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Começou no início deste mês,
o Circuito Projunior de Surf, um
quadro competitivo destinado
aos mais jovens, consagrando
os campeões nacionais de sub
20, e que esteve suspenso nos
últimos sete anos.
O regresso deu-se na praia de
Leça da Palmeira, com a
primeira etapa integrada no
Porto&Matosinhos Wave
Series 2022, e teve como
vencedores, o sintrense, Martim
Nunes, e Maria Salgado. O
surfista da Praia Grande (Sintra)
que integra a Academia
Profissional de Surf, assim
como a vencedora feminina,
teve um início prometedor no
circuito, garantindo com a
vitória, a liderança do ranking
do Júnior Tour. Na final, bateu
Francisco Mittermayer (S.
Pedro do Estoril) com uma nota
de 10,15 pontos, e com um
registo de cem por cento
vitorioso nas eliminatórias.

créditos: Tó Mané/Porto&Matosinhos Wave Series)
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HISTÓRIA LOCAL

Património Histórico de Belas:
Viagem por alguns locais com História em Belas (II)

QUINTA NOVA
DA ASSUNÇÃO
Palacete em tons rosados, situado
bem no centro da vila de Belas, edi-
ficado em 1863 por mão de José
Maria da Silva Rego, herdeiro da
fortuna do seu tio, o comerciante e
armador Gregório da Silva Rego. O
nome da quinta vem da sua esposa,
Maria da Assumpção Vieira, com
quem contraria matrimónio em 1854.
Edificado em estilo neoclássico, foi
especialmente construído e pensa-

do para casa de férias da família, que
se prolongavam de 1 de Julho a prin-
cípios de Novembro. Aqui se fes-
tejava sempre o Dia de Todos os
Santos, momento em que era
distribuído o pão por Deus. Cestos
enormes de pão e guloseimas eram
distribuídos pelas crianças mais
pobres da vila, além de marmelada,
manteiga e outros produtos.
A entrada na quinta faz-se por um
portal forjado em ferro, ladeado de
colunas quadrangulares, e que se
estende por um gradeamento que
termina num extenso muro, que
rodeia e envolve toda a quinta. Aí,
um grande portão exibe o nome da
família.
A fachada do edifício apresenta
linhas arquitetónicas de tons clás-
sicos e de grande sobriedade, geo-
metricamente simétricas. Subindo-
se duas escadarias tem-se acesso à
casa, onde, em várias divisões po-
dem encontrar-se as inicias do
proprietário JMSR.
Na residência existem várias
divisões de interesse. Entre elas,
merecem destaque, de um dos lados
do corredor, a sala verde, sala cla-
ramente de âmbito social e para ser
utilizada também como sala de
jogos; uma sala de tons encarnados
e uma área de serviço dos criados
contígua aos quartos de dormir dos
donos da casa. Do lado contrário

Nuno Miguel Jesus*

(Continuação)

Foto: wikipédia
Quinta Nova da Assunção

de referir a sala chinesa e a sala de
jantar. Além de concebidas para
serem local de refeição foram-no
também como espaços de convívio
e de socialização, ricamente deco-
radas não só nas pinturas como nos
serviços de chá, café e outros obje-
ctos que denotavam o gosto das
classes abastadas em mostrar a
opoluência e riqueza da burguesia
lisboeta. Da sala de jantar passava-
se diretamente para uma sala de
estar, dedicada à cultura e à leitura.
Na casa existia ainda uma pequena
capela, rica e decorada com temas
religiosas, objectos de devoção,
orações, um presépio e uma imagem
do Calvário.
Durante o Verão decorriam festas e

recepções a convidados na sala dos
espelhos. Esta divisão abria para
uma varanda. Envolvendo todo o
espaço em redor, jardins, em estilo
romântico, cobertos de uma ponta
a outra com azulejos de vários
motivos, criados por Luís Ferreira
(Luís das Tabuletas), davam um
toque de frescura a todo o local1.

QUINTA DO SENHOR
DA SERRA
Conhecida também pelas designa-
ções de Palácio Real de Belas, Quin-
ta Grande, Quinta dos Condes
Pombeiro ou Marqueses de Belas,
ou simplesmente por Quinta do
Senhor da Serra. É um espaço muito
marcado pela história. Esteve
primeiramente em posse de Gonçalo
Anes Ribeiro, passando depois para
as comendadeiras do Convento de
Santos-o-Velho por via de um con-
trato, e daqui para a posse da família
Pacheco, responsável pelo assassi-
nato de Inês de Castro, sendo de-
pois arrestada pela corte no tempo
de D. Pedro I. Voltaria a pertencer à
família Pacheco com D. Fernando e
regressaria à posse régia com D.
João I. Nasce durante este período,
nesta quinta, o paço dos infantes.
Por último, D. Brites, mãe de D.
Manuel I, doa-o a Rodrigo Afonso

Atouguia, seu gentil homem. Com
esta família dão-se diversas obras e
restauros, como a abertura de um
pátio e balaustradas em estilo
manuelino na fachada do edifício,
completadas por um brasão da
família Atouguia. D. Filipe II é aqui
recebido em grande festa por D.
António, seu partidário e que
procurava obter os seus favores.
Este depressa mudará de lado,
aquando da Restauração, apoiando
a rainha D. Luísa de Gusmão.
Maria da Silva de Atouguia casa em
meados do século XVII com D. An-
tónio de Castelo Branco. Começava
deste modo a dinastia dos Condes
de Pombeiro. O seu filho, Pedro de
Castelo Branco, manda aqui realizar
novas e magnificas obras, de que
importa destacar o tanque conhe-
cido como tanque de Midas, de
grande requinte, do qual hoje só so-
bram vestígios e se conhece alguma
informação através de descrições da
época.
Durante o reinado de D. João V, o
paço de Belas volta a receber como
visitas frequentes da casa reis e
rainhas. Aqui procura repouso e
cura para os seus problemas de asma
D. Carlos, filho de Ana de Áustria.
Em 1734 é D. Manuel, irmão de D.
João V, quem aqui se exila, na
companhia de Matias de Aires,
dono da vizinha Quinta da Senhora
do Monte do Carmo, na Agualva e
Henrique Jansen Moler, seu admi-
nistrador financeiro.
Em 1733, a Quinta do Senhor da Serra
volta a mudar de mãos. É desta vez
o cónego da Sé, D. Luís de Castelo
Branco, irmão do terceiro conde
Castelo Branco, que não deixara
descendentes, quem toma o título
de 4º conde e mantém o espaço em
posse da mesma família. Data deste
período a edificação da ermida
popularmente conhecida como do
Senhor da Serra. Há vozes favorá-
veis a que tal projeto de edificação
se deu por sua direta iniciativa, mas
nada se sabe de concreto. Ainda
segundo a tradição atribui-se a fei-
tura de uma cruz que lá se encontra
a Machado de Castro, havendo ain-
da representações da Virgem Maria
e de Santa Maria Madalena. De
destacar também no local, embora
tenham sido quase todos eles
completamente arrancados, 8000
azulejos contando cenas bíblicas,
como a Última Ceia e a Paixão de
Cristo. Segundo o estudioso Santos
Simões esta obra terá sido realizada
no período compreendido entre
1735 e 1745 por uma fábrica de
Lisboa, podendo ter tido a colabo-
ração do artista portuense Valentim
de Almeida.
Em 1755 Belas sofre os efeitos do
terramoto de 1 de Novembro. A
igreja matriz e este paço encontram-
se entre os locais mais afetados, mas

depressa se recompõem. Por volta
de 1770, pela mão de D. António de
Castelo Branco dão-se grandes
remodelações nos jardins, adquirin-
do-se mesmo uma fonte repre-
sentando Neptuno, peça atribuída
a Bernini, e que seguirá anos mais
tarde para o palácio de Queluz.
Maria Rita de Castelo Branco,
5ºherdeira do título, juntamente com
o marido, D. José Luís de Vascon-
celos e Sousa, destacam-se não só
como proprietários do espaço mas
também como mecenas, protegendo
e recebendo vários artistas, promo-
vendo a arte e a cultura. É por aqui
que poderão ser vistos, por exem-
plo, os membros da Nova Arcádia,
da Academia das Letras ou ainda o
poeta Domingos Caldas Barbosa. É
graças a ele que se conhece algo do
património e história do local pela
memória que dele nos deixou, espe-
cialmente dedicada aos patronos da
casa. O local conhece ainda a rea-
lização de grandes festas român-
ticas, com orquestras, música e
pavilhões iluminados. Toda a casa,
os jardins cobertos de flores, mata
com densas e grandes árvores res-
plandeciam nessas ocasiões, que só
se concluíam alta madrugada.
Em 1795 é erigido em homenagem
ao rei D. João VI um obelisco, grande
monólito de pedra em estilo neo-
clássico, requintadamente decora-
do e trabalhado em todo o seu
pormenor. Sensibilizado por aquele
gesto, o monarca eleva o proprie-
tário da casa ao título de Marquês,
que dali em diante faria parte do seu
Conselho de Estado. Com ele partirá
também para o exílio aquando da
invasão francesa. A decadência de
toda a casa dá-se após esta partida.
Crivado de dívidas que não conse-
gue saldar, o segundo Marquês
vende o espaço a José Borges de
Almeida, sendo vendida pelos seus
herdeiros a Júlio Martins na década
de 40. O imóvel, classificado como
de interesse público desde 1943,
encontra-se encerrado desde esse
momento.

1CONSTANTINO; Ana Margarida
da Silva e, A Quinta da Assumpção,
o Século XIX com todo o seu
esplendor, in Vária Escrita, volume
8,Sintra, 2001, p.137 e ss

Refs para os textos: STOOP; Anne
de; Quintas e Palácios nos
Arredores de Lisboa, Civilização
Editora, Lisboa, 1986

*(Licenciado em História e
Mestre em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona de
Humanidades

e Tecnologias, Investigador)
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No âmbito do Dia da Cidadania-
Educação para a Paz, iniciativa
desenvolvida por várias turmas
e professores do  Agrupamento
de escolas D. Carlos I.
É um dia todo ele dedicado à
mobilização da reflexão, expres-
são e partilha dos valores e prin-
cípios subjacentes à Paz .
Esta Ação decorre no dia 13
de maio, 6.ª f, com cerimónia de
abertura às 10h para todas as
turmas e encerramento às 18h.
Este conjunto de atividades rea-
lizadas por e para crianças/
jovens, visa chamar a atenção
acerca da importância da valo-
rização da Cidadania e momentos
de partilha, no sentido do de-
senvolvimento e formação psico-
emocional das camadas mais
jovens.

Fonte: Agrupamento
de Escolas D. Carlos I
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Sintra assinalou o Dia Inter-
nacional do Bombeiro, na
quarta-feira, dia 4 de maio,
com a entrega de Medalha de
Mérito de Proteção e Socor-
ro à Escola Nacional de
Bombeiros, sediada em Sin-
tra, que comemora o seu 27.º
aniversário.
A cerimónia contou com a
presença do presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
Basílio Horta, do ministro da
Administração Interna, José
Luís Carneiro, da secretária de
Estado da Proteção Civil,
Patrícia Gaspar e do presi-
dente da Direção da Escola
Nacional de Bombeiros, Vitor
Reis.
Basílio Horta recordou as
prioridades da autarquia pau-
tadas pela “proteção e segu-
rança dos nossos munícipes,
de forma a garantir o exercício
dos seus direitos pessoais”.
“A segurança divide-se em
dois aspetos essenciais, na
prevenção e na capacidade
de intervir em caso de aci-
dente. E é aqui que a Escola
de Bombeiros tem o papel

Celebração do Dia Internacional
do Bombeiro

determinante de criar forma-
dores e formar bombeiros. O
seu trabalho garante a capa-
cidade de intervir e de dar se-
gurança aos homens e mu-
lheres que muitas vezes se
sacrificam em prol de todos
nós”.
A Medalha de Mérito de
Proteção e Socorro, no grau
ouro entregue à Escola Na-
cional de Bombeiros pelo
Ministério da Administração
Interna deve-se ao seu con-
tributo fundamental em prol
da formação dos bombeiros
e de outros agentes de pro-
teção civil, concretizando
diariamente uma parceria
entre o Estado e a sociedade
civil.
Ao longo da manhã foi pos-

sível conhecer o Campo de
Treinos de Combate a Incên-
dios Urbanos e Industriais e
o Centro de Simulação e
Realidade Virtual.
A Escola Nacional de Bom-
beiros é a autoridade pedagó-
gica na formação técnica dos
bombeiros portugueses e de
outros agentes de proteção
civil. Sediada em Sintra,
possui ainda dois centros de
formação na Lousã e em São
João da Madeira, com uma
vasta oferta formativa com-
posta por conteúdos progra-
máticos e duração que po-
derem ser adaptados em
função das necessidades dos
destinatários.

