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A equipa de Juniores (sub 19),
do Hockey Club de Sintra
conquistou no pavilhão do
Ginásio Clube de Odivelas,
palco da Final 4, a Taça APL,
época de 2021-22.
A competição realizou-se no
fim-de-semana de 18 e 19 de
Junho, e para chegar à final, a
equipa sintrense derrotou o
Clube de Patinagem de Beja (6-
3), e na decisão do troféu,
venceu o Sport Alenquer e
Benfica por 6-2. Já a formação
do Alentejo, viria a classificar-
se no 3.º lugar
Apesar de todas as dificuldades
financeiras, as várias etapas de
paragem devido à Covid 19, e
o campo limitado de recru-
tamento de jovens patinadores,
o sector de formação do
Hockey Club de Sintra continua
emergente, como demonstra a
conquista do troféu associativo,
e a presença das equipas de
Infantis (sub 13), e Iniciados (sub
15) nos respectivos campeo-
natos nacionais.
Um ADN de conquista que vem
das épocas áureas dos interna-
cionais, e campeões do Mundo,
nos anos Cinquenta, e que não
se esgota no tempo.
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*Licenciatura em História e mestre em
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Património arqueológico e edificado no concelho de Sintra (VII)
Nuno Miguel Jesus*

(Continuação da edição de 24 de Junho)

QUINTA DA FONTE
Datada do século XVIII e renovada em 1956,
a Quinta da Fonte compõem-se de duas
partes. A casa terá pertencido ao Barão do
Linhó e posteriomente aos Condes de
Penamacor. Mais tarde, as Irmãs Doroteias,
chegadas a Portugal no final do século XVIII,
abrigam-se no local por amizade dos referidos
condes; aqui fundando um importante colégio
e expandindo a sua atividade em Portugal.
Sendo preciso fazer obras por o espaço ser a
certa altura reduzido para o número de irmãs
que vinham acolhendo, encetam modifica-
ções várias na capela, durante as quais é
encontrada a talha dourada da primitiva capela
pertencente à família de Penamacor, que lhes
fica extremamente agradecida com isso.
Expulsas do país após a vitória do Libera-
lismo, as Irmãs Doroteias regressarão a
Portugal após a queda da I República; vindo
a ocupar o espaço da Quinta da Fonte por
oferta da Condessa de Cuba. Feitas várias
obras neste local com o auxílio do arquitecto
Vasco Regaleira, o espaço é solenemente
benzido pelo Cardeal Patriarca Cerejeira.

QUINTA DA ARRIAGA
Chamada anteriormente de Quinta da Penha
da França; pertencera aos Frades Capuchi-
nhos que a administravam e cujas águas; tidas
por boas e medicinais, haviam sido canali-
zados desde a Serra de Sintra até aquele local.
Anos mais tardes, uma aia da rainha D. Maria
I mandaria acrescentar ao espaço já existente
uma ala perpendicular, uma escadaria e um
acesso aos jardins. Estes são decorados por
fontes, tanques datados de 1780. Em 1857,
Sande e Castro, figura importante da política
nacional, empresário e governador de
Moçambique; dono da vizinha quinta da
Arriaga, fica como novo proprietário deste
imóvel, seguindo-se Joaquim Pinto de
Magalhães. Agraciado com o título de Conde
de Arriaga por D. Luís, uma das suas filhas
viria a desposar o filho do vizinho da Quinta
do Casal, famoso artista e músico-compositor.

QUINTAS DA BELA VISTA,
DA PIEDADE E DA CAPELA
Pertenceram à família dos Duques do Cadaval.
A primeira delas foi impulsionada pelo terceiro
titular daquele ducado, que em 1721 incentiva
o restauro de estruturas anteriormente
existentes, herdadas da família dos Castros
de Colares. Coberta de boa azulejaria, saída
da mão de Oliveira Bernardes, a capela é
interessante e muito rica. Desde 1720 que aqui
se realizava entre os dias 10 e 12 de Setembro,
uma grande procissão em honra de Nossa
Senhora da Piedade, tornando-se o local alvo
de romaria e peregrinação para muitos dos
seus fiéis. O sismo de 1755 não faz aqui
estragos, o que contribuiu para o carácter
lendário e milagroso da capela. Alvo de
restauros vários em 1773, continuou a manter
muita da sua simplicidade original. Muito
arruinada em 1940, foi alvo de restauro. Em
1770, um outro membro da mesma família, o 9º
Duque de Cadaval; edifica aqui um pavilhão
azulejado, bem como uma nova capela,
amplamente decorada. Datam ambas as

estruturas de 1770. No salão da casa, existem
ainda hoje retratos da família, feitos por Van
Dyck, que lembram cenários de alguns hotéis
franceses e lisboetas do século XVIII e XIX.
Separadas das restantes divisões encontram-
se as cozinhas da casa. Quanto aos jardins,
surpreendem quem aborda aqueles espaços
pela riqueza, variedade e diversidade de
árvores e plantas, completada por numerosas
esculturas e mármores, de fabrico tipo Mafra.
Digno de nota é o terraço, decorado com 12
bustos.
Quanto à Quinta da Piedade, foi levantada
por outro membro daquela família, o 5º duque
da Casa do Cadaval, D. Miguel, que morre
todavia no Brasil sem ver toda aquela obra
concluída (1807). Seriam os seus herdeiros,
principalmente o 16º duque, no exílio com D.
Miguel I, quem completaria as obras na
residência. Herdeira da casa e do título, D.
Maria Piedade aqui empreende novos
melhoramentos. O espaço acolhe alguns
personagens da história mundial, como o rei
Umberto de Itália, que aqui reside durante a II
Guerra Mundial (1939-45). Nos jardins, muros,
bancos encontram-se diversas composições
de azulejos, brancos e azuis. Da autoria do
conhecido mestre PMP, foram salvos de
destruição, encontrando-se alguns deles em
Sacavém e noutras quintas.
Esta quinta reflecte o grande gosto pela
música, com representações de violinos,
músicos, meninos a tocar musica, que era,
aliás, a grande paixão da Marquesa do
Cadaval.

QUINTA DO CARMO
Começou  por ser um antigo convento,
reabilitado e reconstruído por Frei
Constantino Alves Pereira (em 1465),
passando posteriormente para o Conde da
Anta, já no século XX. Aqui se hospedaria,
no século XIX, Alexandre Herculano. O
edifício continua a manter traços anteriores
ao seu período de apogeu, o século XVII,
altura em que o bispo D. Dinis de Melo e
Castro, ordenou a sua construção tal como
hoje se pode ver. De uma de só nave, muito
bem iluminada, conta junto à porta principal
com uma laje do sepulcro do presumível
construtor do templo. Na capela-mor o altar é
de bom mármore, e forrando as paredes
encontram-se bonitos painéis de azulejos. O
retábulo é em estilo neoclássico, riquíssimo,
adornado com 4 colunas e talha dourada. É
aqui que se encontram os restos da família
Melo e Castro. Conta ainda no seu interior
com dois claustros em abóbadas de arestas e
colunas toscanas. No maior deles encontra-
se a capela de São Pedro, com um retábulo
onde foi colocado um relicário do século XVIII,
reforçando-se ainda com contrafortes toda a
estrutura envolvente. Uma outra capela,
datada de 1612, encontra-se totalmente
forrada a azulejos de ponta de diamante.
A ermida foi mandada construir pelo cardeal
D. Henrique. Muitos anos volvidos após a
extinção e expulsão das ordens religiosas do
país após a guerra civil dos anos 30 do século
XIX, e de muito tempo de abandono, a
propriedade viria a ser adquirida pelo
visconde de Monserrate.

