar
Wilde
Quando: 7 a 29 maio, sábados às
16; domingos às 11h.
Onde: Jardins da Biblioteca
Municipal de Sintra

Sintra – “Susana Vieira em
uma Shirley qualquer”
Quando: 27 maio, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Jardim da Anta – Agualva-
Cacém - “Do pé para a mão”,
teatro de marionetas
Quando: 8 maio, domingo, 11h
Onde: Casa da Marioneta

Jardim da Anta – Agualva-
Cacém - “Planeta de eco-
estórias”, teatro de marionetas
Quando: 22 maio, domingo, 16h
Onde: Casa da Marioneta

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 Cida-
dãos Inadaptados da Amadora
Quando: até 21 maio
Onde: Galeria Municipal da Casa
Mantero

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

Sintra – Exposição “À volta de
Camilo – Cidades e lugares
de Camilo”
Quando: até 26 de junho
Onde: Biblioteca Municipal de
Sintra

Sintra – “Entre SINT(r)A e o
Mar”, pintura e gravura de Bela
Branquinho e Holger Brandes
Quando: até 29 de maio
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra

Sintra – “Fundamentalismo”,
exposição de pintura de Rui Cunha
Quando: até 29 de maio
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra

Sintra – “Que Assim Seja”, ex-
posição de escultura de Joana Pitta
Quando: até 29 de maio
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra

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

Jardim da Anta – Agualva-
Cacém - “Um Quarteirão de
Marionetas”, exposição de
Deiphim Miranda
Quando: até 12 junho
Onde: Casa da Marioneta

Cinema City Beloura

28 Abril a 4 Maio

“Sonic 2” VO, na sala 1, às
11.30h.
“Monstros Fantásticos: Os
segredos de Dumbledore”, na
sala 1, às 15.30h, 21.20h.
“Km 224”, na sala 1, às 18.30h.
“Sonic 2” VP, na sala 2, às
11.30h, 15.20h.
“Sonic 2” VO, na sala 2, às 17.55h.
“A Cidade Perdida”, na sala 2,
às 21.35h.
“Turluleca - A Grande Aven-
tura” VP, na sala 3, às 11.35h,
13.35h, 15.45h.
“Notre - Dame em Chamas”,
na sala 3, às 17.20h, 19.35h,
21.45h.
“O Arco Mágico” VP, na sala 4,
às 11.25h, 13.25h, 15.25h.
“Os Mauzões”, VP, na sala 4, às
17.20h.
“Belfast”, na sala 4, às 19.30h.
“Salgueiro Maia - O Impli-
cado”, na sala 4, às 21.35h.
“O Homem do Norte”, na sala
4, às 21.30h.
“Os Mauzões” VP, na sala 8, às
11.20h, 13.30h, 15.40h.
“O Homem do Norte”, na sala
8, às 18.40h, 21.30h.
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”, na sala 8,
às19h, 21.40h.

DANÇA
Sintra – Mozart - Selig Neben
Dir, Ciclo A Música também
Dança
Quando: 30 de abril, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Reviravoltas Nossas
Danças | Ciclo A Música tam-
bém Dança
Quando: 13 de maio, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

CINEMA

Lameiras – Noite de Fado
Quando: 30 abril, 22h.
Onde: S.F.I.R.F. de Lameiras
Reservas: 968150579

Sintra – “Mais Alto”, concerto
para celebrar o poder da música
Quando: 2 maio, 21h
Onde: Centro Cult. Olga Cadaval

Sintra – "Alegria para a Euro-
pa" - Gaudeamus”
Canções em todas as Línguas da
União Europeia de António
Victorino d' Almeida
Quando: 10 junho, 21h.
Onde: Centro Cult. Olga Cadaval

Sintra – “A Quatro Mãos”
Quando: 11 de junho, 11h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Concerto para Bebés:
Eletrónica sem tempo
Quando: 15 de maio, 10h. e 11.30h
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Concertos para Bebés
- "Sons macios e brincalhões"
Quando: 19 junho, 10h
Onde: Auditório Jorge Sampaio

MÚSICA A Quinta da Ribafria, em
Sintra, voltará a ser palco
para a 12º edição do Festival
Corpo | Festival Internacio-
nal de Dança, de 30 de abril a
1 de maio, com entrada
gratuita.
O Festival, organizado pela
Companhia Ai!aDança, com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra, volta a realizar-se
na Quinta da Ribafria, no
entanto mantém em simultâ-
neo a transmissão online
no canal oficial do festival.  
Durante dois dias este festival
serve de cenário a mostras de