foto: cms

PS, PSD, CDS e BE votaram contra a Moção “Pela Reposição
da Freguesia do Cacém e da Freguesia de São Mar-
cos”, apresentada pela CDU na última Assembleia de
Freguesia da UF Cacém e São Marcos
No passado dia 28 de Abril, na Assembleia de Freguesia da
União das Freguesias do Cacém e de São Marcos, os eleitos
da CDU (PCP/PEV) apresentaram uma Moção com o objectivo
de dar início aos procedimentos necessários para a concre-
tização da reposição da Freguesia do Cacém e da Freguesia
de São Marcos, de forma fundamentada e inequívoca, e dando
cumprimento à vontade das populações.
A Moção apresentada pela CDU teve como objectivo a
adopção de medidas para dar início ao processo de reposição
da Freguesia do Cacém e da Freguesia de São Marcos, de-
signadamente a convocação de uma Assembleia de Freguesia
Extraordinária. A sua reprovação por parte do PS, PSD, CDS e
BE não pode deixar de ser vista como a recusa de uma opor-
tunidade privilegiada para a população manifestar a sua
vontade.
De referir que o processo de agregação/extinção das fre-
guesias do Cacém e de São Marcos, concretizado pelo PSD/
CDS com a Lei nº 11-A/2013, de 28 de Janeiro (“Lei Relvas”),
resultando na criação da União das Freguesias do Cacém e
São Marcos, mereceu na altura a contestação e oposição
generalizadas das populações e da esmagadora maioria dos
órgãos autárquicos.
Reverter o processo de 2013 que, só no Concelho de Sintra,
levou à extinção de 20 freguesias – de um total de 1 168 fregue-
sias extintas em todo o país – é, não só, ouvir a voz das
populações, como também um acto de inteira justiça e respeito
pelo princípio da participação democrática e do direito das
populações a serem servidas e representadas por um poder
autárquico de proximidade.
Com a aprovação da Lei n.º 39/2021, de 24 de Junho, em vigor
desde o passado dia 21 de Dezembro, foi definido o regime
jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias.
Apesar de limitativo e de inviabilizar a reposição de muitas
freguesias que o pretendem, impõe-se agora avançar para a
concretização da reposição em todas as situações possíveis,
como é o caso da Freguesia do Cacém e da Freguesia de São
Marcos
Neste sentido, a CDU irá proceder, nos termos legais, à recolha
de assinaturas junto da população, para requerer a realização
de uma Assembleia de Freguesia Extraordinária. Simulta-
neamente, irá promover um amplo debate sobre a reposição
das freguesias e a pertinência de devolver a Freguesia do
Cacém e a Freguesia de São Marcos às populações,
respeitando as suas vontades e características identitárias.
Cacém e São Marcos, 06 de Maio de 2022

A Comissão das Freguesias
do Cacém e São Marcos

CDU pela Reposição
da Freguesia do Cacém
e da Freguesia de São Marcos

A Rede de Parques Agroali-
mentares da Área Metro-
politana de Lisboa reuniu em
Sintra numa receção orga-
nizada pela Câmara Muni-
cipal de Sintra.
A Rede de Parques Agroali-
mentares, criada recentemen-
te, junta mais de 20 parceiros
entre autarquias, agências da
administração central, univer-
sidades, associações de pro-
motores, cooperativas e
organizações não governa-
mentais (ONG), constituindo
uma oportunidade para ope-
racionalizar ações alimentares
de base regional e local, atra-
vés da criação de dinâmicas
urbano-rurais de maior proxi-
midade.
Sintra faz parte deste projeto
da AML integrada na A2S —
Associação para o Desenvol-
vimento Sustentável da Re-
gião Saloia, juntamente mu-
nicípios de Mafra e Vila Franca
de Xira. Este trabalho em rede
irá abordar as áreas da ali-
mentação sustentável, da
promoção da dieta mediter-
rânica e da diminuição do
desperdício alimentar.
Na reunião foram abordadas
questões relacionadas com
as oportunidades de finan-

Rede de Parques Agroalimentares
da Área Metropolitana de Lisboa

ciamento e a organização e
funcionamento dos grupos de
trabalho, incluiu ainda uma
visita à central de produção e
distribuição hortícola ELS -
Estevão Luís Salvador, que
está ligada à produção agrí-
cola na região de Sintra. Foi
ainda promovida uma visita à
Escola EB2,3 Rui Grácio, em
Montelavar, que desenvolve
um projeto de promoção da
dieta mediterrânica na ali-
mentação escolar.
A AML trabalha as questões
da sustentabilidade e tran-
sição alimentar desde 2019,
ano em que elaborou, em
conjunto com a CCDRLVT, a
Estratégia Regional Lisboa
2030, e identificou como di-
mensão prioritária a Susten-
tabilidade Ambiental e Ali-
mentar, capaz de cumprir
metas ecológicas, econó-
micas, inclusivas, de saúde e

de bem-estar para a popu-
lação metropolitana.
O município de Sintra integra
o projeto e a publicação
“Transição Alimentar na Área
Metropolitana de Lisboa”,
da autoria de Rosário Oliveira
e Mónica Truninger, que
coloca a alimentação no
centro do planeamento e
desenvolvimento territorial
da AML, que Sintra faz parte.
Foi editado e está disponível
para consulta na versão e-
book, este livro que faz uma
abordagem e contextualiza-
ção da transição alimentar na
AML, dá a conhecer a Rede
Metropolitana de Parques
Agroalimentares (RMPA), da
qual o Município de Sintra é
uma das entidades fundado-
ras, e efetua uma síntese dos
resultados do ciclo de webi-
nares realizados.

Fonte: CMS
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A Câmara Municipal de Sintra tem a decorrer, de 9 de maio
a 8 de julho, o prazo para apresentação de candidaturas a
bolsas sociais na área da infância, para o ano letivo de 2022/
2023.
O programa de Bolsas Sociais na Área da Infância integra a
política de apoio à frequência de creches por crianças de
agregados familiares em situação de vulnerabilidade
socioeconómica.
Os montantes dos apoios sociais a atribuir para o pagamento
da mensalidade de creche serão de 50% do valor da men-
salidade para agregados familiares beneficiários do 1º escalão
do abono de família, 40% para o 2.º escalão e 30% para o 3º
escalão.
Podem requerer o apoio para a bolsa social as famílias que
satisfaçam as seguintes condições:
• Residam há 3 anos no concelho de Sintra;
• As crianças a apoiar tenham entre os 3 meses e os 3 anos;
• Estejam incluídos até ao 3º escalão do abono de família;
• Apresentem comprovativo de inscrição nas creches
aderentes, ao Programa.

As famílias interessadas, e que se enquadrem nas condições
de participação estipuladas nas Normas de Funcionamento
do Programa, poderão candidatar-se à Bolsa Social, fazendo
marcação e entrega do respetivo formulário, nos espaços de
atendimento identificados abaixo:

Gabinetes de Apoio ao Munícipe
Postos de Atendimento Descentralizados

Espaço do Cidadão – Secção de Atendimento de Sintra
Largo Dr. Alfredo Costa– Sintra
Telefone: 21 923 8550 / 21 923 8551 - Linha Azul: 21 924 1686
2ª a 6ª feira das 9h às 16h30 (aberto à hora do almoço)

Espaço do Cidadão - Delegação Municipal Pêro Pinheiro
Rua Casal dos Ossos, n.º 30 – Pêro Pinheiro
Telefone: 21 923 8880 - Fax: 21 923 8889
2ª a 6ª feira das 9h às 16h30 (aberto à hora do almoço)

Espaço do Cidadão - Delegação Municipal Rio de Mouro 
Centro Comercial de Fitares, Estrada Marquês de Pombal, n.º 29 A
– Rinchoa
Telefone: 21 923 6930 - Fax: 21 923 6934
2ª a 6ª feira das 9h às 16h30 (aberto à hora do almoço)

Espaço do Cidadão - Delegação Municipal Massamá
Av. 25 de Abril, n.º 60 e 78, loja 45, Shopping de Massamá
Telefone: 21 923 6935 - Fax: 21 923 6939
2ª a 6ª feira das 9h às 16h30 (aberto à hora do almoço)  

Espaço do Cidadão - Delegação Municipal de Queluz
Rua 9 de Abril, n.º 24- B, r/c– Queluz
Telefone: 21 434 2260 / 66 - Fax: 21 434 2269
2ª a 6ª feira das 9h às 16h30 (aberto à hora do almoço)

Espaço do Cidadão – Delegação Municipal do Cacém, na Loja
do Cidadão de Agualva Cacém
Praceta Duque Saldanha, n.º 17, Agualva-Cacém
Telefone: 21 923 6920 - Fax: 21 923 6929
2ª a 6ª feira das 9h às 17h00

PAD São João das Lampas
Segunda-feira das 09h30 às 12h30
União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem
Avª Central, 16 – São João das Lampas - Telefone: 21 961 5114/5/6

PAD Casal de Cambra
Terça-feira das 09h00 às 12h00
Junta de Freguesia de Casal Cambra
Rua de Bragança, nº 1 – Casal Cambra - Telefone: 21 980 4089

PAD Colares
Sexta-feira das 09h30 às 12h30
Junta de Freguesia de Colares
Avª dos Bombeiros Voluntários, 77, Telefone: 21 929 2436/7/8
E-mail: municipe@cm-sintra.pt 

As candidaturas apresentadas pelas famílias, que venham a
ser aprovadas após análise dos serviços competentes, serão
comunicadas às entidades aderentes, durante o mês de
setembro de 2022.
Para qualquer esclarecimento adicional, poderão as famílias
interessadas contactar a autarquia através dos telefones
21 923 6008/17.

Autarquia abre candidaturas
a Bolsas Sociais
na Área da Infância O Município de Sintra foi o

escolhido para acolher a
Cerimónia Comemorativa
do Dia Internacional da
Língua Portuguesa, no dia 5
de maio, sob o mote “Nesta
língua crio mundos”.
A cerimónia teve lugar na Es-
cola Secundária de Santa Ma-
ria, em Sintra, com trans-
missão em streaming para
todas as escolas do país e es-
colas portuguesas no estran-
geiro. Neste evento esteve
presente o Presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
Basílio Horta, o Ministro da
Educação, João Costa, e os
Secretários de Estado dos
Negócios Estrangeiros, Fran-

Dia Mundial da Língua Portuguesa

“A minha língua é a minha pátria”

A Câmara Municipal de
Sintra vai intervir em escolas
da União de Freguesias de
Agualva e Mira Sintra, num
investimento de cerca de 384
mil euros em 2022.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Basílio
Horta, visitou a Escola Básica
2,3 Domingos Jardo, em Mira
Sintra, uma das escolas alvo
de intervenção.
Durante a visita a este esta-
belecimento de ensino, no de-
correr da presidência aberta

Autarquia investe em escolas de Agualva e Mira Sintra

João Costa, e os alunos
presentes.
O Dia Internacional da Língua
Portuguesa foi estabelecido
em 2009 pela Comunidade
dos Países de Língua Portu-
guesa – a CPLP, mas só 2019,
na 40.ª sessão da Conferência
Geral, a UNESCO decidiu
proclamar o dia 5 de maio de
cada ano como “Dia Mundial
da Língua Portuguesa”.
A língua portuguesa é a quar-
ta mais falada no mundo co-
mo língua materna, compre-
endendo atualmente mais de
260 milhões de pessoas nos
cinco continentes (3,7% da
população mundial).

Fonte: CMS

cisco André, e das Comu-
nidades Portuguesas, Paulo
Cafôfo.
A sessão pretendeu celebrar
o português como língua plu-
ricêntrica, com os seus vários
sotaques, e as suas diferen-
tes formas de arte. Através da
música, com atuações prota-
gonizadas por sete artistas,

foi possível celebrar a língua
portuguesa com os seus
diversos estilos e diferentes
sotaques, desde o norte ao
sul do país, Brasil, São Tomé
e Príncipe e Cabo Verde.
A iniciativa contou com a
curadoria do cantor Dino
D’Santiago, que esteve à
conversa com o ministro,

foto: cms

realizada a esta freguesia,
Basílio Horta referiu que “o
que se viu hoje nas escolas é
muito importante. O investi-
mento na área da educação
sempre foi uma das nossas
prioridades. Não podemos
conviver com escolas sem o
mínimo de condições dignas
para quem as frequenta”.
Entre 2018 e 2021, o inves-
timento da autarquia, apenas
nesta freguesia, foi de cerca
de 5 milhões e 600 mil euros.
Em 2022, está prevista a

intervenção em 6 escolas da
freguesia, um investimento da
autarquia no valor de 384 mil
euros.
O plano de intervenção para
as escolas passa pela conser-
vação e reabilitação dos
edifícios, cozinhas, logradou-
ros e eficiência energética
num plano que pretende in-
verter a trajetória de décadas
sem conservação.
A Câmara Municipal de Sintra
continua o caminho de inves-
timentos já realizados nas

escolas do concelho, melho-
rando as condições dos
estabelecimentos de ensino.
O Plano de Investimentos nas
Escolas de Sintra permitiu
requalificar até ao momento
mais de 120 estabelecimentos
de ensino, compreendendo
mais de 30 mil alunos, num
investimento superior a 41
milhões de euros.

Fonte: CMS

Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
e outros líderes locais e re-
gionais estiveram reunidos
em sessão plenária do
Comité das Regiões Europeu,
em Bruxelas, para debater as
ameaças à democracia e a
invasão da Ucrânia.
Os líderes presentes respon-
deram afirmativamente ao
objetivo de construir ferra-
mentas comuns que promo-
vam a educação cívica e
salientaram a necessidade de
iniciativas especificas para
combater a propagação da
desinformação a todos os

Reunião do Comité das Regiões
sobre as ameaças à democracia

níveis.
Nesta sessão, do Comité das
Regiões, foi expressa a soli-
dariedade para com o povo
ucraniano e nela participaram
o presidente da Câmara de
Mariupol e o presidente da
Câmara de Kiev.
No decorrer dos trabalhos foi
apresentado o projeto para
criação de campos de verão
para crianças ucranianas nas
cidades europeias que inte-
gram o Comité.
Basílio Horta, referiu que a
este respeito Sintra “tudo fará
para ajudar e colaborar neste
projeto que tem um objetivo

humanamente relevante. Não
podemos ficar indiferentes ao
momento que vivemos e não
podemos ignorar os milhares
de crianças que se encontram
atualmente privadas de viver
num ambiente de paz, o que
as impede e brincar, de estu-
dar, e de crescer em condições
mínimas de dignidade”.
De destacar que em março,
aquando da invasão da Ucrâ-
nia, o presidente da Câmara
Municipal de Sintra assinou
o Manifesto de Marselha
adotado pela 9ª Cimeira Euro-
peia das Regiões e Cidades,
encontro também ele promo-

vido pelo Comité das Re-
giões. O documento que
coloca os cidadãos no cora-
ção da democracia traduz a
solidariedade dos membros
para com a Ucrânia, conde-
nando veementemente a
agressão ilegítima e ilegal de
que aquele país é alvo pela
Rússia.
Sintra tem vindo a trabalhar
com as demais instituições
públicas por forma a garantir
o adequado acolhimento de
integração dos refugiados na
comunidade.