QUINTA DOS FREIXOS
Tomada Sintra ao poderio islâmico, Afonso
Henriques doa porções de terra a todos os
que o ajudaram nesse empreendimento. Um
dos contemplados é o oficial Albernaz, que
em Colares manda construir uma torre que

ostenta o seu nome, a Torre de Albernaz, parte
do edifício que ainda hoje subsiste. Mais
tarde o espaço é dado com sendo propriedade
de um clérigo, o padre Albuquerque, corria o
ano de 1733. Derrubada em 1765 e reerguida,
em tons sóbrios, com uma cozinha forrada a
azulejos, de origem portuguesa do século
XIX, azuis e brancos, muito interessantes. Esta
divisão foi de resto a única das ainda hoje
existentes que menos alterações sofreu.
Azulejos de tons brancos e perles, fingindo
outras tonalidades, embelezam esta quinta. O
espaço é mais tarde adquirido por José
Joaquim Miguéis, datando desse momento
os tons rosados que ainda hoje se podem ver
na fachada da casa. Comprada em 1900 pela
família Morais, aparentada com o famoso
Hermenegildo Capelo, conta com uma vista
interessante e jardins luxuriantes, conjugada
com o correr das águas, os tanques, as sebes
forradas a azulejos representando cenas
mitológicas que tornam o local ideal para
jantares e eventos familiares.

QUINTA DOS LAGOS
Fernando Formigal Morais, primeiro
presidente da Câmara Municipal de Sintra
após a proclamação da I República, mandaria
erguer na sua Quinta dos Lagos, em 1907,
duas torres feudais que antecediam um grande
parque eclético. Sobre a fachada da casa abre-
se uma grande loggia, de tipo renascentista,
com elementos decorativos italianos e
nórdicos. Painéis de azulejos azuis e brancos,
representando a vida lendária de Santa
Ângela, adornam a capela da casa, erguida
em estilo neo-romano e decorada com vitrais
e arcos neoromânicos. A azulejaria, da
responsabilidade J. Pinto, foi mandada fazer
em 1907. Atualmente o orago da capela, e
consequentemente da casa; é São Domingos.
Águas canalizadas do Castelo dos Mouros
alimentavam a casa bem como um frondoso
parque deste recurso indispensável. Formigal
nunca chegaria a gozar inteiramente deste
espaço. Arruinado após vários negócios mal
sucedidos, acaba por tirar a sua própria vida,
pouquíssimos dias depois de ter recebido em
sua casa, para uma festa, o rei D. Manuel II.

QUINTA DA MADRE DE DEUS
Conta com mais de 250 anos de História. A
fachada da residência é vibrante e ricamente
estucada. A capela da casa conta com um
frontal elegante. Esta obra data de 1739. Ao
centro da capela encontra-se a imagem da
Madre de Deus, obra realizada por Bartolomeu
Antunes, em especial os conjuntos de
azulejos azuis e brancos. Antes de
desaparecer sem deixar rasto, existia um belo
retábulo que completava a peça. Foi
substituído por outro, revestido a ouro. A sua
feitura datará de 1740. Pinturas quer de Sousa
do Prado quer dos Condes do Redondo
adornam o interior da casa. Tradição muito
antiga aponta o antigo cardeal patriarca João
da Mota e Silva como dono deste espaço. Já
Anselmo Braancamp Freire falava, em 1899,
que havia uma tradição que a casa pertencera
sempre aos Condes do Redondo, com forte
ligação à vila de Sintra. Em 1936 a casa passou
para a posse da família Baker.

QUINTA MAZZIOTTI
Edifício do século XVII.  Esta quinta possuía
jardins tão ricos e diversos que o viajante
britânico William Beckford não hesitou em os
comparar com os jardins mitológicos de

Alcipo, assim que os viu a primeira vez. O
primeiro proprietário desta casa foi Roiz
Arouches, músico da câmara de D. Filipe II
de Espanha, agraciado pelo monarca com a
posse dos terrenos onde se viria a erguer o
edifício que hoje ainda se pode ver. Seu neto
vende-a posteriormente em 1757 a Bento
Pereira Chaves, sargento-mor de Colares. Com
a autorização da rainha D. Mariana Vitória,
este expande o espaço da residência tirando
partido dos terrenos em redor. Um ano antes
de falecer consegue que lhe seja autorizada a
transformação daquele espaço num morgadio
da sua inteira competência e seus familiares.
Deixando tudo ao seu filho José Dias, a quinta
passa a partir desse momento a chamar-se
Quinta de José Dias. Nada se conhece
infelizmente da sua construção e as
informações existentes sobre a quinta são em
si altamente contraditórias. Até ao século XIX
o local é conhecido pela magnificência dos
seus jardins, enfeitados por colecções de
mosaicos, fontes, buxos, conchas, e onde foi
instalada uma cascata de água.
A partir de 1830, por via de matrimónio entre
um membro da família de José Dias e um de
uma  família com raízes italianas, passa o local
a ser conhecido como Quinta Mazziotti. Aqui
viriam a casar Maria do Carmo e Carlos
França, casamento que dará muito que falar
naquele tempo e que granjeará ao espaço uma
nova denominação-Quinta do Casamento. A
casa permanece em mãos da família até 1980,
altura em que esta a vende.

QUINTA DE NOSSA SENHORA
DO CARMO
Situada em Agualva. Fundada no final do
século XVII por José Ramos da Silva, rico
empresário que enriquecera com os produtos
que comerciava em terras brasileiras.
Regressado a Portugal, assume o cargo de
diretor da Casa da Moeda, antes de ser
nobilitado em 1743. Compra então a esta
quinta onde a capela assume lugar de
destaque, com uma imagem de madeira
representando a Virgem. O edifício da quinta
é em si mesmo muito simples, embora
extremamente elegante. Teresa Maia, uma das
herdeiras, assume o espaço após a morte do
pai, ajudada pelo seu irmão, Matias Aires.
Teresa ficará célebre como escritora, o irmão
como iluminista e tratadista. O local torna-se
rapidamente um espaço de convívio para os
amigos que residiam pertíssimo dali, no Paço
de Belas, como o infante D. Manuel; visita
regular da casa. Paralelamente com a sua
atividade de escritor, Matias Aires cuida da
casa e toma conta dos jardins. Após o sismo
de 1 de Novembro de 1755, aqui se refugia
uma outra sua irmã, Catarina Josefa. Toda a
família se encontra sepultada neste local.
Muito tempo depois, o Conde de Mesquiteira;
Bartolomeu Costa Macedo; que desposa
Maria d´Osório de Castro, assume a gestão
do imóvel. Uma vez viúva, esta habita sozinha
a casa, que passa a ser conhecida entre os
locais como Quinta da Fidalga. Mantida em
mãos da família, é vendida em 1981 a uma
sociedade educativa.
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Celebração do Dia do Município
em Sintra

foto: jsPaços do Concelho

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, cessar as
restrições à presença dos
munícipes nas Reuniões de
Câmara públicas, já a partir
da próxima sessão agendada
para dia 19 de julho.
Os munícipes voltam a poder
assistir presencialmente às
Reuniões Públicas do execu-
tivo camarário que têm lugar
no Palácio Valenças, em
Sintra.
A autarquia já havia reto-
mado, a 19 de abril, a parti-
cipação presencial dos muní-

Reuniões Públicas da Câmara voltam a ser abertas
a partir do dia 19 de julho

Palácio Valenças

cipes nas Reuniões Públicas,
para realização das respetivas
intervenções e pelo tempo
necessário à obtenção dos
esclarecimentos por parte do
executivo municipal.
Para Basílio Horta, presidente
da Autarquia “este é um re-
gresso necessário e simbó-
lico, temos de começar a
regressar à normalidade, com
a responsabilidade que
sempre pedimos a quem vive
em Sintra. Regressamos às
sessões com público ainda
que cumprindo sempre as
regras de saúde pública”.    

Desta forma, a partir de 19 de
julho verifica-se o regresso ao
formato habitual com presen-
ça dos munícipes nas reu-
niões públicas, atendendo ao
facto de se manterem ainda
algumas medidas de preven-
ção ao contágio por Covid-
19 as Reuniões mantêm a
transmissão em live strea-
ming e com tradução em
Língua Gestual Portuguesa
no canal de Youtube da au-
tarquia garantindo o acesso
alargado da população a
estas sessões.

Fonte: CMS

 Câmara Municipal
de Sintra assinala
o Dia do Municí-
pio, a 29 de junho,
com a já habitual

Considerando o Feriado Municipal do dia 29, o Jornal de Sintra teve que
encerrar esta edição no dia 28.
Assim sendo não há notícias da celebração do Dia do Município mas
permitimo-nos informar do teor do comunicado da Câmara Municipal
recebido na redacção, no dia 27, para conhecimento dos munícipes.