Festival Corpo regressa à Quinta da Ribafria
espaço de intervenção de rua,
com uma área de exposição
viva e de performances de
teatro, música e dança, com o
qual o público se depara, à
medida que se aproxima do
palco internacional, ao longo
de 600 metros de passadiço.
A realização do Festival
Corpo tem como objetivo
assinalar o Dia Mundial da
Dança, comemorado a 29 de
abril e é dirigido para famílias
e para o grande público, de
forma a reunir o maior número
de pessoas ligadas à dança a
nível nacional e internacional.

dança e workshops, que se
complementam com um
espaço dedicado ao corpo e
alma, espalhados pelas cinco
áreas que compõem o festi-
val: o Palco Internacional, a
Exposição Artes Plásticas “O

Corpo” com curadoria de
Jaime Lopez, o espaço Arte-
sanato & Lazer, uma área
dedicada ao corpo com
experiências imersivas de
cura e o espaço Workshops.
O festival terá ainda um

1 Maio, domingo, 11h
O Som das Coisas
Valdevinos Teatro de Marionetas
TEATRO PARA BEBÉS | a partir dos 6 meses | 40 min

8 Maio, domingo, 11:00
“Do pé para a mão”
Embalarte
TEATRO DE MARIONETAS | M/3 | 30m + 10m interação

22 Maio, domingo, 16:00
“Planeta de eco-estórias”
Valdevinos Teatro de Marionetas
TEATRO DE MARIONETAS | M/4 | 30m

Jardim da Anta, Agualva-Cacém
Casa da Marioneta
No âmbito da comemoração do 25º aniversário dos Valdevinos Teatro de Marionetas

Um Quarteirão de Marionetas
Exposição de Delphim Miranda
A exposição está patente na Casa da Marioneta até ao dia 12
de Junho de 2022
EXPOSIÇÃO | Todas as idades

Estão abertas as inscrições para o Clube do Teatro.
O Clube do Teatro faz parte do projecto pedagógico da Casa
da Marioneta e é destinado a crianças a partir dos 6 anos. As
aulas iniciam-se a 5 de Março de 2022 e decorrerão na Casa da
Marioneta de Sintra, no Jardim da Anta em Agualva-Cacém,
todos os sábados das 10h30 às 12h00.
PROJECTO PEDAGÓGICO | M/6

A Casa da Marioneta
A Casa da Marioneta abriu portas no dia 13 de Março de
2015, no coração do Jardim da Anta, em Agualva. A pro-
gramação cultural e educativa é promovida pelos Valdevinos
Teatro de Marionetas.
Desde a sua abertura que tem uma programação contínua e
aberta a todos os públicos, focada essencialmente na arte da
marioneta, contribuindo para a sua divulgação e valorização.
São 6 anos de intensa actividade, não só dedicada à arte da
marioneta mas a muitas outras expressões artísticas que por
aqui passaram, pelas mãos de artistas nacionais e estrangeiros,
em espectáculos, oficinas, festivais e encontros que
acolhemos e promovemos.

A Câmara Municipal de
Sintra, no âmbito das come-
morações nacionais do 50.º
aniversário do 25 de abril,
recebe no Centro Cultural
Olga Cadaval o espetáculo

Mais Alto!” celebra o poder da música
no Centro Cultural Olga Cadaval

musical “Mais Alto!”, no dia
2 de maio, pelas 21h00.
Este é um concerto para
celebrar o poder da música. A
música pode mudar o mundo?
O mundo faz mudar a música?

O que diz a música sobre os
projetos das pessoas? Este é
um concerto em viagem, pelo
tempo e pelo espaço, para
descobrir algumas das mú-
sicas que nos juntaram e que

precisámos de cantar (bem
alto!) para nos fazermos ouvir.
Estão a ouvir ou é preciso pôr
mais alto?
Ao longo da História, sempre
sonhámos com as alturas:
queremos mais. Queremos
chegar mais alto. Não que-
remos mais isto, mas que-
remos muito aquilo. Muitas
vezes, ao nosso lado, esta-
vam as canções a dizer tudo
isto.
Este espetáculo conta tam-
bém com uma sessão, dirigida
à comunidade escolar, no dia
2 de maio pelas 14h30.