Fonte: CMS

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934 nos acontecimentos que fazem história
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s comemorações
tiveram início com
o hastear da ban-
deira, seguida da
interpretação do

dariedade não apenas euro-
peia, mas de um país que se
habituou a viver em soli-
dariedade há já muito tempo”.
Para concluir Basílio Horta
reforçou que “o papel dos
jovens não deve ser de
neutralidade, tem de ser um
papel empenhado na luta pela
liberdade, pela democracia,
pela solidariedade, por um
mundo mais justo. Porque a
paz só vive com justiça”.
No final da manhã, os alunos
participaram num pedipaper
com início na Volta do Duche
e término no Terreiro Rainha
D. Amélia. Esta atividade,
promovida pela autarquia de
Sintra e a Fundação Cultur-
Sintra, teve como objetivo a
elaboração da bandeira da

Europa e ainda a sensibi-
lização para o papel e im-
portância da União Europeia
e da democracia parlamentar
europeia entre os jovens.
O Dia da Europa assinala o
aniversário da “Declaração
Schuman” e comemora a paz
e a unidade. A 9 de maio de
1950, Schuman propõe,
inspirado por Jean Monnet,
a criação de uma comunidade
europeia para gerir o carvão
e o aço (base do poderio
militar e do desenvolvimento
industrial). Em 1951 é criada a
CECA, a primeira organização
supranacional e o primeiro
passo para a integração euro-
peia. Em 1957, os Tratados de
Roma consolidam esta inte-
gração com a criação das

Agrupamento de Escolas Leal da Câmara

Uma escola embaixadora
do Parlamento Europeu

comunidades CEE e CEEA.
Assim, a União Europeia
nasceu de uma iniciativa de
paz focada na construção de
um futuro comum.
Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
integra o Comité das Re-
giões, órgão consultivo da
União Europeia, composto
por representantes eleitos de
autoridades locais e regionais
dos 27 países, participando
no processo legislativo euro-
peu em temas tão importan-
tes como o emprego, a política
social, a coesão económica e
social, os transportes, a ener-
gia e as mudanças climáticas.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sintra recebeu, nos Paços do Concelho, cerca de 160 alunos do Agrupamento de
Escolas Leal da Câmara – Escola Embaixadora do Parlamento Europeu – para assinalar o Dia da Europa.

A
Hino da Alegria pela Orques-
tra Escolar Jovem, momento
em que foram exibidas as
Bandeiras dos 27 Estados-
Membros da União Europeia.
O presidente da autarquia de
Sintra, Basílio Horta, dirigiu-
se aos jovens lembrando o
momento presente “num dia
de paz, em que a Europa fes-
teja um momento muito
importante da sua vida e do
mundo, nós festejamos essa
paz com a presença da guerra
no coração da Europa, nas
nossas fronteiras. Este mo-
mento deve marcar a vossa
memória para sempre, porque
é um momento decisivo onde
a democracia e a liberdade ga-
nham, ou não, perante a
ditadura e o desrespeito pelas
regras internacionais”.
O discurso do autarca foi
marcado pela referência aos
milhares de jovens ucrania-
nos que “se encontram longe
das suas famílias e das suas
casas. Aqueles que acolhe-
mos em Sintra, e em Portugal,
são recebidos de braços
abertos, pois isso é a soli-

Basílio Horta junto aos jovens
foto: cms

A Câmara Municipal de
Sintra promove mais uma
edição da Feira do Ambiente
e da Sustentabilidade em si-
multâneo com o Festival de
Alternativas, na Quinta da
Ribafria, nos dias 27 e 28 de
maio.

Sintra organiza Feira do Ambiente e da Sustentabilidade
Este evento, onde serão di-
namizadas atividades lúdicas
de cariz ambiental, dedica um
dia aos alunos do 1.º ciclo e
outro às famílias. Inserido nas
comemorações do Dia Mun-
dial do Ambiente, este evento
é composto por um conjunto

variado de atividades de edu-
cação e sensibilização am-
biental direcionadas sobre-
tudo para as crianças.
O SintrAmbiente’22 – Feira
do Ambiente e da Susten-
tabilidade realiza-se entre as
10h00 e as 18h00, na Quinta

da Ribafria, sendo a sexta-
feira, dia 27 de maio, dedicada
à comunidade escolar e o
sábado, dia 28 de maio, é
dirigido às famílias.

PUB.

A 17 de maio assinala-
se o Dia Mundial da
Hipertensão Arterial
(HTA).
Este dia é assinalado com
o objetivo de alertar e
consciencializar a po-
pulação e os profis-
sionais de saúde para um
prolema de saúde pública
com relevância mundial.
A HTA é a elevação da
pressão arterial acima
dos valores considera-
dos normais. Ocorre
quando há uma pressão
excessiva do sangue na parede das artérias durante a sua
circulação. Pode aumentar devido a esforços físicos ou
emocionais e é natural que após essas situações os valores
voltem aos níveis normais. Esta patologia só é grave e
causa problemas de saúde quando permanece elevada ao
longo de meses ou quando aumenta subitamente.
Estima-se que, na Europa, a HTA afete cerca de 35 a 40%
da população, e em Portugal a prevalência é de 42,6% na
população adulta. Dos doentes que sofrem desta
patologia, menos de metade estão medicados e apenas
11,2% estão controlados. É importante saber que a tensão
tem tendência a subir com a idade. Contudo, a hipertensão
não deve ser considerada normal nos idosos.
É comum dizer-se que a hipertensão é uma doença
silenciosa, uma vez que, na maioria das vezes, não causa
sintomas. No entanto, com o passar do tempo, pode
provocar dores de cabeça, tonturas, zumbidos, aumento
dos batimentos cardíacos, dor no peito e falta de ar.
Esta patologia pode ser causada por stress, excesso de
peso, ingestão excessiva de sal, açúcar, álcool, tabaco e
colesterol elevado. Além disso, também pode ser causada
por certas doenças, como é o caso da apneia do sono,
doença renal, doença tiroideia, síndrome de Cushing,
feocromocitoma e ainda contracetivos orais, descon-
gestionantes nasais e gravidez.
A longo prazo, a HTA é um dos principais fatores de risco
para o desenvolvimento de: AVC, ataque cardíaco,
insuficiência cardíacas, insuficiência renal, perda gradual
de visão, disfunção erétil e doença arterial periférica.
Apesar de cerca de 90% dos casos de hipertensão arterial
serem de causa não totalmente esclarecida, esta é uma
patologia que pode ser prevenida, nomeadamente através
da adoção de um estilo de vida saudável, a prática de
exercício físico regular, evitar o consumo excessivo de
álcool, não fumar e controlar o peso.
Aposte na prevenção e cuide de si.

Fonte: HFF

S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E
Dr. Luis Martins Brízida, cardiologista e Coordenador
da Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos do
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca

Quais as consequências
da hipertensão arterial?
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A Câmara Municipal de Sintra, dando continuidade ao
Programa de Recuperação de Vias Rodoviárias no concelho,
vai investir 389 mil euros na União de Freguesias de Agualva
e Mira Sintra.
O Programa de Recuperação de Vias Rodoviárias visa melhorar
as condições de segurança e conforto da circulação
rodoviária, renovar a sinalização horizontal, vertical e
marcações rodoviárias, criar percursos de circulação pedonal
adequados a pessoas com mobilidade condicionada,
aumentar a oferta lugares estacionamento, reforçar a drenagem
de águas pluviais e a substituição da contentorização de
resíduos sólidos urbanos, em articulação com os SMAS  de
Sintra.
Para Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra
“este programa abrange todas as freguesias de Sintra e é um
investimento que não se traduz apenas na melhoria das
condições de circulação, mas também na qualidade de vida
dos munícipes”, reforçando que “promove uma melhor
mobilidade para quem se desloca de transportes públicos, de
carro ou a pé”.
Em Agualva e Mira Sintra o investimento para 2022, de 389 mil
euros, tem como principais prioridades a Rua da Padeirinha
(em execução), Rua Cidade Viena, Rua Cidade Amsterdão, Tv.
Bandarra (em preparação), Rua Ribeira das Lopas- Praceta 25
Abril 1974, Praceta Artur Bernardino, Pracetas Cidade Praga e
Cidade Belgrado e Estrada Grajal.
A requalificação da rede viária dá continuidade às
intervenções iniciadas pela autarquia em 2019, num programa
que abrange todas as freguesias do concelho de Sintra. Entre
2019 e 2021 a autarquia investiu em melhorias na rede viária
mais de 14 milhões de euros nas 11 freguesias do concelho.
Recorde-se que a Câmara Municipal de Sintra aprovou a
adjudicação da empreitada do Programa Recuperação Vias
Rodoviárias – PRVR 2022 para todas as freguesias do
concelho, num investimento no valor de 5 milhões de euros.

Fonte: CMS

Investimento na recuperação
de vias rodoviárias
de Agualva e Mira Sintra

 Estratégia Local de
Habitação de Sintra
2021-2026 foi apre-
sentada na sexta-
feira, dia 6 de maio,

Estratégia Local de Habitação de Sintra
apresentada em Agualva e Mira Sintra

ne, lazer, etc., a habitação é o
local onde a família encontra
a sua privacidade, é o local
onde se estabelecem os laços,
a identidade e a coesão do
núcleo familiar”.
“Não podemos permitir que
em Sintra haja 4.433 agre-
gados familiares que vivem
em situação pouco digna, e
isso vai mudar com esta es-
tratégia. Vamos assistir a uma
verdadeira revolução na ha-
bitação” sublinhou o autarca.
Os objetivos gerais desta
estratégia são:
• responder a situações de
emergência social e de extrema
carência e precaridade habi-
tacional, mitigando situações
de segregação social

• promover a melhoria das
condições de acesso à habi-
tação, alargando o leque e
volume de respostas e o
espectro da população alvo
• promover a melhoria qua-
litativa e adequabilidade do
parque habitacional público
e privado
• promover a inclusão social,
autonomia funcional e
dinamização sociocultural
• modernizar e ampliar a capa-
cidade de resposta e a efi-
ciência municipal na área da
habitação
A problemática da habitação
é intricada por fatores sociais,
políticos, económicos, físicos
e culturais de uma sociedade
em contínua transformação

A
no decorrer da visita do pre-
sidente da Câmara Municipal
de Sintra, Basílio Horta, à
União de Freguesias de
Agualva e Mira Sintra.
Esta estratégia pretende dar
resposta às necessidades dos
munícipes em termos de ha-
bitação e beneficiará 3.100
famílias, num investimento de
cerca 179 milhões de euros.
A Estratégia Local de Habi-
tação de Sintra visa garantir
condições de acesso a uma
habitação condigna às pes-
soas que não dispõem de
capacidade financeira para
aceder a uma solução habita-
cional adequada, devendo o
município definir a sua es-
tratégia local em matéria de
habitação e priorizar as solu-
ções habitacionais que pre-
tende ver desenvolvidas.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, “a ha-
bitação é um bem essencial à
vida das pessoas. Mais do
que um local de satisfação
das necessidades primárias
de proteção, repouso, higie-

que, numa lógica materialista,
nem sempre atende a uma
responsável salvaguarda das
exigências de uma existência
digna, saudável e humana,
deste modo, propõe-se neste
documento uma estratégia
local de intervenção em ma-
téria de política de habitação
para o Município de Sintra,
para o período temporal de
2021 a 2026.
É objetivo deste documento
não só a definição da Estra-
tégia Local de Habitação, mas
também a constituição do
quadro de suporte à elabo-
ração de futuras candida-
turas aos diversos programas
nacionais de habitação, em
especial ao Programa 1.º Di-
reito – Programa de Apoio ao
Acesso à Habitação e ao
Plano de Recuperação e
Resiliência.
Dos 179,4 milhões de euros,
a Câmara Municipal de Sintra
estima que 67,5 milhões sejam
assegurados pelo Instituto
de Habitação e Reabilitação
Urbana (IHRU), 70 milhões
financiados no âmbito do
PRR (Plano de Recuperação
e Resiliência) e os restantes
assegurados pela autarquia.

Fonte: CMS
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João Cachado*

Q uando, na Semana Santa, nos
encontrámos na Gulbenkian para
assistir à Paixão Segundo São
João de JS Bach, pediu-me um meu
amigo e jovem músico que falás-
semos um pouco acerca da pas-

Inesquecível percurso entre Portão
dos Lagos e Parque das Merendas

Visita à Pena?
Regresso a pé!

sagem por Sintra de Richard Strauss e do
enquadramento da sua célebre afirmação:

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida.
Conheço a Itália, a Sicília, a Grécia e o
Egipto, e nunca vi nada, nada, que valha a
Pena. É a coisa mais bela que tenho visto.
Este é o verdadeiro jardim de Klingsor e, lá
no alto, está o Castelo do Santo Graal!”

Durante uma longa conversa antes do
concerto, o rapaz deu-me a entender que
queria muito voltar a visitar o Palácio e parque
da Pena, na tentativa de perceber a pro-
fundidade da citada opinião. Mas queria fazê-
lo a sós, por lá passar um dia, pedindo as
recomendações mais pertinentes.

A propósito, muito houve que falar, não só
acerca do ambiente que, na Pena, tão propício
é às referências que o compositor austríaco
fez à ópera Parsifal de Richard Wagner, mas
também das propostas dos grandes autores
da Pena que foram D. Fernando e a sua
segunda mulher Elise Hensler, Condessa d’
Edla.