A
cerimónia do hastear da
bandeira e diversas iniciativas
por todo o concelho.
As comemorações têm início
no dia 28 de junho com o con-
certo gratuito pela Orquestra
Municipal de Sintra que vai
interpretar Dance Mauresque
de Alfredo Keil e a Sinfonia
N.º 8 de Dvorak, pelas 21h00,
no Centro Cultural Olga
Cadaval.
No dia 29 de junho, o pro-
grama começa com a ceri-
mónia do Hastear da Ban-
deira, que decorrerá nos
Paços do Concelho, às 10h00.
A cerimónia contará com a
participação da Banda da
Sociedade Filarmónica Boa

União Montelavarense e de
seguida, nos claustros da
sede municipal, será inau-
gurada a exposição de foto-
grafia “Sintra Lugares em
Espera”, será também apre-
sentada na recém criada
plataforma geográfica de
apoio ao investidor.
Na recém ligação entre o
Parque Lazer Pinto Vasques
e a Quinta da Ribafria, às
11h30, tem lugar a atuação
pelo Grupo de Concertinas da
Associação de Proprietários
e Moradores da Serra da
Silveira. No local, ao longo do
dia, estão planeadas diversas
atividades e animação.
Depois de obras de recu-
peração para albergar todos
os serviços oficinais da
Câmara, vai ser inaugurado o
Complexo Municipal de Vila
Verde, pelas 12h00.

A Ciclovia do Atlântico,
percurso ciclável e pedonal na
Ligação de Colares, Banzão e
Praia Grande, é inaugurada
pelas 12h30. E a Praia das
Maçãs recebe a exposição de
fotografia “Memórias de
Praia” que ficará patente até
15 de setembro.
Também a ligação à praia e o
requalificado Parque das
Merendas do Magoito serão
um dos pontos de passagem
desta efeméride.
Da parte da tarde, pelas 16h00,
será inaugurado o Parque
Florestal Municipal da Serra
da Carregueira, em Belas. Este
projeto garante criação uma
nova zona verde para usu-
fruto da população, que per-
mite a ligação e continuidade
do Eixo Verde Azul, num
percurso de cerca de 3 km que
liga o aglomerado urbano e o

Belas Clube de Campo.
As comemorações deste dia
encerram às 18h00, no Ter-
reiro do Palácio Nacional da

Vila de Sintra, com o concerto
de encerramento pelas Or-
questras Escolares de Sintra.
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• 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 fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas
• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa
• P• P• P• P• Posta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta 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 flan• Pudim flan• Pudim flan• Pudim flan• Pudim flan
• 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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Abrigos de Passageiros na Freguesia
de SÃO JOÃO das LAMPAS

presente Roteiro
pelo Património da
Freguesia de São
João das Lampas é
sobre os Abrigos

de Passageiros, construídos
pela Junta de Freguesia e que
atinge as três dezenas. Este é
mais um exemplo da iden-
tidade desta centenária
freguesia saloia e rural do
concelho de Sintra.
Conhecer este património
ajuda a preservar e a valorizar.
É certo que há alguns a pre-
cisarem de intervenção, so-
bretudo devido a vanda-
lismo. Por vezes é necessário
esperar algum tempo para se
fazerem as intervenções
necessárias. Mas, também é
certo que o Património da
Freguesia não pode andar
desleixado durante muito
tempo. As entidades respon-
sáveis (em relação a estes
abrigos de passageiros, de
acordo com a Lei, é a Junta
de Freguesia) devem atuar

O
BolelasAreias

Catribana Tojeira

Dia 1 de Julho
Ação de sensibilização sobre alimentação saudável,
no Mercado da Estefânia

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião do
executivo, as medidas de Ação Social Escolar que visam a
igualdade de oportunidades para todos os alunos do concelho.
As medidas agora aprovadas serão implementadas no ano
letivo de 2022/2023 e têm como objetivo de garantir o acesso
e as mesmas condições de sucesso para todos os alunos,
independentemente da sua situação económica.
O presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, sublinhou
que “a educação é um direito fundamental e a base de uma
sociedade mais justa e equitativa”, acrescentado que “aos
estudantes do município, serão disponibilizados todos os
apoios necessários, de forma ajustada, reunindo todas as
condições para o seu bom desempenho escolar.”
Os objetivos da Ação Social Escolar (ASE) passam pelo
combate à exclusão social e ao abandono escolar numa
estratégia de promoção da igualdade de oportunidades no
acesso ao ensino. Este apoio, inclui medidas que passam
pela comparticipação económica destinada, nomeadamente à
alimentação, aquisição de material escolar, visitas de estudo
e em alguns casos subsídio de transporte. A ASE contempla
dois escalões (A e B), que são definidos de acordo com os
escalões de abono de família.

Autarquia de Sintra aprova
medidas de ação social escolar

A Câmara Municipal de
Sintra acolhe no Mercado
Municipal da Estefânia uma
ação de sensibilização sobre
alimentação saudável e se-
gura no próximo dia 1 de
julho, a partir das 10h00.
A ação pretende envolver
comerciantes e clientes em
dinâmicas sobre segurança
alimentar, boas práticas para
uma alimentação saudável e
segura, cuidados a ter com o
armazenamento/acondicio-
namento dos alimentos e hi-
gienização dos equipamentos

Mercado Municipal da Estefânia
foto: js/arquivo

GNR – Atividade operacional
semanal
A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 17 e 23 de junho,
que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade
e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais provisórios:
1. Detenções: 520 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
• 115 por condução sob o efeito do álcool;
• 91 por condução sem habilitação legal;
• 31 por tráfico de estupefacientes;
• Dez por posse ilegal de armas e arma proibida;
• Nove por furto e roubo;
• Sete por violência doméstica;
• Um por incêndio florestal.
2. Apreensões:
• 5 256,22 doses de haxixe;
• 599,95 doses de cocaína;
• 160,2 doses de MDMA;
• 30 armas de fogo;
• 24 armas brancas ou proibidas;
• 23 viaturas.
3. Trânsito:
Fiscalização: 6 370 infrações detetadas, destacando-se:
• 935 excessos de velocidade;
• 598  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 346 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 221 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
• 235 por falta de seguro de responsabilidade civil;
• 236 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 262 relacionadas com tacógrafos;
• 304 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei.

fotos: henrique martins

atempadamente para corrigir
o que está mal.
São 30 os abrigos desta na-
tureza que a Junta de Fregue-

sia de São João das Lampas,
nos anos 90 do século XX e
nos primeiros anos do século
XXI, instalou em 4 percursos

de autocarro com ligação a
Sintra.

Henrique Martins
(Colaborador Local - Parte)

da restauração.
A iniciativa decorre entre as
10h00 e as 12h00, com o
objetivo de fomentar as boas
práticas alimentares, pro-
mover a atividade comercial
dos mercados municipais
junto da população.
O evento é organizado pela
Associação Empresarial de
Sintra e conta com o apoio da
autarquia.

Fonte: CMS
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Ultima edição disponível
em

www.jornaldesintra.com

LEIA, ASSINE
E DIVULGUE

A Câmara Municipal de
Sintra promove visitas guia-
das às escavações arqueo-
lógicas do Alto da Vigia e do
Monumento Pré-histórico da
Praia das Maçãs, todas as
sextas-feiras de julho.
O Sítio Arqueológico do Alto
da Vigia poderá ser visitado
nos dias 1 e 15 de julho, um
local cheio de história que
remonta a inícios do século
XVI em que as primeiras
referências falam da existência
de um santuário romano
monumental.
Num local rodeado de uma
paisagem magnífica, é junto
à foz do Rio de Colares que
as escavações podem ser
observadas.
A 8 e 22 de julho realizam-se

Praia das Maçãs
Visitas guiadas a  escavações arqueológicas
todas as sextas-feiras de julho

O Teatro Tapa Furos re-
gressa à Quinta da Regaleira
para mais um espectáculo
itinerante neste verão! 
INFERNO! foi o texto esco-
lhido para levar à cena neste
ano de 2022. 
Esta é uma adaptação livre da
obra que faz parte do imagi-

nário da literatura clássica e
do imaginário esotérico em
que também a Quinta da Re-
galeira se encontra imersa. 
Convidamos o público a jun-
tar-se a nós nesta aventura
por entre os belos jardins e
caminhos da Quinta da Rega-
leira entre os dias 07 de Julho
e 03 de Setembro de 2022,
Sextas e Sábados às 21h30. 
Nos dias 22 e 23 de Julho, não
haverá espectáculo.  