Bilhetes à venda na Ticketline
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ão há coração que aguente ou vou-
me abaixo das canetas?
Nada disso, afinal o que me dói são
as cruzes (canhoto). Vamos lá a
isto, pernas para que vos quero.

Manuel Mogo
Escadinhas de Sintra

outras a direito.
Viradas a norte, a este, a oeste ou a sul, lá
estão elas à espera de serem pisadas pelos
corajosos caminheiros, andantes, andarilhos,
andandeiros, andadores, andejos, caminhan-
tes, transeuntes, nacionais ou estrangeiros,
agora que já não há aguadeiros nem tão pouco
almocreves.
Vaguear pelas Escadinhas de Sintra constitui
uma vertiginosa aventura, um vai e vem a pé,
ou pé ante pé, só não se pode usar um vaivém,
embora este suba e também desça.
As escadinhas sintrenses existem, quer em
meio urbano, construídas em calçada

portuguesa, quer em meio natural, construídas
em terra batida e troncos de madeira.
Subir “para cima”  estas escadinhas e descê-
las “para baixo”, não é mais do que uma
montanha russa pedestre, onde a velocidade
em metros/segundo dá lugar a pulsações/
minuto e em que adrenalina é substituída pelo
esforço físico, com a vantagem de termos
muito mais tempo para apreciar a paisagem.
Em Sintra, numa área aproximada a 1km?, é
possível descobrir mais de 50 escadinhas,
cheias de história, mistério e glória, onde a
natureza, o urbano e o humano se encontram
hoje e agora, com o passado.

Caminhando serra acima, de preferência com
bom tempo, em Sintra é uma questão de sorte
porque pode ser com nevoeiro, mesmo que a
meteorologia diga o contrário, vagueando
pelas escadinhas, se puder, com a mão pelo
corrimão, ajudando as pernas e aliviando o
coração, será possível levar os corações ao
alto, quer dizer, ao alto da serra.
Não, não se trata de uma missa, mas o passeio
não deixará de ser um ato de fé e, acredite,
ainda não sabe da missa a metade.
Num percurso pedestre com um pouco mais
de 10 Km, poderá encontrar todas estas
escadinhas e, se tiver paciência, contar os
cerca de 2.000 degraus, escolher os que quer
subir e os que quer descer, oscilando entre o
máximo de 300 m e o mínimo de 180m acima do
nível do mar.
Antes de descobrir esta viagem, está ani-
mado, entusiasmado ou conformado? Ou será
que já ficou cansado?
Se começar no Largo do Adro em S.Pedro,
terá que descobrir, entre outras sem nome, as
Escadinhas do Canil, D.Fernando, Aliados,
Raul Lino, Vigia, Visconde de Ouguela,
Clérigos, Do Castelo, Vila Sassetti, Fonte da
Pipa, Lord Byron, Amarais, Assembleia,
Briamante, Audiência, Hospital, Murtas, da
Estação, da Estefânia, André Albuquerque,
Alba Longa, do Campo e termina no Largo do
Perfume.
Acredite que é um bom sítio para terminar,
depois de tanto suor, nada como um perfume
para atenuar o odor.

Boa viagem e que se sinta bem em Sintra.

N
Por definição, uma série de degraus, segundo
um plano inclinado, para subir ou para descer
constitui uma escada. Por tal facto, não sei
porque se usa o diminutivo de escada como
sendo uma coisa simples e até fofinha, para
atribuir o nome de escadinhas, às mui-
tas Escadinhas de Sintra.
Se, porventura, por ventura e não por
desgraça, tu desconhecido, andares por
Sintra, vais constatar que descobrir
escadinhas é tão fácil como tropeçar nelas e
percorrê-las, como uma barata tonta, ou de
forma planeada é fácil se for a descer, um
bocadinho mais custoso se for a subir.
As Escadinhas de Sintra (algumas) são
pequenas, merecem a classificação que lhe
deram, outras nem por isso, são mais
escadões.
Umas são largas, outras são estreitas, umas
têm corrimão, outras, por mais que o
pesquises, não o vislumbras, nunca lá foi
posto. Umas são mais inclinadas outras nem
tanto, umas brilham pelas vistas deslum-
brantes e de tirar o folego (mentira o esforço
é que nos tira o dito), outras não brilham
porque o sol não consegue entrar. Estão
encurraladas entre muros ou incrustadas na
densa vegetação. Umas são às curvinhas,