Ainda uns dias depois do evento na Gul-
benkian voltámos a trocar mais algumas ideias
não tendo eu ficado a saber quando con-
cretizaria ele a visita. Pois bem, num fim de
tarde da semana passada, contactou-me para
dar conta da experiência que considerava ter
sido perfeitamente esmagadora. Estava
visivelmente impressionado.

E sabem o que muito o impressionou? Nem
mais nem menos do que o caminho pedestre
de regresso à Vila, entre o Portão dos Lagos
e o Parque das Merendas, que eu bem tinha
recomendado como remate, e que ele
considerava absolutamente indissociável de
tudo o que vivera naquele dia.

Se me permitirem o conselho, o melhor
desafio é para caminhada ao pôr-do-Sol por
aquela vertente descendente da Serra de
Sintra cujo limite mais ocidental é o
Atlântico. São inesperados, sucessivos e
deslumbrantes panoramas de uma paisagem
mítica que, afinal, tão poucos sintrenses e
raros visitantes já acederam. É tão verdade
que, para bem conhecer Sintra, impres-
cindível se revela fazer aquele caminho.

Ainda bem que o acesso aos pontos altos da
Serra deixou de poder efectuar-se em viatura
própria. Assim, muito mais gente será tentada
aceitar a proposta em causa passando a
contar com mais este privilégio de Sintra.

*Escreve de acordo
com a antiga ortografia

Em Abril de 2021 com o apoio do professor
Yves Cabannes da University College London
fiz um estudo comparativo dos orçamentos
participativos das Juntas de Freguesia de
Lisboa.

O estudo será actualizado este ano mas
gostaria de deixar antes deste refrescamento
comparativo algumas propostas que as
Juntas de Freguesia de Lisboa poderiam
incluir nos seus programas de OP já em
funcionamento ou naqueles que poderão via
a ter ou a retomar:

Dez propostas para o aperfeiçoamento dos
Orçamentos Participativos:

1. Além de ser possível votar e apresentar
projetos para o Orçamento Participativo (OP)
deve ser – seguindo o espírito e prática de
Porto Alegre – que os cidadãos possam
também ter o seu papel na ordenação das
prioridades do orçamento autárquico de
investimento.

2. Acreditamos também que deve ser possível
votar no OP a partir dos 14 anos (atualmente
em alguns OPs de freguesia em Lisboa o limite
são os 16 anos ).

3. O que aconteceu ao primeiro OP do mundo,
o de Porto Alegre, prova que o OP não pode
ser partidarizado e que, pelo contrário, é
preciso que seja criado ou que se desenvolva

Dez propostas para o aperfeiçoamento
dos Orçamentos Participativos
Segundo estudo elaborado por Rui Martins

enquanto algo de transversal a todos os
partidos ou, pelo menos, à maior quantidade
possível elaborando, desejavelmente, um
carta de compromisso comum quanto à
continuidade do OP.

4. O OP deve ter um foco especial em projetos
de pequena escala e de baixo custo. São estes
que permitem uma mais rápida execução e uma
maior resistência às pressões dos lobbies e
grupos de influência.

5. Os OP permitem criar “Capital Social” na
Comunidade e os cidadãos começam a
conhecer melhor os processos de governação
da cidade: nesse sentido seria interessante
fazer reuniões em que técnicos da CML
responsáveis pela execução passada de
projectos de OP falassem e trocassem
opiniões antes da fase de apresentação de
projetos.

6. Para além de votarem nas propostas de OP,
os cidadãos devem também poder votar na
prioridade de tipos de investimentos que as
juntas de freguesia gerem nos seus
orçamentos. Se o dinheiro vem dos impostos
porque não temos uma palavra na forma como
ele é gasto? Isto aumentaria o conhecimento
dos cidadãos sobre a forma como se investem
os fundos públicos.

7. Porque o processo é mais importante que o
produto: o ano participativo não se pode

esgotar no momento da votação das
propostas: Deve ser criada uma “caravana das
prioridades” em que os cidadãos são levados
para conhecer a sua cidade e poderem criar
ou apoiar futuras propostas sobre freguesias
que não são as suas e recolher ideias para a
sua própria freguesia.

8. Ponderar fazer como acontecia em Porto
Alegre (Brasil) e fazer aprovar todas as
propostas vencedoras na Assembleia de
Freguesia, sem aprovação automática, por
forma a comprometer (e a fiscalizar) a execução
das propostas.
9. Impedir que pequenos grupos em pequenas
freguesias, mas muito mobilizados, sejam
capazes de distorcer a votação, votando em
massa num projeto que queiram ver aprovado.
Para criar criando uma maior transparência na
participação, propomos que sejam enviadas
por carta as propostas e RSFs de resposta a
todos os moradores da cidade. A possível
distorção será assim reduzida através do
aumento do universo de votantes nas
propostas de OP, diluindo mobilizações por
parte de grupos organizados.
10. Além de ser possível votar e apresentar
projetos para o Orçamento Participativo (OP)
deve ser – seguindo o espírito e prática de
Porto Alegre – que os cidadãos possam
também ter o seu papel na ordenação das
prioridades do orçamento autárquico de
investimento.

Rui Martins

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em
reunião do executivo, diversos protocolos com
entidades e Corporações de Bombeiros com
o objetivo de garantir meios e recursos para
a defesa da floresta e da Serra de Sintra
contra incêndios para o ano de 2022.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra,
Basílio Horta afirmou que “estamos a fazer
tudo aquilo que podemos para proteger a
nossa serra dos incêndios florestais”,
acrescentando que o município “não se demite
das suas prioridades e obrigações”. “Estes
protocolos agora aprovados são um exemplo
de colaboração pluridisciplinar para defender
um bem maior que á a nossa Serra de Sintra e
salvaguardar património também da
humanidade”, defende o autarca.
Foi aprovado o protocolo de colaboração com
a Parques de Sintra-Monte da Lua (PMSL), a
Planbelas e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Belas para o
funcionamento do Posto de Vigia de Belas,
no âmbito do Sistema de Proteção Civil e da
Defesa da Floresta contra incêndios.
Foi também aprovado um contrato
interadministrativo com a Guarda Nacional
Republicana e um protocolo de colaboração
com o Município de Sintra e a PMSL para
proteção civil e defesa da floresta contra
incêndios.
Outro protocolo de colaboração aprovado foi

Sintra reforça defesa da floresta
contra incêndios

entre o Município de Sintra e as Associações
de Bombeiros Voluntários de Almoçageme,
Colares, São Pedro de Sintra e Sintra, referente
à criação e funcionamento de um sistema
operacional de pré-posicionamento de meios
e primeira intervenção na Serra de Sintra.
Por fim, para a criação e funcionamento de
Sistema de Comando de Prevenção na Serra
de Sintra, na época estival de 2022 no âmbito
do Dispositivo Especial de Combate aos
Incêndios Rurais (DECIR) na Serra de Sintra,

será celebrado um protocolo de colaboração
entre o Município, a PSML e as Associações
de Bombeiros Voluntários de Almoçageme,
Colares, São Pedro de Sintra e Sintra.
A Câmara de Sintra, a PSML e a Planbelas
comprometem-se, assim, a garantir os meios
destinados à comparticipação nos custos dos
recursos humanos e materiais que integram o
comando permanente de operações.

Fonte: CMS

foto: js/arquivo
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plash – Dá um
mergulho no mar
de lixo!” é a nova
exposição do Es-
paço SMAS (Ser-

“Splash – Dá um mergulho no mar de lixo!”
Exposição patente no Espaço SMAS da Ribeira de Sintra (inauguração no dia 21 de maio, pelas 17h00)

exposição provocatória, em
que as fotografias criam algo
artístico, mas que visa chamar
a atenção de que o lixo está
por todo o lado”, sublinha
este fotógrafo profissional
que, pela primeira vez, se
lança na aventura de expor
publicamente as suas preocu-
pações de cariz ambiental.
“Quero mostrar que o lixo
existe, por muito que seja
camuflado e escondido, e
alertar que, a este ritmo,
vamos ser todos ‘engolidos’
pelos resíduos”, acrescenta o
autor da exposição, que, na
sequência das suas incur-
sões pelas praias sintrenses,
para conseguir as melhores
fotos, se deparou com uma
multiplicidade de objetos
como foco de poluição. “Te-

nho recolhido de tudo, desde
garrafas a plásticos, madeiras,
bóias, redes de pesca, bidões
de combustíveis, sapatos,
uma grande panóplia de ma-
teriais”, acentua Nuno Antu-
nes, que também já recolheu
capacetes das obras e dos
bombeiros, uma bola oficial da
Liga dos Campeões e até uma
banheira.
“Faço muitas fotos de pai-
sagem, e quero encontrar os
locais o mais preservados
possíveis, mas a nossa zona
costeira tem vindo a ficar,
cada vez mais, com mais lixo”,
reforça o autor da exposição,
sempre à procura da melhor
imagem e do melhor ângulo,
que efetua as suas recolhas,
tanto em praias mais fre-
quentadas, como São Julião,

Magoito, Maçãs e Grande,
como em zonas mais recôn-
ditas, como a Vigia, Giribeto e
Ursa. Nestes casos, de aces-
sos bastante difíceis, a exigir
um esforço extra para o
transporte do lixo pelas
arribas.
Apostado em produzir pro-
dutos “Made in Sintra”, com
material proveniente das
praias sintrenses ao sabor das
marés, Nuno Antunes vai
apresentar, ainda, o registo
fotográfico que efetuou
aquando das diferentes
recolhas, “para que as pes-
soas percebam que o lixo foi
recolhido, efetivamente,
naquelas zonas costeiras”, o
que se traduziu em captar
“objetos insólitos” com o
penedo da Praia da Ursa, as
arribas da Praia do Magoito
ou o areal da Praia das Maçãs
no enquadramento. O
visitante poderá visualizar,
ainda, um vídeo que evi-
dencia o conceito da expo-
sição, desde a recolha dos
objetos nas praias até à con-
ceção das peças utilitárias.
Partindo da constatação de
que, para além da sua retirada
das zonas balneares, os
objetos “deveriam ter uma
segunda vida”, Nuno Antu-
nes criou uma marca, a
RECYCLE.SEA.ART, e
lançou mãos ao engenho e à
arte. “No meu ateliê, trans-
formo e fabrico, artesanal-
mente, cada peça com o
propósito do lixo virar um
utensílio para uso nas nossas
casas e, acima de tudo, que
nos dê muito prazer”, acen-
tua, realçando que esta ati-
tude “é uma forma de respeito
pela natureza, de aplicar
princípios básicos de sus-
tentabilidade ao nosso dia a
dia, de contribuir com pe-
quenos gestos diários para a
limpeza do meio ambiente”.
Reutilizar e reciclar são, assim,
palavras importantes no
dicionário ambiental, mas
Nuno Antunes coloca o foco
em ‘reduzir’. “O primeiro pas-
so tem de ser o de reduzir o
nosso consumo, com a con-
sequente diminuição de lixo,
porque senão não há reci-
clagem que nos valha”,
reforça o autor da exposição,
que deixa o alerta de que a
espécie humana está “a deixar
uma pegada ecológica gigan-
te e não há meios técnicos e
humanos de eliminar o lixo
produzido”. Os trabalhos
apresentados no Espaço
SMAS da Ribeira de Sintra

são “uma maneira de alertar,
de chocar e de sensibilizar” a
população em geral, mas,
particularmente, os mais
jovens, que poderão ser a
mola impulsionadora de
mudanças em relação ao
futuro do Planeta.
A exposição “Splash – Dá
um mergulho no mar de
lixo!”, que inaugura no pró-
ximo sábado, dia 21 de maio,
pelas 17h00, é mais um passo
de afirmação do Espaço
SMAS da Ribeira de Sintra
que, ainda este ano, vai dar
lugar ao Museu da Água e
Resíduos. Um espaço museo-
lógico que se pretende afirmar
como uma referência nas
áreas da educação e sensi-
bilização ambiental e de di-
vulgação científica e tecno-
lógica, no âmbito do ciclo
urbano da água e dos resí-
duos, sensibilizando a
comunidade em geral para os
valores da preservação do
ambiente.

 A exposição da autoria de
Nuno Antunes, que estará
patente de 21 de maio a 24 de
setembro, enquadra-se no
âmbito da agenda 2030 das
Nações Unidas, concreta-
mente do Objetivo de De-
senvolvimento Sustentável
14, relativo à proteção da vida
marinha, que visa prevenir e
reduzir a poluição marítima,
especialmente a que advém
de atividades terrestres.
 
Espaço SMAS – Ribeira de
Sintra
Rua Carlos de Oliveira
Carvalho, n.º 9, Telefone:
(+351) 219 247 730.
E-mail: reservas@smas-
sintra.pt.
 
Tarifário: •4 – Adulto; •3 –
Cartão Jovem / Estudante; •3
– 4 aos 17 anos; Grátis –
Criança (até 3 anos
inclusive); •3 – Sénior: •12
– Família (2 adultos e 2
crianças até aos 17 anos);
Grátis: Munícipes de Sintra.
 

Sobre Nuno Antunes
 
Fotógrafo profissional com
30 anos de experiência, for-
mado pelo Instituto Portu-
guês de Fotografia e com
trabalhos publicados em
Portugal, Espanha e Brasil,
Nuno Antunes reside no
Magoito, concelho de Sintra,
onde irá apresentar a sua
primeira exposição individual
de caráter ambiental. Nos
últimos anos, o fotógrafo tem
reforçado a sua preocupação
com as questões ambientais,
com a recolha de lixo nas
praias de Sintra, seja nas mais
frequentadas, como São
Julião, Magoito, Maçãs e
Grande, seja nas mais recôn-

Nuno Antunes – Praia da Ursa

ditas, como a Vigia, Giribeto e
Ursa. Para dar uma nova vida
ao lixo que tem recolhido,
criou a marca RECYCLE.
SEA.ART (by Nuno Antu-
nes), que se afirma como uma
forma de respeito pela na-
tureza e de aplicação dos
princípios básicos da susten-
tabilidade.
 