O Grupo
O Teatro Tapa Furos, fundado
em 1990, com 31 anos de acti-
vidade ininterrupta em Sintra,
tem desde sempre procurado
a versatilidade que julga im-
prescindível face ao panora-
ma cultural contemporâneo.
O trabalho do colectivo mar-
ca-se por uma estratégia bem
definida de sensibilização de
públicos e da sua recepção,

TapaFuros – Quinta da Regaleira
07 de Julho e 03 de Setembro, Sextas e Sábados às 21h30 
INFERNO! – A partir de Dante Alighieri

visitas ao Monumento Pré-
histórico da Praia das Maçãs.
Esta é uma oportunidade
única para observar uma
notável sepultura megalítica,
construída e utilizada entre os
finais do 4º milénio e durante
o 3º milénio a. C.
A riqueza destes locais, com
grande valor histórico,
transportará os visitantes
numa jornada pelos ante-
passados, ao mesmo tempo

que demonstrará a impor-
tância do Património Arqueo-
lógico do concelho.
As visitas guiadas irão reali-
zar-se às 10h00 e às 11h00,
com limite de 10 pessoas por
visita.
A atividade é gratuita, e
requer inscrição prévia
através do número 21 923 86
08 ou por dpa.masmo@cm-
sintra.pt

sendo as produções apresen-
tadas na rua a prova dessa
aposta, ao fazer com que os
espectadores se sintam inte-
grados nos seus espectácu-
los, participando como figu-
rantes num jogo teatral que
se pretende, antes de mais,
comunicante – conforme su-

cedeu em vários locais como
o largo fronteiro ao Palácio
Nacional de Sintra, a Quinta
da Regaleira, Biblioteca Mu-
nicipal - Casa Mantero ou
Parque da Liberdade e, mais
recentemente, no igualmente
prestigiado Museu Arqueo-
lógico de S. Miguel de
Odrinhas.
O reconhecimento do traba-
lho do colectivo, por parte da
edilidade Sintrense, teve um
ponto de relevo com a atri-
buição da medalha de mérito
municipal grau ouro.
Tem como mecenas a Funda-
ção CulturSintra e como
parceira a Câmara Municipal
de Sintra.

“INFERNO!”
Seguindo a descida do Poeta
Dante ao Inferno para poder
depois reencontrar a sua
Amada Beatriz, através de

excertos originais, entrelaça-
se uma estrutura paralela e
contemporânea onde surgem
sete atores disponíveis, a
qualquer preço, a lutar pelo
papel de Dante, num jogo
teatral em inesperado formato,
comandados por uma Master
Voice e muito próximos do
público.

Ficha Artística e Técnica
Texto Original | Dante
Alighieri
Dramaturgia e Adaptação de
Texto | Nuno Vicente
Encenação | Rui Mário
Música Original | Pedro
Hilário
Interpretação | Ana Valente,
Artur Dinis, Francisco Sousa,
Nuno Fonseca, Sara Rio
Frio, Samuel Saraiva e Vasco
Barroso
Figurinos | Sónia Marques e
Xana Capela
Adereços e cenários | Júlio
Almas
Imagem do cartaz:
Criação e direcção | Júlio
Almas
Fotografia | Sérgio Santos
Figurinos e caracterização |
Xana Capela
Pós-produção | Júlio Almas e
Ronald Van Middendorp
Grafismo | Adriano Lopes
Ficha técnica:
Montagem e operação de luz
e som | Show Ventura
Fotografias de cena | Sérgio
Santos
Produção Executiva | Joana
Rodrigues
Produção | Teatro Tapa Furos
Promotor | Fundação
CulturSintra
Duração | 90 min aprox.
M/12
Quinta da Regaleira
Morada: R. Barbosa du
Bocage 5, 2710-567 Sintra
Reservas: 968610105 |
producao@tapafuros.com
Bilheteira:
https://blueticket.meo.pt/
Event/6625/INFERNO!
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MUNICÍPIO DE SINTRA

ANÚNCIO

Alteração ao Alvará de loteamento n.º 16/1978

Lina Catarino, Diretora do Departamento de Gestão do Território da Câmara Municipal de Sintra,
por subdelegação de competências (Despacho n.º 1 – DM-PGT/2021, de 14 de dezembro),
torna público que se encontra a tramitar nesta Câmara Municipal (Departamento de Gestão do
Território) uma alteração da licença da operação de loteamento com registo processo P3662/
2021 em nome de ALMA VETERINÁRIA, LDA, alteração ao Alvará de Loteamento n.º 16/1978,
sito na Estrada das Ligeiras, Bela Vista, Freguesia de Cacém e São Marcos nos termos do
disposto no artigo 27.º conjugado com o 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com as alterações vigentes, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do art.º 112.º do CPA
e artigo 14.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Sintra (Aviso n.º 1267/
2017 publicado em Diário da República, 2.ª série – N.º 23 – 1 de fevereiro de 2017), pelo que se
procede à abertura do período de discussão pública e notificação dos proprietários dos lotes
constantes do referido alvará de loteamento, para que todos os interessados se possam
pronunciar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte à publicação do
presente aviso no Diário da República. Na falta de resposta, no prazo referido, considerar-se-
á que nada têm a opor à alteração da licença da operação de loteamento.

Os interessados poderão consultar a alteração da licença da operação de loteamento,
informação técnica elaborada pelos serviços municipais, assim como, os pareceres,
autorizações ou aprovações emitidos pelas entidades exteriores ao município, documentos
que fazem parte integrante do processo de loteamento, no sítio de Internet da Câmara Municipal
de Sintra (www.cm-sintra.pt) e no Departamento de Gestão do Território, Divisão de
Licenciamento de Operações de Loteamento, sito na Praça Dom Afonso Henriques, na Portela
de Sintra, podendo ser elaboradas sugestões, observações e reclamações em requerimento
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de Sintra, a remeter ao Gabinete de Apoio ao
Munícipe ou através do endereço electrónico: municipe@cm-sintra.pt.

Sintra, 21 de Junho de 2022.

SINTRA
C Â M A R A   M U N I C I P A L

PRESIDENTE

PUB. JORNAL DE SINTRA, 1-7-2022

AVISO

Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo da competência
constante da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do estatuído no artigo 56.º do
Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em articulação com os
artigos 44.º, 47.º e 159.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, torna público que, nos termos do n.º 1 do artigo 34.º
do Regime Jurídico atrás referido a Câmara Municipal de Sintra deliberou, por unanimidade,
na sua reunião ordinária de 7 de Junho 2022, aprovar a Proposta n.º 390-P/2022, de 1 de
Junho de 2022 de delegação de competências da Câmara Municipal de Sintra no seu
Presidente no âmbito do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de Outubro – Sistema de Gestão
Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).

O documento supra referido e que se dá como reproduzido, encontra-se integralmente
disponível para consulta através do Edital n.º 315/2022, afixado nos locais de estilo, no
Departamento de Atendimento e Desenvolvimento Organizacional e na página da Câmara
Municipal de Sintra na Internet em www.cm-sintra.pt.

O acto supra é ainda objecto de Aviso (extracto) publicado em II Série de Diário da República.

Paços do Concelho de Sintra, 20 de 06 de 2022.