Nascido em Lisboa em 1970,
Nuno Antunes tem uma
íntima ligação a Sintra, onde
cofundou a agência de co-
municação Revelamos, palco
do seu trabalho diário, tanto
em estúdio como em exterior,
tendo especialização em
diferentes áreas, como Artes
e Design.
 
Nuno Antunes teve como
mestre o fotógrafo Luís Filipe
Oliveira, que potenciou as
suas capacidades e o ajudou
a desenvolver o que tinha
aprendido no Instituto Por-
tuguês de Fotografia. Ao
longo dos anos, tem partici-
pado em diversas publica-
ções, muitas delas dedicadas
a Sintra, e em projetos de
temáticas muito variadas. Um
dos mais acarinhados foi
“Prisões, Espaços Habita-
dos”, em que entrou nas
prisões portuguesas para
fotografar o seu quotidiano e
do qual resultou uma expo-
sição itinerante e um livro.
Mais recentemente, partici-
pou no Livro “Lisboa Sintra,
Cascais por Nuno Antunes”,
uma publicação que compila
algumas das mais bonitas
paisagens deste triângulo
turístico e cultural e onde
retrata algumas das praias de
Sintra onde costuma recolher
lixo.

Fonte: SMAS Sintra

viços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra)
da Ribeira de Sintra, que
explora o potencial artístico
de resíduos recolhidos nas
praias de Sintra, ao mesmo
tempo que sensibiliza para
uma problemática que, cada
vez mais, prolifera nas zonas
balneares. Patente de 21 de
maio a 24 de setembro, a expo-
sição combina as duas fa-
cetas de Nuno Antunes*,
fotógrafo profissional e de-
fensor do ambiente, e des-
venda ao visitante a possi-
bilidade de “dar uma nova
vida” ao lixo, ao mesmo

tempo que apela a uma re-
dução da produção de
resíduos.
Constituída por fotografias
de grande dimensão, algumas
instalações artísticas e peças
utilitárias, como uma mesa e
candeeiros, a exposição
pretende que ninguém fique
indiferente a uma realidade
preocupante à escala plane-
tária, que se traduz, por exem-
plo, em oito milhões de
toneladas de lixo plástico que,
anualmente, vão parar aos
oceanos. Nuno Antunes não
esconde o seu objetivo de
que o visitante fique “inco-
modado” com o lixo espalha-
do pelo espaço, “com um
efeito provocatório”, para
retratar aquilo que se encon-
tra na realidade. “É uma

“S
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 Câmara Municipal
de Sintra organi-
zou, a 30 de abril,
um novo Roteiro
Biocultural, com

Roteiros Bio-Culturais – Lapiás, Rochas que fazem sonhar

A
uma visita ao Campo dos La-
piás, na União das Fregue-
sias de Almargem do Bispo,
Pêro Pinheiro e Montelavar.
Com o formato de percurso
pedestre, com ponto de par-
tida em Maceira, a iniciativa
insere-se no projeto Roteiros
Bio Culturais, de cariz gra-
tuito, com o objetivo de dar a
conhecer o concelho e de pro-
mover a preservação do Pa-
trimónio e da Biodiversidade.
A visita ao Campo dos Lapiás
teve, com a responsabilidade
de Teresa Simões, uma forte
componente histórica, com
referência à ocupação pré-
histórica daquele local e à
Villa romana da Granja dos
Serrões. No percurso efetua-
do, a relevante flora, a cargo
do eng. Queirós, e fauna, a
cargo de Francisco Correia,
foi igualmente motivo de

patrimonial.
Na área da Granja dos Serrões
encontra-se implantado um
dos mais belos Campos de
Lapiás de todo o País. Estes

magníficos monumentos
pétreos chamam à atenção
pelas suas formas estranhas
e bizarras. O processo de for-
mação destes significativos
exemplares iniciou-se há mais
de 70 milhões de anos e re-
sulta da corrosão química do

maciço calcário, efetuada
pelas águas da chuva, acidu-
ladas pelo dióxido de carbono
existente na atmosfera.
O sítio classificado da Granja

dos Serrões contempla um im-
portantíssimo património
natural a nível da raridade da
vegetação, nomeadamente o
carrasco e o carvalho cer-
quinho. O conjunto formado
por todo este importante pa-
trimónio geológico e botâ-

destaque.
Em documentos da Câmara
Municipal de Sintra (PDM) é
referido que o Campo de La-
piás da Granja dos Serrões é

um Sítio Classificado pelo
Decreto-Lei n.º 393/91, de 11
de outubro; Abrangido pela
classificação como Sítio de
Interesse Público do Sítio
Arqueológico da Granja dos
Serrões - Portaria n.º 268/
2013, DR, 2.ª série, n.º 90, de

10 de maio.
O Campo de Lapiás da Granja
dos Serrões é um amplo cam-
po de lapiás que constitui um
significativo testemunho de

paisagem cársica do conce-
lho e, mesmo, do centro e sul
de Portugal. Nesta área iden-
tificam-se agrupamentos de
grandes afloramentos – me-
ga-lapiás – e preservam-se
espécies botânicas e faunís-
ticas de elevado interesse

nico destaca o Campo de
Lapiás da Granja dos Serrões
como um indispensável local
de educação ambiental, no
qual também se enquadram
outras paisagens cársicas
que se estendem desde a Ma-
ceira – o “Arco da Segue-
teira” e a “Pedra da Figueira”
– até Negrais.
No âmbito do lapiás foram
identificados vestígios ar-
queológicos de uma necró-
pole romana de incineração
datável do século I. Verificou-
se, assim, que a área dos la-
piás corresponde a uma zona
arqueologicamente impor-
tante e em perfeita confor-
midade com os restantes
bens patrimoniais de natureza
arqueológica adjacentes já
identificados na Granja dos
Serrões. Ameaçado por pres-
são antrópica, nomeada-
mente lavra de pedreiras e
instalações industriais.

Henrique Martins,
colaborador local

Os Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra) vão expandir a
recolha seletiva de resíduos ali-
mentares (biorresíduos) à União
das Freguesias de Agualva e Mira
Sintra, envolvendo mais 20 mil alo-
jamentos e cerca de 42 mil pessoas,
complementando o universo de 75
mil habitantes que, em 2021, foram
abrangidas pela Operação “Sintra
e os Biorresíduos”.
Com o alargamento da recolha
seletiva ao território de Agualva e
Mira Sintra, os SMAS de Sintra dão
mais um passo para abranger a tota-
lidade da área urbana do concelho,
desviando estes resíduos do en-
caminhamento para aterro e poten-
ciando a sua valorização para pro-
dução de energia ou composto or-
gânico para aplicação na agricultura.
A expansão da recolha seletiva em
Agualva e Mira Sintra formalizada
no dia 6 de maio, junto à Casa da
Cultura Lívio de Morais (Mira
Sintra), através da realização de uma

SMAS de Sintra alargam recolha seletiva de biorresíduos
à União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra

ação de sensibilização.
Após um projeto piloto em 2020, em
algumas áreas da freguesia de Rio
de Mouro, a recolha seletiva de re-
síduos alimentares foi implementa-
da, ao longo de 2021, em 25 mil alo-
jamentos, alargando a sua abran-
gência à União das Freguesias de
Sintra, Freguesia de Colares e al-
gumas localidades de Rio de Mouro,

Algueirão-Mem Martins e da União
das Freguesias de Queluz e Belas.
Em 2022, o novo sistema vai en-
volver a totalidade da área urbana,
sendo alargado, em 2023, às uniões
das freguesias de São João das
Lampas e Terrugem e de Almargem
do Bispo, Pêro Pinheiro e Mon-
telavar. Os SMAS de Sintra vão
cumprir assim, até ao início de 2024,

a obrigatoriedade da recolha seletiva
de biorresíduos, que vai ser uma
realidade em todo o país.
No âmbito da Operação “Sintra e os
Biorresíduos”, cofinanciada pelo
POSEUR-Programa Operacional
Sustentabilidade e Eficiência no
Uso dos Recursos, a recolha de
biorresíduos já está implementada
nas localidades de Barrunchal,
Cabriz, Carrascal, Galamares, Janas,
Morelinho, Vale Flores e Várzea de
Sintra (União das Freguesias de
Sintra); Almoçageme, Azenhas do
Mar, Banzão, Casas Novas, Mucifal,
Pinhal da Nazaré, Praia das Maçãs,
Várzea e Rodízio (Freguesia de
Colares); Alto do Forte, Serra das
Minas e Vale Mourão (Rio de
Mouro); Algueirão, Mem Martins e
Ouressa (Algueirão-Mem Martins);
Bairro Económico de Queluz e
núcleo central de Queluz (União das
Freguesias de Queluz e Belas).
Para concretizar a recolha seletiva
de restos alimentares, os SMAS de
Sintra estão a proceder à entrega

nas habitações de um pequeno
balde castanho (de 7 litros) e de sa-
cos verdes, onde devem ser coloca-
dos os resíduos orgânicos para
posterior deposição nos conten-
tores de resíduos indiferenciados já
existentes na via pública.
Os SMAS de Sintra procedem à
recolha dos resíduos e à sua entrega
na Central de Digestão Anaeróbia
da Tratolixo (empresa intermunicipal
de Sintra, Cascais, Oeiras e Mafra),
localizada no Ecoparque da
Abrunheira, em Mafra. Os sacos são
depois triados em unidade de
tratamento mecânico que, através de
sistemas óticos, efetua a sua sepa-
ração, permitindo o seu tratamento
de forma diferenciada. O processo
de tratamento vai gerar energia elé-
trica a partir do biogás produzido,
que será exportada para a Rede
Elétrica Nacional como “energia
verde”, sendo produzido ainda um
composto orgânico para aplicação
na agricultura.
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Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão; HC Sintra/Planta Livre, 8 – Marítimo SC, 6

“Hat-trick” de Rui Mendes em tarde de festival de golos
Ventura Saraiva

Uma primeira parte
bem conseguida
pela “quadra” do
HCS, apesar de ter
sofrido um golo à

Na jornada 24, do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão- Zona Sul,
realizada no sábado, dia 7, as equipas do Hockey Club de Sintra, e
Marítimo Sport Club (Açores) proporcionaram um bom espectáculo
pela quantidade de golos, e pela ânsia de vencer. Já com a manutenção
garantida para a próxima temporada desportiva, o emblema insular
tem sido uma agradável surpresa na forma de jogar e confirmou essa
qualidade no pavilhão de Monte Santos. Respondeu de forma clara a
uma desvantagem ao intervalo (4-1), chegando à diferença mínima
(7-6), a um minuto do final. Valeu a pontaria de Bernardo Maria que
num livre directo, e já em contagem decrescente, para sentenciar o
resultado, e sossegar os corações dos adeptos sintrenses.

passagem dos 3 minutos de
jogo. A resposta à desvanta-
gem surgiu quase de seguida,
e num curto espaço de tempo,
virou o resultado para 2-1,
num “bis” de Rui Mendes. O
empate surge num remate
frontal, e o segundo golo,
num passe de Diogo Silva,
desviado junto à baliza de-
fendida por João Santos. A 8
minutos do final, surge, o 3-
1, da marca de penalti, apon-
tado pelo capitão Tomás Sil-
va, e o 4-1, por Diogo Silva.
No reatamento do jogo para
a segunda parte, João Men-
des, assiste Tomás Silva para

o 5-1, e quando se julgava que
o Sintra embalava para uma
goleada, o Marítimo reduz
para 5-3. A quatro minutos do
final, e com o resultado em 7-
4, o técnico João Baltazar tro-
ca os guarda-redes, saindo
Zé Estrela, e dando entrada a
João Lopes. A 2’, do final, Jo-
ão Mendes, falha um livre di-
recto (10.ª falta), e em menos
de um minuto, a formação
açoriana coloca o marcador
em 7-6. Face à pressão ofen-
siva, e na procura do empate,
viria uma sanção disciplinar
a Alexandre Resendes (cartão
azul), com Bernardo Maria, a
concretizar o respectivo livre
directo, fazendo o 8-6, e sos-
segando os adeptos sintren-
ses, no cerca de meio minuto
ainda para jogar.

Com este resultado, o Ho-
ckey Club de Sintra/Planta
Livre ultrapassou o Marítimo
na classificação. Subiu para
o 7.º lugar com 33 pontos, e
conta com um jogo em atraso,
precisamente com o seu
adversário, cujo acerto de ca-
lendário será feito no próximo
domingo, dia 15, aprovei-
tando a deslocação aos Aço-
res para defrontar o Can-
delária, sábado, dia 14.
Boa arbitragem da dupla
lisboeta, Gonçalo Pereira e
Carlos Almeida.