 Câmara Municipal de
Sintra, assinou na se-
gunda-feira, dia 27, o
acordo com o IHRU -
 Instituto de Habitação e

Autarquia de Sintra celebra acordo com IHRU
e dá mais um passo na Estratégia Local de Habitação

Mariana Gonçalves, secretária de Estado da Habitação e Basílio Horta,
na assinatura de acordo com IHRU

foto: cms

uma habitação. Para Sintra a habi-
tação é uma área social interligada
com outros dois eixos prioritários: a
saúde e a educação. Defendemos
que devemos olhar para a habitação
como olhamos para a saúde e para
o ensino, a importância social des-
tes três eixos deve ser encarada com
a mesma perspetiva, a clara moti-
vação de cumprir com um direito
essencial”.
A secretária de estado da habitação,
Marina Gonçalves, esteve presente
na cerimónia de assinatura e

felicitou o trabalho desenvolvido
num território tão vasto como o de
Sintra e que, com objetivos ambi-
ciosos salvaguarda o direito à
habitação no concelho.
Os objetivos gerais da Estratégia
Local de Habitação de Sintra são:
• responder a situações de emer-
gência social e de extrema carência
e precaridade habitacional, mi-
tigando situações de segregação
social;
• promover a melhoria das condições
de acesso à habitação, alargando o

leque e volume de respostas e o
espectro da população alvo;
• promover a melhoria qualitativa e
adequabilidade do parque habita-
cional público e privado;
• promover a inclusão social,
autonomia funcional e dinamização
sociocultural;
• modernizar e ampliar a capacidade
de resposta e a eficiência municipal
na área da habitação.
No documento estratégico da
autarquia pode conhecer-se uma
estratégia local de intervenção e a

política de habitação para o
Município de Sintra, para o período
de 2021 a 2026. É objetivo deste
documento não só a definição da
Estratégia Local de Habitação, mas
também a constituição do quadro
de suporte à elaboração de futuras
candidaturas aos diversos progra-
mas nacionais de habitação, em
especial ao Programa 1.º Direito -
Programa de Apoio ao Acesso à
Habitação e ao Plano de Recupe-
ração e Resiliência.
Serão beneficiadas mais de 3000
famílias, com intervenções que
pretendem combater no terreno as
dificuldades sentidas pelos mais
desfavorecidos e zelar por melhores
condições de vida dos munícipes.
A autarquia de Sintra coloca, assim,
a política local de habitação no cen-
tro da sua ação para este mandato,
permitindo uma maior celeridade na
resolução dos problemas habita-
cionais da sua população.
Projeto/Investimento apoiado pelo
PRR – Plano de Recuperação e
Resiliência e pelos Fundos Euro-
peus NextGeneration EU.

Fonte: CMS

A
Reabilitação Urbana para a Es-
tratégia Local de Habitação de
Sintra.
Este acordo agora celebrado vai per-
mitir financiar a execução das me-
didas definidas na Estratégia Local
de Habitação e beneficiará mais de
3000 famílias, mais de 9000 pessoas,
num investimento de cerca 179
milhões de euros em seis anos.
A Estratégia Local de Habitação de
Sintra, aprovada no final de 2021,
visa garantir condições de acesso a
uma habitação condigna a quem
não dispõe de capacidade financeira
para aceder a uma solução habi-
tacional adequada.
Para o presidente da autarquia,
Basílio Horta, “o envolvimento dos
municípios ao redor deste assunto,
da habitação, é vital e em Sintra o
empenho para cumprir com os
objetivos será total. Com este acor-
do, agora celebrado com o IRHU, a
autarquia está a zelar por um direito
fundamental, o direto de acesso a
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bras em São Pedro e, inevitavelmente, a necessidade de procurar
outro recinto adequado à celebração da festa anual que, por
esta altura, tantos milhares de pessoas costuma mobilizar.
Apesar das várias alternativas em presença, a verdade é que
não terá sido fácil acertar para que a corajosa decisão que se

São Pedro na Estefânea

OPINIÃO

João Cachado*

O
impunha resultasse tão positivamente quanto expectável.

Confesso que, ao saber da opção pela Correnteza, perfilaram-se uma série
de itens, aparentemente menos favoráveis, como a do trânsito por vezes
intenso numa artéria fulcral do centro urbano, questões relacionadas com
o fornecimento de ener-
gia ou a segurança de
pessoas e bens que,
afinal, acabaram por ser
devidamente equacio-
nados pelos respon-
sáveis.

Tratando-se de um re-
ctângulo longilíneo, com
poucos metros de lar-
gura, exigiu acertada e
operacional distribuição
das barraquinhas de
comes e bebes, venda de
artesanato, roupas e de
outros produtos que
sempre atraem o inte-
resse do público.

Naturalmente, sempre
realizada no magnífico
terreiro agora em pro-
cesso de recuperação, a
festa tem características
que, em lugar tão diferente, tiveram de ser adaptadas à circulação, descanso
e geral usufruto de todos os interessados. Adivinha-se tarefa espinhosa
naquela que é a tão especialmente atraente varanda da Estefânea onde, a
qualquer hora, com o estupendo Vale da Raposa a seus pés, é possível
alcançar os soberbos, diversificados e únicos panoramas da Serra e da
Vila Velha.

Local muito perto de casa, por onde circulo mais do que uma vez por dia,
logo suscitou a possibilidade de apurar opiniões acerca dos festejos ali
concretizados, quer junto dos diversos intervenientes quer de outras
pessoas com quem conversaria.

E, tanto quanto pude concluir, de facto, a Correnteza até foi escolha deveras
acertada. Ninguém me apontou o mínimo defeito às condições que ali
encontrou, propícias ao convívio e aos momentos agradáveis de que me
deram conta e que, na realidade, também eu testemunhei com a maior
satisfação.

Todos os dias ali se foram realizando os espectáculos previamente
anunciados. E, como bem evidencia a foto obtida pelas dez da manhã do
passado Domingo, que bom foi ter encontrado aquele grupo a ginasticar e
dançando sob a orientação da monitora no palco! Sabem que mais? Até
apetece pedir à Junta de Freguesia e à Câmara que, na medida do possível,
mantenham a Correnteza como lugar propício a iniciativas que tais.

*Escreve de acordo com a antiga ortografia

fotos: joão cacahdo

Rancho Folclórico “As Lavadeiras” do Sabugo

Festival Folclórico “As Lavadeiras” do Sabugo

Grupos convidados
Os grupos folclóricos federados no
concelho de Sintra actualmente
existentes são:
Grupo Folclórico Os Camponeses
de D. Maria; Grupo Folclórico de
Belas; Rancho Folclórico As
Lavadeiras do Sabugo; Rancho
Folclórico e Etnográfico Saloio
M.T.B.A.
Segundo a Federação do Folclore
Português o estatuto de federado,
passa por um criterioso processo de
investigação.
Todos os anos, os grupos ainda
existentes no concelho realizam os
seus festivais, sempre com a pre-
sença de outros grupos nacionais,
num espírito solidário e amigo.
Muitos destes grupos convidados
são oriundos das terras natais de
habitantes do concelho.
Este ano e inserido dentro destes
princípios o  Rancho Folclórico “As
Lavadeiras” do Sabugo vão realizar
no dia  23 de Julho o seu Festival,
que não se realizou nos últimos
anos, devido à pandemia, que
paralizou a cultura quer de cariz
popular, quer erudita.
Este festival apresenta o seguinte
programa:

Programa:
17:30h – Chegada dos Ranchos/
Grupos ao Sabugo
18:00h – Concentração na U.D.R.S.
(sede)
18:15h – Cerimónia de Boas vindas
e Entrega de lembranças
19:00h – Jantar
21:30h – Início do desfile até ao
recinto do festival
(Auditório do Mosqueiro)
22:00h – Início do Festival com os
seguintes
Ranchos/Grupos:
Rancho Folclórico “As Lavadeiras”
do Sabugo
ESTREMADURA CENTRO
SALOIA
Rancho Folclórico de Perosinho –
Vila Nova de Gaia
DOURO LITORAL – CENTRO
Rancho Folclórico de S. Miguel de
Carregueiros – Tomar
ALTO RIBATEJO
Rancho Folclórico do Carregado –
Carregado
ESTREMADURA CENTRO
SALOIA
Rancho Folclórico da Fajarda –
Coruche
RIBATEJO

Resenha histórica
do Rancho Folclórico
“As Lavadeiras” do Sabugo
Este rancho, um dos mais antigos
do concelho, foi fundado em 1966 e
procurou, por exigências da
federação do Folclórico Português

Rancho Folclórico de Perosinho – Vila Nova de Gaia

Rancho Folclórico de S. Miguel de Carregueiros – Tomar

Rancho Folclórico do Carregado – Carregado

Rancho Folclórico da Fajarda – Coruche

Idalina Grácio

fazer um exaustivo trabalho de
pesquisa que lhe permitiu uma
maior autenticidade nas suas
atuações, representando o período
compreendido entre o final do
século XIX e as primeiras décadas

do século XX, com destaque para
as figuras da lavadeira e do
carroceiro, atividades presentes na
memória coletiva da aldeia, assim
como no filme “Aldeia da Roupa
Branca”, com Beatriz Costa.



8 JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 1 DE JULHO DE 2022

SOCIEDADE

á problemáticas ambientais no que concerne
ao Oceano que estão longe de se resolverem e
que exigem medidas efetivas e assertivas.
Falamos do lixo marinho, da insustentável
exploração dos recursos marinhos e da, já tão

Conferência da ONU para os Oceanos:

Todos a bordo

H
conhecida, crise climática, que está a ter impactos
profundos nestes ecossistemas devido, sobretudo, ao
aquecimento e à acidificação da água do mar.
São porventura temas já muito falados e estudados, e até
banalizados, mas infelizmente a situação é grave. Ano
após ano, assistimos ao repetir dos mesmos
comportamentos que estão na origem de um Oceano
doente.
Acreditamos, muito por isso, na Educação Ambiental e
na importância da Literacia Marinha para construirmos
uma sociedade mais consciente e civilizada.
Há poucas semanas organizámos na Associação
Portuguesa de Educação Ambiental algumas limpezas de
praia na zona costeira da grande Lisboa, em que
participaram alunos do 1° ciclo. Em cerca de hora e meia,
para além de lixo variado, a maioria plástico e relacionado
com a atividade pesqueira, recolhemos e contámos 760
betas de cigarro - a maioria enterradas na areia e algumas
à beira-mar.
No final da atividade ficou um sentimento misto: por um
lado, sentíamos que tínhamos feito um bom trabalho, mas
por outro, ficou a sensação de impotência perante
tamanho problema, uma gota no…Oceano.
Passados quatro dias, com um fim-de-semana solarengo
pelo meio, voltámos ao mesmo local, o qual tínhamos
deixado limpo de qualquer vestígio humano, e
surpreendentemente recolhemos mais… 620 betas de
cigarro! Repito: 620 beatas de cigarro!
Já foram promulgadas leis, e respetivas coimas, mas a
situação permanece. Haverá forma de alterar este
comportamento? Há fiscalização? Ou vamos continuar a
assobiar para o lado?
Certamente que os alunos que participaram nesta
iniciativa, jamais esquecerão este episódio e queremos
acreditar que serão agentes de mudança para o futuro,
mas o tempo urge.
Por sua vez, no que diz respeito ao consumo de pescado,
outra das áreas em que a ASPEA desenvolve programas
de Educação Ambiental, continuamos a vender e a
consumir produtos provenientes de pesca de arrasto.
Pergunto: Porquê?
Está provado que uma única pescaria de arrasto destrói
ecossistemas e habitats do fundo do mar, o equivalente a
5000 campos de futebol, e que 70% do que se pesca é
rejeitado, no entanto, esta arte de pesca continua a ser
praticada na costa Portuguesa e, em muitos outros locais
do nosso globo.
Muitas perguntas continuam sem resposta. Até quando?
É sabido de que quando o Oceano começou a dar sinais
do seu desequilíbrio, há muito que o problema se instalou.
Teremos que ser céleres nas decisões e bem conscientes
da sua importância.
A Conferência dos Oceanos, organizada pela ONU com o
apoio de Portugal e do Quénia, sob o tema “Salvar os
Oceanos, Proteger o Futuro”, é uma oportunidade
excelente para dar voz às ONGs, investigadores, ativistas
e educadores, e envolver os decisores na procura de
respostas e de soluções efetivas.
Fomos pioneiros a atravessar o Oceano, agora temos um
desafio igualmente grande pela frente: protegê-lo, e, para
isso, precisamos de todos a bordo.

Rute Candeias
Associação Portuguesa de Educação Ambiental

Bióloga Marinha e Educadora Ambiental
Coordenadora Programa EduCOceano

Associação Portu-
guesa de Educação
Ambiental (AS-
PEA) deslocou-se
a Moçambique

Projeto de mobilidade internacional / “Empowering Youth for Ecological Transition (EcoYouth)”

ASPEA promove Educação Ambiental
entre jovens em Moçambique

A

Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA)

para participar numa série de
atividades de Educação Am-
biental, no âmbito do projeto
de mobilidade internacional
“Empowering Youth for Eco-
logical Transition (Eco-
Youth).
Financiado com fundos da
União Europeia, o projeto am-
biental “Empowering Youth
for Ecological Transition
(EcoYouth) tem como obje-
tivo cultivar e promover Edu-
cação Ambiental para a tran-
sição ecológica e empode-
ramento dos jovens, aumen-
tando o seu conhecimento e
despertando a sua cons-
ciência cívica para o combate
à crise climática e à perda de
biodiversidade.
No âmbito do projeto, 20 jo-
vens, oriundos de Portugal,
Espanha, Moçambique e
Cabo Verde visitaram a região
de Nampula (Moçambique),
de 14 a 23 de junho de 2022. 
Para Joaquim Ramos Pinto,
presidente da ASPEA, esta
mobilidade proporcionou
“uma experiência marcante
para os jovens e seus acom-
panhantes, através de visitas
a diferentes projetos comu-
nitários no norte do país, em
particular da província de
Nampula”.
O programa de mobilidade
iniciou-se com uma sessão de
boas-vindas protagonizada
pelo Governador da província
de Nampula aos jovens dos
quatro países visitantes. Ma-
nuel Rodrigues identificou
alguns dos problemas am-
bientais que afetam a região,
tais como o problema de des-
florestação do ecossistema
do mangal, e alertou a que se
“apoiem iniciativas de modo

a tentar resolvê-los”. 
Durante os oitos dias, o grupo
visitou e testemunhou in
loco atividades sociais, cul-
turais e económicas desen-
volvidas naquele país e que,
a diferentes escalas, contri-
buem para resolução de di-
ferentes problemáticas am-
bientais.
O arranque de atividades
ficou marcada por um mo-
mento de convívio com
Dr. Eliseu Chiandela, da Di-
reção Nacional do Ambien-
te, o qual aceitou responder
a questões levantadas pelos
jovens participantes do pro-
grama EcoYouth.
O primeiro ponto de paragem
deu-se em Muecate, distrito
da província de Nampula.
Nesta província, os jovens
interagiram com agricultores
daquela zona, com os quais
partilharam perspetivas so-
bre a utilização de práticas de
permacultura, com vista a
uma produção agrícola mais
eficiente e sustentável nas al-
deias vizinhas de Nampula. 
O grupo visitou o Instituto
Industrial e Comercial de
Nampula, uma escola profis-
sional especializada em áreas
de mecânica, eletricidade in-

dustrial, contabilidade, ges-
tão, construção civil e ener-
gias renováveis.
Entre outras experiências di-
dáticas, o grupo visitou a re-
gião de Monapo, com pas-
sagem pelo Instituto de In-
vestigação Agrária de Mo-
çambique; o Centro de Cujo
de Itoculo; o Instituto Po-
litécnico Familiar de Agricul-
tura de Netia, o qual dispõe
de estufa e centro de com-
postagem; e a icónica Ilha de
Moçambique.
Junto da comunidade local, o
grupo de 20 jovens prota-
gonizou apresentação de
vídeos desenvolvidos em
cada país previamente ao
encontro em Moçambique,
com o objetivo de sensibilizar
a população para proble-
máticas ambientais relaciona-
das com a água, resíduos,
qualidade do ar e energia.
Paralelamente apresentaram
outros projetos que levaram
a cabo, tais como limpezas de
praia organizadas por alunos
de Cabo Verde; criação de
uma horta numa escola na Ga-
liza e uma campanha de
comunicação sobre a quali-
dade do ar em Portugal.
De acordo com Joaquim

Ramos Pinto, presidente da
ASPA, o projeto “ajuda a
fornecer ferramentas para a
transição ecológica e preten-
de contribuir para uma cons-
ciência e conhecimento am-
biental por parte da juven-
tude, de modo a gerar um
impacto real nas ações do
quotidiano”.
“As ações previstas têm
contribuído para desvendar
mitos, realçar os desafios
ambientais, procurar solu-
ções comuns e promover a
cooperação para resolver
pequenos problema identifi-
cados no âmbito da crise
ambiental que enfrentamos”,
destaca.
O projeto EcoYouth é coor-
denado pelo concelho de
Porriño (concelho da provín-
cia de Pontevedra, Galiza,
Espanha), em parceria com a
Associação Portuguesa de
Educação Ambiental (ASP
EA), o Instituto de Ensino
Secundário “Ribeira do Lou-
ro” (Espanha), a Universi-
dade de Cabo Verde (Cabo
Verde) e a Associação de Edu-
cação de Jovens e Adultos de
Nampula - ASEJANA (Mo-
çambique).