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
Árbitros: Gonçalo Pereira, e
Carlos Almeida (CRAHP
Lisboa)

Ao intervalo:4-1. Final: 8-6
Marcha do marcador: 0-1; 1-
1; 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 5-2; 5-3;
6-3; 6-4; 7-4; 7-5; 7-6; 8-6.
Marcadores: Rui Mendes (3);
Tomás Silva  (2); Diogo Cou-
tinho, Bernardo Maria, e
Diogo Silva (HCS/PL). Lu-
ciano Lorenzo (2); Bruno
Moreira (2), Pedro Soares, e
Alexandre Resendes (MSC).
HC Sintra/Planta Livre: Zé
Estrela; Tomás Silva, Rui
Mendes, João Mendes, e
Diogo Silva (5 inicial); Diogo
Coutinho, Bernardo Maria,
André Ferreira, e Rafael
Ogura.
Treinador: João Baltazar
Marítimo SC: João Santos;

Alexandre Resendes, Bruno
Moreira, Luciano Lorenzo,
Pedro Soares (5 inicial); Paulo
Rocha, Paulo Dias, Marco
Resendes, e Nuno Resendes.
Treinador: Júlio Soares
Resultados: Oeiras, 4- Alen-
quer e Benfica, 4; CRIAR-T,
1- Murches, 2; Académica, 4-
Benfica B, 5; Vilafranquense,
10- Física, 12; Salesiana, 2-
Candelária, 3; HC Sintra/Plan-
ta Livre, 8- Marítimo SC, 6.
FC Alverca, 0- BIR, 3 (rea-
lizado a 25 de Abril).
Classificação: 1.º GRF Mur-
ches, 61 pontos; 2.º Oeiras,
55, 3.º Alenquer e Benfica, 53,
4.º Candelária, 51, 5.º Benfica
B, 48, 6.º Física, 39, 7.º HC

Sintra/Planta Livre, 33, 8.º
Académica, 32, 9.º Marítimo
SC, 31, 10.º Juv. Salesiana, 22,
11.º BIR, 22, 12.º CRIAR-T, 19,
13.º Vilafranquense, 11, 14.º
FC Alverca, 8
Próxima jornada (dia 14):
Candelária- HC Sintra/Planta
Livre; Alenquer e Benfica-
CRIAR-T; Murches-Acadé-
mica; Benfica B- Alverca;
BIR-Vilafranquense; Física-
Salesiana.
Já realizado (19 Março):
Oeiras, 5- Marítimo, 6
Dia 15 (16h00): Marítimo
SC- HC Sintra/Planta Livre
Acerto de calendário (11.ª
Jornada).

Termina no domingo, dia 15, a Prova 2 do Grupo 2, do
Campeonato Nacional Feminino, a prova de “consolação”
dos clubes que não conseguiram o apuramento para o Grupo
1, a Fase Apuramento do Campeão Nacional.
No acerto do calendário (9.ª J), e numa luta directa com o
CENAP (Aveiro), a “Stuart” deslocou-se no domingo, dia 8,
ao reduto aveirense, e ganhou por 3-6, com golos de Adriana
Costa (4), Tânia Freire, e Diana Neves. Pela formação da casa,
Inês Martins apontou os 3 tentos.
No próximo domingo, dia 15, termina o campeonato, com a
“Stuart”, a deslocar-se à Mealhada, para defrontar o CR Antes,
num jogo de extremos. A equipa de Massamá, é já vencedora
do Grupo 2, com 39 pontos, e a da Região Centro, penúltima
com apenas 3.
No Grupo 1, Sporting, e Benfica (jogo às 12h00, em Alvalade),
discutem o título nacional, com a vantagem do lado das
encarnadas que na 1.ª Volta venceram as “leoas” por 3-1.

Ventura Saraiva

Tomás Silva (2 golos), e João Mendes (3), evidenciaram-se na pontaria
às redes da formação insular, contribuindo com uma mão cheia de golos

foto: ventura saraiva

Na vitória sobre o Paço de
Arcos (3-2), jogo realizado no
sábado, dia 7, e a contar para
a 6.ª Jornada, o capitão da
equipa Vasco Domingues,
voltou a estar de pontaria
afinada ao assinar os três
golos do conjunto sintrense.

Realizou-se no domingo, dia
8, a jornada 7, do nacional de
Iniciados (sub 15). Na Zona
Sul, o Hockey Club de Sintra
deslocou-se ao recinto do
HCP Grândola, e venceu por
1-3, conquistado assim os

Campeonato Nacional Feminino
– Prova 2; Grupo 2
Astro Stuart HC Massamá
garante 1.º lugar

Campeonato Nacional de Infantis (sub 13) – Zona Sul

Vasco Domingues de pontaria afinada
Na primeira parte, registava-
se um parcial de 3-1 (João
Fernandes, marcou para a
equipa pacense), e no
segundo tempo, apenas um
golo e para a turma visitante,
por Dinis Valente.
Com mais uma vitória, o Ho-

ckey Club de Sintra, mantém-
se em pé de igualdade com o
Benfica, e Sporting, todos
com 15 pontos.
A próxima jornada (sábado
14), fecha a 1.ª Volta do cam-
peonato, com o jogo, Spor-
ting de Torres, e Hockey Club

de Sintra, adiado para o dia
22, às 11h30. Será uma dupla
jornada para os jovens pa-
tinadores orientados por Da-
vid Veiga, uma vez que no dia
anterior (21), jogam no reduto
do FC Alverca, às 15h00.

VS

Campeonato Nacional de Iniciados (sub 15) – Zona Sul

HC Sintra conquista vitória à 7.ª Jornada
primeiros pontos na prova.
Ao intervalo registava-se
uma igualdade a uma bola,
com golos de João Lampreia
(HCS), e João Silva (HCPG).
No segundo tempo, João
Marques, e Tiago Costa,

adiantaram a formação de
David Veiga no marcador, com
o resultado final a fixar-se em
1-3. A próxima jornada está di-
vidida pelos 3 dias do fim-de-
semana. Já esta sexta-feira, dia
13, o Hockey Club de Sintra

defronta em Oeiras, a equipa
da casa, jogo com início às
21h00. No sábado (14), jo-
gam, HCP Grândola, e Física,
e no domingo, Turquel-Ben-
fica, e Sporting- APAC Tojal.

VS
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – Jornada 28

1.º Dezembro ganha em Oeiras (0-1) e mantém liderança
Ventura Saraiva

Apesar de faltarem ainda
seis jornadas para o final
do campeonato, começam
a definir-se as várias po-
sições na tabela classifi-

Com a vitória no Estádio Mário Wilson sobre a Associação
Desportiva de Oeiras, no passado, dia 8, o 1.º Dezembro
manteve a liderança (embora à condição), do distrital da
1.ª Divisão da AFL, fazendo aumentar as expectativas para
o duelo do próximo domingo, 14, na recepção ao Atlético
Clube de Portugal, segundo classificado.
No sentido oposto, está o Sporting de Lourel que foi
derrotado em casa (0-1), pela UD Alta de Lisboa, e pode
regressar aos lugares de despromoção se não inverter a
tendência dos recentes desaires.

cativa, nomeadamente quanto à
manutenção. Neste grupo, está o
Atlético do Cacém, confortável no
4.º lugar com 50 pontos. Nas des-
cidas de divisão, a SRD Negrais está
já condenada ao escalão secun-
dário, com o Sporting de Lourel, a
cair bastante na pontuação, e com
apenas 7 pontos para a chamada
linha d’água. Nos últimos seis jogos,
só venceu um (Damaiense), e
empatou (Oriental), somando quatro
derrotas. Além disso, apresenta um

défice nos golos marcados (37), com
os sofridos (52). Na próxima jornada,
volta a ter uma deslocação difícil,
defrontando o SC Lourinhanense
que apesar da diferença de um
ponto entre ambos, o conjunto da
Zona Oeste, será sempre um adver-
sário a ter em conta na condição de
visitado. Apenas 4 derrotas, em 13
jogos.

Das oportunidades
perdidas ao “brinde”
que ditou a derrota
No campo Sargento Arménio, em
Lourel, a União Desportiva Alta de

Lisboa levou os 3 pontos em dis-
puta, mais um balão de oxigénio para
encarar os jogos que ainda lhe faltam
para sair da zona de despromoção.
O Sporting de Lourel teve duas
grandes oportunidades para marcar,
a primeira aos 21 minutos, com
Miguel Pinto, ainda a perceber
porque a bola não entrou na baliza
adversária. A outra, aos 30’ quando
Castanheira (um regresso), fez
abanar a trave da baliza defendida

Em Lourel, a equipa leonina saiu derrotada frente a um adversário directo na fuga aos lugares
de descida. Na imagem, Fábio Magalhães salta mais alto que todos, e anula ofensiva lisboeta

foto: ventura saraiva

Na 11.ª Jornada- Zona Sul, da Fase de apuramento
do campeão nacional da III Divisão, realizada no dia
7, o Sintrense deslocou-se ao campo do Pragal para
defrontar o Almada AC, lanterna-vermelha da prova,
e não teve dificuldade, em ganhar por 1-4.
Alexandra Crudu, assinou um “hat-trick”, com
Mafalda Almeida, a marcar já perto do final. Beatriz
Silveira, apontou o tento de honra das almadenses.
Com a vitória, associada à derrota, do GD “Os
Vidreiros”, em casa ante o Barreirense (0-2), o

Com a vitória por 2-1, sobre a UD Alta
de Lisboa, conseguida no sábado, 7,
na Quinta do Recanto, o Mem Martins
SC trocou de posição com o seu
adversário, colocando-se no 1.º lugar,
em igualdade pontual, ambos com 34.
A equipa da zona do Lumiar marcou
primeiro aos 68’, por André Fernandes.
O Mem Martins SC virou o resultado
aos 82 minutos (João Oliveira), e 84’,
por Bruno Arão.
Ainda assim, e a três rondas do final,
apenas o SC Sanjoanense, e Torreense
B, estão já condenados à descida,
faltando ainda definir as restantes
cinco equipas, entre elas, o Sporting

Na 2.ª Jornada da prova (Série C), realizada no
sábado, dia 7, o Sintrense recebeu no campo 2, do
parque de jogos da Portela, a equipa de Leiria, a
Academia CCMI (Colégio Conciliar de Maria Imacu-
lada), e empatou a duas bolas, demonstrando que a
derrota expressiva na ronda de abertura em Sardoal,
foi fruto da inexperiência fora de portas.
A formação visitante, entrou forte, e chegou à
vantagem de dois golos, aos 5 minutos e 22,
reduzindo a equipa de Sintra antes do intervalo, por
Yara Salcedo. No segundo tempo, e à passagem dos
40’, Mariana Puga fez o tento da igualdade.

Numa final a duas mãos, Clube de
Futebol Estrela B, e SRD Negrais
discutem entre si, o título de campeão
da 3.ª Divisão de Juniores A, da
Associação de Futebol de Lisboa (AFL).
O primeiro jogo realiza-se amanhã, dia
14 (sábado), no Complexo Desportivo
do Monte da Galega, na Amadora, com
início pelas 17h00. No dia 22, no campo

por Valter Manaia.
No segundo tempo (68’), um erro
tremendo da defensiva leonina, até
ali irrepreensível, ofereceu a bola,
ao avançado ucraniano, Davyd
Medvedchuk que de fora da área
não deu hipóteses a Ivan Dias que
ao minuto 49’, já tinha efectuado
aquela que seria a defesa da tarde.
A seis jornadas do final do cam-
peonato, a Alta de Lisboa consolida
o lugar acima da chamada linha

d’agua, agora com 36 pontos, mais
5 que a Coutada (31), que empatou
em casa (1-1), com Negrais.
Próxima jornada (dia 15), jogos às
17h00:
1.º Dezembro- Atlético CP; Negrais-
Linda-a-Velha; Lourinhanense-SC
Lourel; Santa Iria-AC Cacém; Oli-
vais e Moscavide-Coutada; Ponte
Frielas-AC Malveira; Povoense-
Alverca B; Alta Lisboa-Oeiras;
Damaiense-Oriental (18h30).

Juniores A da AFL – Apuramento de Manutenção/Descida
Mem Martins SC lidera classificação

Juniores A da AFL – 3.ª Divisão, Apuramento do Campeão
Negrais no primeiro confronto
com Estrela B

Futebol feminino – Taça Nacional de Iniciadas (sub 15) Fut. 7
Empate (2-2) entre Sintrense
e Academia CCMI de Leiria

Futebol feminino – III Divisão nacional; Apuramento do Campeão
Sintrense ganha em Almada (1-4),
e consolida 2.º lugar

de Lourel que tem vindo a subir na
tabela classificativa, mas continua na
zona de despromoção, assim como
Atlético do Cacém A. Das 10 equipas
em prova, apenas três garantem a
manutenção para a próxima época.
Na ronda de amanhã, dia 14, o Mem
Martins joga em São João da Talha,
perante o último classificado, o SC
Sanjoanense, e o Sporting de Lourel,
na Academia do Jogador, com o
Cultural. O Atlético do Cacém joga no
campo da URD Tires, 3.º classificado,
com os mesmos pontos (34) que Mem
Martins SCX, e UD Alta de Lisboa.

Ventura Saraiva

General Barnabé Ferreira, acertam-se
as contas para definir o campeão 2021/
22, com as duas equipas já promovidas
à 2.ª Divisão. Para a vaga em aberto,
estão na luta, as equipas do CR
Tenente Valdez, e SF Palmense, tam-
bém a duas mãos. Jogos nos dias 14, e
21, às 17h00, na Paiã (Odivelas), e
Palma de Baixo (Lisboa).                  VS

Com 2 jogos já realizados, a turma do Sintrense soma
1 ponto, com Lagartos do Sardoal, e Vasco da Gama
de Fátima, ambos com 3. Estas duas equipas, adiaram
o seu jogo para o próximo  dia 28.
Numa fase, a uma só volta, o Sintrense tem pela
frente dois jogos decisivos, folgando na próxima
jornada. Volta à competição no dia 21, com uma
deslocação ao campo da ADRC Vasco da Gama, para
fechar no dia 4 de Junho, numa recepção ao
Torreense.

VS

Sintrense isolou-se no 2.º lugar (23 pontos), com a
equipa da Margem Sul do Tejo, a ser agora 3.ª, com
21.
O Famalicão B, derrotou o GD Ilha (4-0), e mantém
os 7 pontos de diferença para o Sintrense.
Na jornada de amanhã, dia 14, o Sintrense recebe às
16h00, no campo da Carreirinha, em Lameiras, o FC
Amora B, 6.º com 11 pontos. Já o Famalicão B, recebe
o ID Vieirense.