Sobre a ASPEA
A Associação Portuguesa de
Educação Ambiental (ASPEA) é
uma organização não-gover-
namental de ambiente (ONGA),
fundada em 1990, que conta já
com 30 anos de experiência na
sensibilização ambiental, forma-
ção e capacitação, consultoria e
desenvolvimento de projetos e
programas de Educação Am-
biental em diversas temáticas do
ambiente e sustentabilidade, para
um vasto leque de atores e pú-
blicos, nas formas de ação edu-
cativa formal, não-formal e in-
formal. A ASPEA tem a sua sede
em Lisboa e núcleos em Aveiro,
Braga, Bragança, Viseu e Açores.Visita do grupo a projetos locais
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este jardim à beira-mar
plantado realiza-se de
27 de junho a 1 de ju-
lho uma grande con-
ferência, a conferên-

“não há planeta b”

foto - créditos: the guardian

foto: fernanda botelho

Salvar o Oceano é Salvar o Clima

N
cia dos oceanos da ONU. Um
grupo de 12 eurodeputados das
comissões das Pescas, do Am-
biente, da Saúde Pública e da Se-
gurança Alimentar e do Desen-
volvimento integra a delegação
da União Europeia.
“Esta conferência pretende lan-
çar um conjunto de soluções
inovadoras para travar o rápido
declínio da saúde dos oceanos,
coorganizada pelos governos
de Portugal e do Quénia, acon-
tece num momento em que o
mundo enceta esforços para mo-
bilizar, criar e promover solu-
ções que permitam alcançar os
17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável antes de
2030.”
Dizem que esta será a maior
jamais realizada. Junta políticos,
cientistas, ativistas, oportunis-
tas, greenwashers nomeadamen-
te a agência internacional de
energia atómica. Conta com 140
países, cerca de 7000 partici-
pantes, 1178 agências não-go-
vernamentais, 17 chefes de esta-
do, 113 ministros, 410 empresas,
154 universidades…
Vivemos num planeta em emer-
gência oceânica. No maior ocea-
no da terra, o oceano Pacífico
flutua uma ilha de plástico do
tamanho da França. Em 2050, ou
seja daqui a 28 anos haverá mais
plásticos do que peixes no mar.
Segundo o relatório do Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), Breaking
the Plastic Wave, em 2021, 11
milhões de toneladas de plástico
são despejados nos oceanos,
todos os anos, sendo o equiva-
lente a um camião de lixo a cada
minuto.  Se as políticas atuais se
mantiverem, os resíduos sólidos
urbanos de plástico deverão du-
plicar até 2040, o plástico des-
pejado nos oceanos deverá qua-
se triplicar e a quantidade de

plástico nos oceanos poderá vir
mesmo a quadruplicar até esta data.
Nesta conferência em que será
discutido o problema dos combus-
tíveis fósseis como principal res-
ponsável pelas alterações climá-
ticas, quase todos os 7000 parti-
cipantes se deslocaram de avião.
Num congresso desta envergadura
onde o plástico e o seu impacto na
saúde do planeta e também na nos-
sa será um dos temas em discussão,
todos os participantes ostentam ao
pescoço as credenciais com a sua
identificação, feitas de plástico, ou
talvez seja amido de batata, algas,

ou fibras de milho ou de conteiras,
será mesmo? Todos estão alojados
em hotéis onde todos os produtos
de higiene são descartáveis e vêm
embalados em plásticos.
Neste evento procuram-se soluções
para proteger os oceanos, soluções
para o combate à acelerada acidi-
ficação da água que leva à morte
dos corais e ao aumento da tem-
peratura no planeta, procuram-se
formas e fórmulas de combate à
poluição, procuram-se maneiras de
controlar a pesca ilegal e insusten-

tável., procuram-se gestos para
recuperar a perda de habitats e da
biodiversidade. procuram-se meios
de controle à subida dos oceanos
que colocam em perigo muitas co-
munidades costeiras e não só. Fala-
se do impacto da mineração no
fundo do mar. Fala-se, sonha-se,
procura-se mas não se encontra, não
há vontade política, o lucro conti-
nuará a falar sempre mais alto do
que a urgência de uma resposta eco-
lógica, honesta e coerente.
Exigimos ação de mãos dadas com
a intenção e não de costas voltadas,
assobiando para o lado, enterrando

a cabeça na areia, esbanjando milha-
res de euros e recursos em confe-
rências de onde se sai sempre com
metas a alcançar num futuro
próximo, com compromissos para os
próximos anos, com declarações
assinadas e metas a cumprir mas o
futuro é hoje e o tempo de agir meu
caro Presidente da República, meu
caro Primeiro Ministro, meu caro
Presidente das Nações Unidas, o
tempo de agir não é agora, foi
ONTEM.
No entanto algumas associações

ambientalista ainda acreditam que
“o oceano pode ajudar a apagar
as chamas que queimam a nossa
casa. Mas se não agirmos AGORA,
também ele estará em perigo.
Assim, convocam ativistas de todo
o mundo para uma marcha vestida
de azul em que queremos ver
reconhecida a ligação intrínseca
entre a conservação dos ecossis-
temas marinhos e a luta contra a
crise climática. Dia 29 às 18 horas
junto à Gare do Oriente.
Se a conservação dos ecossistemas
terrestres, nomeadamente das flo-
restas, e o fim da utilização de com-
bustíveis fósseis são amplamente
reconhecidas como formas de luta
contra a crise climática, o oceano e
os seus diversos ecossistemas e
serviços continuam a não ser re-
conhecidos como tal. Assim, que-
remos reunir em Lisboa ativistas,
movimentos e cidadãos de todo o
mundo para demonstrar algo muito
simples: salvar o oceano é salvar o
clima!
Um oceano saudável, resiliente e
bem governado é um contributo
essencial para revertermos a crise
climática e garantir uma transição
energética e social justa e um nível
de vida decente para todos os ha-
bitantes do planeta. É também atra-
vés do oceano que podemos come-
çar a pôr fim ao sistema político e
económico construído sobre a
desigualdade e a injustiça. Nunca é
demais lembrar: o oceano pertence
e beneficia toda a humanidade!
Exigimos reconhecimento de que
todas as iniciativas e ações que
contribuam efetivamente para a
conservação do oceano e dos seus
ecossistemas são ação climática|
Sem mais demoras ou hesitações,
exigimos:

• Incorporação imediata do valor
do oceano na tomada de decisões
económicas e políticas;
• Criação de uma rede global de
áreas marinhas protegidas que
proteja efetivamente pelo menos
30% dos mares e zonas costeiras a
nível mundial até 2030;
• Recuperação dos ecossistemas
marinhos colapsados ou sobre-
pescados e restabelecimento de ha-
bitats sensíveis (como, por exem-
plo, recifes de coral);
• Proibição de arrasto de fundo e
outras artes de pesca industrial e
destrutiva em áreas marinhas
protegidas;
• Respeito pelos pareceres cien-
tíficos no estabelecimento de me-
didas de gestão da pesca e, na falta
de parecer científico, adoção de
uma abordagem verdadeiramente
precaucionária;
• Proibição imediata de todas as
novas explorações e produção de
petróleo e gás offshore;
• Adoção de uma moratória le-
galmente vinculativa à mineração
em mar profundo em águas
territoriais e internacionais;
• Garantir que o aumento de
temperatura global não ultrapassa
1,5ºC de modo a limitar o aumento
do nível médio das águas do mar e
a acidificação do oceano;
• Acabar com todas as isenções e
subsídios à pesca prejudiciais e
para combustíveis fósseis;
• Implementação de um Tratado da
ONU sobre Poluição Plástica
ambicioso que regule e reduza a
poluição plástica ao longo de todo
o ciclo de vida;
• Adoção de um Tratado do Alto
Mar na próxima sessão de
negociação das Nações Unidas.
https://salvaroclima.pt/

Fernanda Botelho
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ASSINE E APOIE
CAMPANHA – NOVAS CONDIÇÕES