Ventura Saraiva



13INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 13 DE MAIO DE 2022

DESPORTO

PUBLICIDADE

Surf – Projunior Porto&Matosinhos marca regresso da competição sete anos depois

Martim Nunes (Praia Grande),
e Maria Salgado (Torres Vedras) garantem triunfo
Ventura Saraiva*

O regressado circui-
to Junior Tour, que
junta os melhores
surfistas juniores
portugueses na

Está de regresso o circuito Projunior, após um interregno de sete anos. A primeira etapa realizou-se no dia 1 deste mês na Praia de Leça da Palmeira,
denominada “Porto&Matosinhos, e teve como vencedores, Martim Nunes, e Maria Salgado. O surfista da Praia Grande (Sintra), teve assim um
início prometedor no circuito, garantindo a liderança do ranking do Junior Tour.
Depois do Porto e Matosinhos, o Junior Tour segue viagem para as ondas de São Jacinto, em Aveiro, onde se realiza a segunda e penúltima etapa do
circuito, a 2 e 3 de Julho. A terceira e decisiva etapa, acontecerá em Novembro, em data e local ainda a definir.

luta pelos títulos de campeões
nacionais Sub-20, teve na
etapa inaugural as vitórias de
Martim Nunes, de 18 anos de
idade, e Maria Salgado, de
apenas 15. A Praia de Leça da
Palmeira proporcionou boas
condições para os melhores
juniores nacionais darem
espectáculo, numa prova que
esteve integrada no Por-
to&Matosinhos Wave Series
2022. O domingo, 1, dia final
da competição,  ficou mar-
cado por algumas surpresas,
com destaque para as eli-
minações precoces dos ca-
beças-de-série da prova
masculina e feminina, Joa-
quim Chaves, que tinha feito
as melhores performances do
dia inaugural, e Gabriela
Dinis.
Do lado masculino, depois de
ter vencido os dois heats dis-
putados na véspera, Martim
Nunes entrou novamente a
todo o gás no segundo dia,
vencendo mais um heat na
ronda 3, e também na ronda
4. Nas meias-finais man-on-
man somou 14,50 pontos para
superar João Roque Pinho,
juntando-se na final a Fran-
cisco Mittermayer, que ven-
ceu um duelo dramático
frente a Rodrigo Chaves,
decidido por apenas 0,50
pontos.
Suportado por cinco triunfo
consecutivos, o jovem sur-
fista da Praia Grande voltou a
entrar forte e anotou uma
onda de 7 pontos que o lan-
çou na disputa. Na parte final
juntou-lhe uma nota de 6,55
pontos, para somar 13,55
pontos, contra apenas 10,15
de Mittermayer, atual 17.º
colocado do ranking da Liga
MEO Surf. Martim conse-
guiu juntar, assim, um registo
100 por cento vitorioso à
vitória na etapa, garantindo,

Novembro, em data e local
ainda a definir.

Resultados Projunior Por-
to&Matosinhos
Final masculina: 
Martim Nunes 13,55 x Fran-
cisco Mittermayer 10,15
Final feminina: Maria Salga-
do 12,60 x Erica Máximo 9,50
Melhor onda masculina:

Joaquim Chaves, 9,50 pontos
na Ronda 1
Melhor onda feminina:
Maria Salgado, 8,75 pontos
nas meias-finais
Melhor score masculino:
Joaquim Chaves, 17 pontos
na Ronda 1
Melhor score feminino:
Maria Salgado, 13,75 pontos
nas meias-finais
A primeira etapa do Junior
Tour – Projunior Porto&Ma-
tosinhos esteve integrada no
Porto&Matosinhos Wave
Series 2022, iniciativa orga-
nizada pela Onda Pura Surf
Center, com a colaboração
das câmaras municipais do
Porto e Matosinhos, bem co-
mo da Junta de Freguesia de
Matosinhos e Leça da Pal-
meira, com o apoio técnico da
Associação Nacional de
Surfistas e da Federação
Portuguesa de Surf. O evento
conta ainda com os apoios do
Turismo do Porto e Norte de
Portugal, da Goldenergy, da
58 Surf, da Ramirez, da Vitalis,
da Unilabs, do Hospital de
Santa Maria – Porto, do
Edifício Transparente e da
MEO.

 *Com ANS- comunicação

igualmente, a liderança do
ranking do Junior Tour.
“Foi um campeonato muito
bom, com ondas boas durante
os dois dias”, começou por
frisar Martim Nunes. “Acho
que todos estavam com
vontade de surfar e todos os
heats tiveram um nível alto.
Senti-me bem ao longo do
campeonato, fui fazendo
bons heats, o que ajudou-me
a ganhar ritmo e confiança.
Foi um resultado muito bom
para trazer motivação para o
Pro Junior Europeu, que
arranca já para a próxima
semana em Marrocos. Nunca
tinha competido neste es-
calão, porque já há sete anos
que este circuito não ia para
a água. Pelo que foi muito
bom vencer uma etapa.
Espero continuar neste ritmo
nas próximas etapas do
Junior Tour, a fazer bons
heats e o resto virá por
acréscimo”, atirou.

Maria Salgado
em grande
nas ondas do Porto

Já do lado feminino, o nevo-
eiro apenas permitiu realizar
um heat na véspera. Disputa
que, curiosamente, foi ven-
cida por Maria Salgado,
lançando a jovem surfista de
Santa Cruz para uma grande
performance nas ondas do
Porto, ela que, tal como Mar-
tim Nunes, venceu todas as
baterias em que entrou.
Depois de superar a ronda 2,
seguiu-se um triunfo sólido
frente a Benedita Teixeira nas
meias-finais woman-on-
woman, com Erica Máximo a
vencer a outra meia-final
frente a Constância Simões.
Apesar de Erica Máximo,
actual número 9 do ranking
feminino da Liga MEO Surf,
chegar à final num grande
momento, Maria Salgado

conseguiu gerir melhor a
bateria e carimbar um dos
triunfos mais importantes da
carreira. A jovem surfista do
Oeste somou 12,60 pontos,
superando os 9,50 da adver-
sária, para sair na liderança
do ranking feminino do Junior
Tour.
Martim Nunes e Maria Sal-
gado partem para a próxima

etapa na liderança do ranking
e muito bem lançados na luta
pelos títulos nacionais Sub-
20. Depois do Porto e Ma-
tosinhos, o Junior Tour se-
gue viagem para as ondas de
São Jacinto, em Aveiro, onde
se realiza a segunda e pe-
núltima etapa do circuito, a 2
e 3 de Julho. A terceira e
decisiva etapa, acontecerá em

Martim Nunes, e Maria Salgado começam o Projunior
a liderar os respectivos ranking’s nacionais

foto: créditos - Tó Mané/Porto&Matosinhos Wave Series)
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A Câmara Municipal de Sintra promove os prémios literários
Ferreira de Castro destinado a galardoar uma obra de Ficção
Narrativa e o Ruy Belo que premeia uma obra poética
publicada. As candidaturas decorrem até 30 de junho.
Os prémios destinam-se a todos os autores nacionais, a
cidadãos de países de língua oficial portuguesa, cidadãos
comunitários, e ainda, a demais cidadãos estrangeiros com
situação regularizada de permanência em Portugal.
As candidaturas devem ser entregues até 30 de junho de
2022, dirigidas ao Secretariado do Prémio Ruy Belo, ou
Secretariado do Prémio Ferreira de Casto, ambos no Museu
Ferreira de Castro, na Rua Consiglieri Pedroso, 34, Vila Velha,
2710-550 Sintra, de acordo com o Regulamento consultável
na página da autarquia.
A apreciação e seleção dos trabalhos apresentados será
efetuada no prazo máximo de 50 dias uteis a contar do termo
do prazo para receção das candidaturas e o valor de cada
prémio a atribuir é de 5 mil euros.
A Câmara Municipal de Sintra promove o Prémio Ruy Belo e
o Prémio Ferreira de Castro de Ficção Narrativa com o objetivo
de dinamizar e estimular a criação literária do concelho, e
homenagear o poeta e munícipe de Sintra Ruy Belo e o grande
romancista Ferreira de Castro.

A reunião conjunta do Con-
selho de Cultura e do Con-
selho de Opinião da Paisa-
gem Cultural de Sintra,
decorreu na quarta-feira, dia
4 de maio, para debater as
propostas culturais do
concelho e a apresentação do
projeto “Museu fora de si”.
Esta reunião aconteceu no
espaço da Antiga Fábrica da
Melka, no Cacém, que foi re-
centemente requalificado e
repensado para aqui se cen-
tralizar: o Centro Qualifi-
ca, Escola de Segunda Opor-
tunidade e Escola do Patrimó-
nio de Sintra.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, este cen-
tro vem “complementar e
melhorar o acesso ao ensino
em Sintra, não só para jovens,
mas também para adultos”,
acrescentando ainda que “a
educação e a cultura são
indissociáveis, pelo que faz
todo o sentido a aposta em
projetos de caráter pedagó-
gico e que tenham em con-
sideração a individualidade
de cada aluno.”

Candidaturas abertas
para Prémios Literários de Sintra

Novas expressões culturais dos conselhos
de Opinião da Paisagem Cultural e da Cultura de Sintra

O projeto “Museu fora de
si”, apresentado na reunião
dos Conselhos, terá por base
a Coleção Municipal de Arte
da autarquia, que se pretende
dar a conhecer a público,
num conceito inovador e
focado numa política descen-
tralizadora. Tendo como pon-
to de partida na Rede de
Museus Municipais, a Cole-
ção Municipal de Arte dar-
se-á a conhecer em novos
diálogos e em espaços
adaptados, presenteando o
espetador com novas pers-
petivas.
Para o presidente da autar-

quia, “este é um conceito
inovador, que permite levar a
arte aos munícipes, numa
viagem arrebatadora e assim
conquistar público para a
cultura. Esta é uma nova
perspetiva da arte, que numa
combinação inusitada torna-
se um desafio para quem vê”.
A sessão de trabalho con-
tou ainda com uma apresen-
tação pela Orquestra Escolar
Jovem, projeto dedicado aos
jovens do concelho, que
como refere o edil “reforça a
linha de ação educativa do
município, numa estratégia
que pretende diversificar as

valências disponíveis, indo
ao encontro das necessi-
dades dos jovens, em prol de
um futuro e de uma sociedade
melhores”.
A Coleção Municipal de Arte
é composta por mais de 4 mil
obras de arte distribuídas
sobretudo pelas categorias
de pintura, escultura, de-
senho e fotografia, mas
também por outras disciplinas
visuais como a gravura, a
instalação, o vídeo, a meda-
lhística, a cerâmica ou a arte
digital

Fonte: CMS

foto: cms

“Um Copo Com História” regressa a Sintra para promover o
vinho de Colares, nos dias 21 de maio, 22 de outubro e 26 de
setembro, pelas 16h00.
“Um Copo Com História” é uma iniciativa promovida pela
Câmara Municipal de Sintra que tem como objetivo dar a
conhecer e provar, em ambiente informal, os históricos vinhos
da região demarcada de Colares, as suas castas, métodos de
produção e demais curiosidades.
Com um total de três sessões agendadas para 21 de maio, 22
de outubro e 26 de novembro, o evento contará com a presença
de enólogos e produtores da Região que farão a apresentação
do vinho de Colares.
Nestas sessões os participantes farão a prova de vinhos e de
outros produtos gastronómicos da região que harmonizem
com os vinhos apresentados.
A primeira sessão da iniciativa “Um Copo Com História” terá
lugar no dia 21 de maio, no Palácio Nacional de Queluz, às
16h00, onde será possível conhecer e degustar o Vinho da
Região Demarcada de Colares dos produtores: Adega
Regional de Colares, Baías e Enseadas, Quinta de San
Michel e Villa Vergani.
A entrada é livre, sendo que a participação está limitada a 40
participantes e sujeita a inscrição prévia, com um máximo de
duas inscrições por email, para o e-mail: ana.sousa@cm-
sintra.pt, sendo obrigatória a indicação do nome do
participante, contacto telefónico, e-mail e data de nascimento,
com envio da declaração de consentimento de tratamento de
dados pessoais. A participação será confirmada via e-mail

“Um Copo Com História”
para conhecer o vinho de Colares

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta, no palco do
Centro Cultural Olga Cada-
val, a peça “Uma Shirley
qualquer”, com Susana
Vieira, no dia 27 de maio,
pelas 21h00.
Com versão brasileira de
Miguel Falabella e direção de
Tadeu Aguiar, este espetá-
culo celebra os 60 anos de
carreira da atriz, Susana Vieira.
Esta é uma nova leitura para
o clássico “Shirley Valentine”,
de Willy Russel, que já teve
encenações premiadas no
Brasil e também um filme de
sucesso.

Susana Vieira apresenta
“Uma Shirley Qualquer” em Sintra

levar por situações comuns
do dia a dia, que nem de longe
se parece com a figura que
protagoniza as boas memó-
rias que tem da juventude.
A protagonista fala do ser
humano e do instante em que
se ele percebe que a vida
ficou parada no tempo, é
preciso encarar os fatos com
leveza e bom humor, até
quando tudo parece estar
dando errado. Os dilemas de
Shirley são tão dela quanto
nossos e podem fazer parte
da rotina de qualquer espe-
ctador.
Bilhetes à venda na Ticketline

Esta comédia traz-nos a his-
tória da protagonista solitária
que decide conhecer a Grécia,
ao lado de sua melhor amiga
Wanda, sem a família, nem
mesmo Joel, o marido con-
trolador. Shirley decide

embarcar nesta viagem, uma
divertida jornada ao encontro
do seu verdadeiro eu.
Com o passar dos anos no lu-
gar da mulher cheia de an-
seios e vontade de viver, só
resta aquela que se deixa

PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

DANÇA

CINEMA

MÚSICA

Sintra – “O Gigante Egoísta
e o Príncipe Feliz”, de Oscar
Wilde
Quando: até 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 - “Planeta de eco-
estórias”, teatro de
marionetas
Quando: 22 maio, domingo,
16h
Onde: Casa da Marioneta

Sintra – Exposição de Artes
Visuais dos Utentes e Mo-
nitores da CERCIAMA –
Cooperativa de Educação e
reabilitação dos Cidadãos
Inadaptados da Amadora
Quando: até 21 maio
Onde: Galeria Municipal da
Casa Mantero

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

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

Sintra – “Nossos Bosques”
Quando: Até 29 de maio.
Onde: MAR-Museu da Água
e Resíduos, na Ribeira de
Sintra.

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

Cinema City Beloura
12 a 18 Maio

“As Aventuras de Gulliver”
VP, na sala 1, às 11.15h.
“Downton Abbey: Uma Nova
Era”, na sala 1, às13.15h,
15.50h, 18.40h, 21.25h.
“O Arco Mágico” VP, na sala
2, às 11.25h.
“Olga”, na sala 2, às 13.30h,
15.30h.
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”, na sala 2,
às17.20h, 21.30h.
“Os Mauzões”, VP, na sala 3,
às 11.10h, 13.20h, 15.30h,
17.40h.
“Olga”, na sala 3, às 19.50h.
“O Homem do Norte”, na
sala 3, às 21.40h.
“Sonic 2” VP, na sala 4, às
11.30h, 15.40h.
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”, na sala 4,
às19h.
“Monstros Fantásticos: Os
segredos de Dumbledore”,
na sala 4, às 21.35h.
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”, na sala 8,
às 11.20h, 15.10h, 18.10h,
21.00h.

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

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

Sintra – “A Quatro Mãos”
Quando: 11 de junho, 11h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, 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

A Câmara Municipal de Sintra continua a proporcionar às
famílias, crianças e população em geral, diversas iniciativas
nos seus museus municipais.
Visitas guiadas, ateliês, Hora do Conto, novas exposições,
Oficinas para Famílias ou Oficinas das Vanguardas, são
algumas das atividades que serão dinamizadas ao longo de
todo o mês de maio.
A participação nas atividades planeadas para os Museus
Municipais é gratuita e carecem de inscrição prévia por
telefone. Aproveite também a entrada gratuita em todos os
Museus Municipais de Sintra.

CASA-MUSEU LEAL DA CÂMARA
Participação gratuita. Marcação prévia: 219 238 841
14 | 14H00 • CARICATURA POLÍTICA NACIONAL, Visita
orientada. Público em geral e famílias
18 | 15H00 • LEAL DA CÂMARA E A ILUSTRAÇÃO
INFANTIL, Inauguração de Exposição. Dia Internacional dos
Museus. Público em geral
21 | 21H30 • VISITA E CONCERTO DE MÚSICA ERUDITA
Noite Europeia dos Museus. Público em geral

MUSEU ANJOS TEIXEIRA
Participação gratuita. Marcação prévia: 219 238 827
11/05 A 08/07 • OBRA EM DESTAQUE: BUSTO DE D. FILIPA
DE LENCASTRE. Público em geral
18 | 11H00 • O ESCULTOR, AS AVES E O SONHO
Sessão de leitura com José Jorge Letria e André Letria
Dia Internacional dos Museus. Público em geral
18 | 14H00 • VISITA ORIENTADA E ATELIÊ DE ESCULTURA
Dia Internacional dos Museus. Público em geral
21 | 18H00 • SEM VER, O QUE POSSO SENTIR, Visita noturna
orientada. Noite Europeia dos Museus. Público em geral e
famílias

MUSEU DAS ARTES DE SINTRA
Participação gratuita. Marcação prévia: 219 236 106
07 | 15H30 • HISTÓRIA DO GRILO QUE QUERIA SER
AMARELO, Hora do Conto. Público em geral e famílias
13 A 29 • MIÚDOS A VOTOS!, Inauguração de exposição.
Público em geral
14 | 15H00 • O QUINTO IMPÉRIO - FOTOGRAFIA
ARTÍSTICA, Lançamento de livro. Público em geral
17 | 10H00 • OFICINA DAS VANGUARDAS: A ARTE

Museus de Sintra com novas atividades
agendadas para maio

CONCEPTUAL, Público Escolar
18 | 10H00 • POTENCIArte, Visita/Ateliê. Dia Internacional
dos Museus. Público Escolar
21 | 15H30 • NOS CORREDORES DO TEMPO, Leituras
Encenadas. PARABÉNS MU.SA! Público em geral e famílias
23 | 17H30 • INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO PEDRO
CABRITA REIS, Público em geral
28 | 15H30 • BRINCADARTES, Dia Internacional do Brincar.
Público em geral e famílias

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE SINTRA
Participação gratuita. Marcação prévia: 219 238 563
14 | 15H30 • O MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE SINTRA
E A COLEÇÃO MIGUEL BARBOSA, Visita guiada. Público
em geral e famílias
18 | 17H30 • DAS TERRAS FÉRTEIS DO NILO, OS
SÍMBOLOS DE UMA CIVILIZAÇÃO, Inauguração de
exposição. Público em geral
21 | 21H00 • CONCERTO DE MÚSICA ERUDITA, Noite
Europeia dos Museus. Público em geral

MUSEU FERREIRA DE CASTRO
Participação gratuita. Marcação prévia: 219 238 828
06 | 10H30 • NÃO HÁ BORRACHA QUE APAGUE O SONHO
Dinamização de livro. Público escolar
06 | 18H00 • EMIGRANTES, Clube de Leitura. Público em
geral
18 | 10H00 • ROTEIRO A SINTRA DE FERREIRA DE
CASTRO, Dia Internacional dos Museus. Público em geral
21 | 21H30 • EMIGRANTES, Conferência itinerante. Noite
Europeia dos Museus. Público em geral

O SEMANÁRIOO SEMANÁRIOO SEMANÁRIOO SEMANÁRIOO SEMANÁRIO

DO CONCELHODO CONCELHODO CONCELHODO CONCELHODO CONCELHO

Há 88 anosHá 88 anosHá 88 anosHá 88 anosHá 88 anos
a Informara Informara Informara Informara Informar

e a Pe a Pe a Pe a Pe a Partilharartilharartilharartilharartilhar

A Junta de Freguesia de Algueirão – Mem
Martins irá realizar nos próximos dias
20, 21 e 22 de maio, a III edição da Feira
Medieval. O evento irá decorrer na Quinta
Santa Teresinha (Rua Caminho do Rio).
A entrada na Feira Medieval é totalmente
gratuita e terá início na sexta-feira, dia 20
de maio, pelas 18h.
Ao longo dos três dias do evento,
contaremos com a presença de diversas
animações como o grupo de música
medieval, “Tiago Garnacho e as suas

III Feira Medieval de Algueirão-Mem Martins
Dias 20, 21 e 22 de Maio

fantásticas personagens”, diversas áreas
temáticas como mercadores, cavernas,
danças orientais, espetáculo de fogo, entre
outras atividades alusivas ao ambiente da
época.

Horário completo da III Feira Medieval:
• Sexta-Feira – 18h | 24h
• Sábado – 12h | 24h
• Domingo – 12h | 21h

Fonte: JFAMM
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olto a escrever
neste jornal so-
bre o meu quin-
tal. Chamo quin-
tal, e não jardim,

“não há planeta b”

Maio, o mês das flores

V
porque parece que o termo
jardim exige um espaço
mais arrumado e mais fácil
de descrever, do que o
meu quintal. Confesso
que não sei o nome da
maioria das plantas que
nele existem… Há papoi-
las, malmequeres, dentes
de leão, cardos, trevos,
muitas espigas, aquela
das florzinhas vermelhas,
a outra das florzinhas
azuis, a que se agarra à
roupa, a que parece uma
nabiça, mas não cheira a
nabiça… Sei o nome das
que plantámos (alecrim,
alfazema, pascoinha, to-
milho, loureiro, medro-
nheiro, murta, carrasco…),
mas das que vão apare-
cendo só sei o nome de
algumas. Mas muitas são
lindas e trouxeram consi-
go toda uma vida animal
que nos surpreende todos
os dias, desde abelhas,
joaninhas, aranhas, lagar-
tos a pássaros com me-
lodias para todos os gos-
tos. Não esquecendo o
ouriço-cacheiro, que cau-
sa algum nervoso aos
meus cães. E tudo isto num
pequeno quintal, com
pouco mais de 300 metros
quadrados.
Mas nem sempre foi as-
sim. Há 18 anos, quando
viemos para cá morar,
criámos um jardim como
tantos outros. Uma sebe
de escalónias a toda a
volta, alguns canteiros de
aromáticas e um relvado
de escalracho, que nos
deu uma trabalheira a
plantar e a manter. Mesmo
precisando de pouca rega
após estar instalado, não
deixava de exigir uma ou
duas regas semanais no

Voltamos em 2022 com o 17º Encontro de Alternativas em
Sintra, continuando a juntar artes, sabedorias, gentes e
vivências, a percorrer um caminho de consciencialização e de
mudança para um novo paradigma mais responsável, mais
sustentável e mais humano em que nos lembramos que somos
filhos da Terra e temos que amar, respeitar e cuidar a Mãe
Natureza e cada um de nós como comunidade universal.
Em parceria com a Câmara Municipal de Sintra, a Fundação
Cultursintra FP e a SMAS e com o apoio da União das
Freguesias de Sintra, neste novo tempo, reencontramo-nos
nos dias 27, 28 e 29 de Maio de 2022, na Quinta da Ribafria.
O tema desta edição – A vida é Agora – reforça a necessidade
de que este novo tempo é agora tempo de mais Amor, mais
Serenidade, mais Arte, mais Criatividade, mais Compaixão. É
agora o tempo de aumentarmos o Altruísmo, o Foco, a
Consciência, a Coragem e a Solidariedade.

Voando em Cynthia
Tila & Maria Barracosa

O Grupo de Escoteiros 178 das Mercês, da Associação de
Escoteiros de Portugal, vai realizar no próximo sábado dia 14
de maio às 10h com partida da sua sede na rua de Plutão em
Rio de Mouro, a II caminhada da Família.
Estão inscritas 250 pessoas para no sábado de manhã em
conjunto percorrerem as ruas da vila de rio de Mouro e assim
celebrarem o mês da família.
No fim da caminhada, novamente na sede do Grupo, haverá
os habituais comes e bebes e muita diversão

Grupo de Escoteiros 178 das Mercês
II Caminhada da Família

17.º Encontro
de Alternativas em Sintra
– Mostra de Projetos
Alternativos A Vida é agora

Mow May”. Desafia todos
os detentores de jardins e rel-
vados a não fazerem cortes
durante o mês de Maio, de
forma a que as plantas es-
pontâneas possam florir,
completar o seu ciclo de vida
e, simultaneamente, alimentar
todos os insetos, abelhas e
outros animais que delas de-
pendem. A perda de biodi-
versidade e a destruição dos
ecossistemas, quer terrestres,
quer aquáticos, é um dos
grandes problemas com que
nos defrontamos e que põe
em risco a vida no nosso pla-
neta. Todas as espécies estão
interligadas e cada uma delas
tem um papel no ciclo da vida
da Terra. Muitos cientistas
defendem que a renatura-
lização dos ecossistemas é a
única solução possível.
Porque é mais barata e produz
melhores resultados a longo
prazo, do que a reintrodução
de espécies por mão humana.
E no caso dos nossos quin-
tais, jardins, bermas de estra-
da, baldios e matos, porque
não deixar a natureza invadir
os espaços e presentear-nos
com a sua paleta de cores?
Estamos a viver uma grave
crise ambiental. Todos temos
o dever de fazer algo para
ultrapassar esta crise e de ser
críticos em relação ao que nos
envolve. Questionar a forma
como aprendemos a lidar com
a natureza e as opções que
tomamos. Questionar os
responsáveis por ações que
coloquem em causa a saúde
humana e a saúde dos ecos-
sistemas. Apoiar as boas de-
cisões e envolver-nos nas
boas iniciativas. Participar.
Não podemos continuar a ser
espetadores da nossa própria
destruição.

Luísa Lourenço,
Sintra sem herbicidas

NR: A escritora Gabriela
Llansol tinha esta filosofia
unica de jardim.

verão e muitas horas gastas
a arrancar toda e qualquer
outra erva que aparecesse
para dar primazia ao
escalracho e ao nosso
relvado. Foram os anos
sucessivos de seca e a nossa
relutância em gastar água que
fazia falta a tanta gente, que
fez com que deixássemos de
lado a ideia de ter um relvado
tão exigente a nível de rega e
manutenção. Aos poucos,
fomos deixando as ervas
espontâneas invadir o nosso
relvado. Admito que custou
um bocadinho… Estávamos
formatados para um tipo de

jardim mais “arranjadinho”,
com uma separação clara
entre espécies e precisámos
de tempo para percecionar.
Uma coisa eram os matos e
os baldios, outra coisa eram
os jardins das casas. Mas
porquê? Porque é que não
imitamos mais a natureza
quando fazemos os nossos
jardins? Cá em casa, o que a
Primavera agora nos oferece
supera em muito qualquer
relvado!
No Reino Unido, a organi-
zação Plantlife (https://
www.plantlife.org.uk/) está a
promover a campanha “No
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Nos termos do art.º 30.º dos Estatutos do Clube
convoco a Assembleia Geral Ordinária para o dia 27 de
maio de 2022, pelas 21:00 horas, com a seguinte

 ORDEM DE TRABALHOS

1. Discussão e votação do Relatório e Contas relativo

Mem Martins Sport Clube

ao exercício de 2021 e do competente parecer do Conselho
Fiscal.

2. Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para
2022.

Se à hora designada não estiver presente a maioria absoluta
dos sócios, a Assembleia funcionará em 2.ª convocatória
a partir das 21:30 horas, seja qual for o número de sócios
presentes.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(a) Fernando Filipe C. Morgado

Mem Martins, 05 de maio de 2022
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