DE ASSINATURA

EDIÇÕES SÓ EM PAPEL
• Anual (Portugal) – 15,10 euros • Anual / Apoio – 20 euros
• Anual (Estrangeiro) – 25 euros • Anual / Apoio – 30 euros

EDIÇÕES ON-LINE – www.jornaldesintra.com
(EM PAPEL – só com senha de acesso – E DIGITAL)
• Anual (Portugal e Estrangeiro) – 20 euros
• Assinatura de apoio 25 euros

CARO LEITOR DIVULGUE
JUNTO DOS SEUS AMIGOS

Para assinar favor enviar valor para o NIB
0035 0786 00066858630 07 (CGD)

(Com a indicação do nome do assinante e respectivo e-mail/contacto)
Contacto: 219106830 ou 962431418
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
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ANUNCIE E DIVULGUE
A SUA EMPRESA

SIGA-NOS TAMBÉM EM
WWW.JORNALDESINTRA.COM

E NA NOSSA PÁGINA
NO FACEBOOK

Há 88 anos a divulgar a actividade comercial
e industrial do Concelho de Sintra

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

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

PUB. JORNAL DE SINTRA, 1-7-2022

MUNICÍPIO DE SINTRA

ANÚNCIO

Alteração ao Alvará de loteamento n.º 42/1974

Lina Catarino, Diretora do Departamento de Gestão do Território da Câmara Municipal de Sintra,
por subdelegação de competências (Despacho n.º 1 – DM-PGT/2021, de 14 de dezembro),
torna público que se encontra a tramitar nesta Câmara Municipal  uma alteração da licença da
operação de loteamento com registo processo DUR: P1981/2020, em nome de Bimbo Donuts
Portugal Lda., alteração ao Alvará de Loteamento n.º 42/1974 de 17 de dezembro, sito em São
Carlos, Freguesia de Algueirão-Mem Martins, em nome de Alberto de Oliveira Robalo e a
empresa Polímeros - Plásticos e Embalagens, Lda, nos termos do disposto no artigo 27.º
conjugado com o 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações
vigentes, ao artigo 13.º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação de Sintra
(Aviso n.º 1267/2017 publicado em Diário da República, 2.ª série – N.º 23 – 1 de fevereiro de
2017), pelo que se procede à abertura do período de discussão pública para todos os
interessados se possam pronunciar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia
seguinte à publicação do presente aviso no Diário da República. Na falta de resposta, no prazo
referido, considerar-se-á que nada têm a opor à alteração da licença da operação de loteamento.

Os interessados poderão consultar a alteração da licença da operação de loteamento,
informação técnica elaborada pelos serviços municipais, assim como, os pareceres,
autorizações ou aprovações emitidos pelas entidades exteriores ao município, documentos
que fazem parte integrante do processo de loteamento, no sítio de Internet da Câmara Municipal
de Sintra (www.cm-sintra.pt) e na Direção Municipal de Planeamento e Gestão do Território,
Departamento de Gestão do Território, Divisão de Licenciamento de Operações de Loteamento,
sito na Praça Dom Afonso Henriques, na Portela de Sintra, podendo ser elaboradas sugestões,
observações e reclamações em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara Municipal de
Sintra, a remeter ao Gabinete de Apoio ao Munícipe ou através do endereço electrónico:
municipe@cm-sintra.pt.

Sintra, 27 de Junho de 2022.

A Câmara Municipal de
Sintra organiza o Roteiro
Bio-Cultural “No Alto da
Vigia”, na Praia das Maçãs,
no dia 16 de julho, pelas
09h15.
O roteiro e percurso pedestre
tem início na Praia das Maçãs,
passando pela arriba entre a
Praia Pequena e a Praia das
Maçãs, num caminho enri-
quecido por elementos histó-
ricos, como o Santuário do
Alto da Vigia, e que atravessa
paisagens deslumbrantes
com a beleza natural da costa

Novo Roteiro Bio-Cultural
na Praia das Maçãs em julho

de Sintra.
Em simultâneo decorrerão
jogos e workshops ambien-
tais, no Campo de Jogos da
Praia das Maçãs, entre as
10h00 e as 17h00. Os temas e
formatos das atividades são
diversos, desde o workshop
“De olhos nas Aves”, ao
jogo “10 Coisas que podes
fazer pela Biodiversidade
Urbana” ou o Jogo do
Ambiente dinamizado pelos
SMAS de Sintra.
Os Roteiros Bio-Culturais têm
uma forte componente

didática, com foco na
biodiversidade sintrense e em
particularidades de cada
lugar. É também uma forma de
conhecer o concelho numa
perspetiva diferente que nos
alerta também para a
preservação do património.
Com características de
dificuldade moderada, o
trajeto é circular com uma
distância aproximada de 6km.
Esta atividade é gratuita, com
limite de 30 participantes e
requer inscrição prévia
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) – 34.ª Jornada

1.º Dezembro despede-se com goleada no regresso aos nacionais
Ventura Saraiva

Integrado no programa das comemorações
dos 50 Anos, o MTBA promove amanhã
(sábado), dia 2, um convívio entre os actuais
e antigos praticantes de futebol, conside-
rando que foi esta a modalidade impul-
sionadora para a formação do clube, no dia 7
de Julho de 1972.
Assim, entre as 14h00, e as 18h30, o diver-

O Grupo União Recreativo e Desportivo
M.T.B.A. (Magoito, Tojeira, Bolembre e
Arneiro dos Marinheiros) promove no
próximo dia 10 (domingo), a II Corrida
Aniversário, integrada no programa dos 50
anos do clube.
Trata-se duma corrida na distância de 10 km,
havendo também uma caminhada de cerca de

II Corrida Aniversário MTBA – 50 Anos
Dia 10, às 10h00 pelas 4 Aldeias

MTBA – 50 Anos
Convívio de futebol no dia 2

5 km. A partida será junto ao campo de futebol,
assim como a chegada. Já o levantamento de
dorsais é feito no pavilhão, em Bolembre.
As inscrições devem ser efectuadas para o e-
mail: atletismo.mtba@gmail.com, e têm uma
taxa de 10,00 • para a corrida, e de 5,00 para a
caminhada.

VS

timento passa por jogos entre “solteiras/
casadas”; velhas glórias, e escalões de
formação.
A tarde, prolonga-se com comes-e-bebes,
tendo como prato principal, o já tradicional
“porco no espeto”.

VS

or desistência do GD Cova
da Piedade, SAD, da Liga
3, ficou aberta uma vaga
para o Campeonato de Por-
tugal que acabaria ocupada

Caiu o pano sobre a edição 2021-22, do principal campeonato da Associação de Futebol
de Lisboa. A jornada de domingo, dia 26 de Junho ficou marcada por alguns resultados
desnivelados, muito por opção de treinadores que quiseram premiar atletas que passaram
muito do tempo no banco de suplentes.
Em São Pedro de Sintra, o 1.º Dezembro goleou o Sporting Clube Lourinhanense, por 6-0,
com Luís Rodrigues (“Luisinho”), a fazer um hat-trick nos golos, garantindo o primeiro
lugar na lista dos melhores marcadores da competição.

pelo emblema de São Pedro de
Sintra, por convite da Federação
Portuguesa de Futebol. Essas me-
xidas originaram ainda a subida do
CF “Os Belenenses”, para a Liga 3.
Assim, e relativamente à Associação
de Futebol de Lisboa, caberá ao
Oriental (3.º classificado da 1.ª Di-
visão) representar o futebol distrital
na próxima edição da Taça de
Portugal.
Todavia, nas contas das descidas
também foram feitas as devidas cor-
recções. A equipa do concelho de
Torres Vedras, a Associação Des-
portiva da Coutada, ficará na 1.ª Di-
visão, assim como o Dramático de
Cascais que não desce à 3.ª Distrital.
E foi assim, com as contas já defi-
nidas que se jogou a derradeira
jornada, a 34.ª, do Campeonato
Distrital da 1.ª Divisão da AFL,
caindo o pano sobre a temporada
2021-22. O Atlético Clube de Por-
tugal, um dos “históricos do futebol
português sagrou-se campeão,
regressando aos campeonatos
nacionais, depois de começar do
“Zero”, no rescaldo da insolvência
do projecto da Sociedade Anónima
Desportiva (SAD) que vigorou até
2018, e detida por um grupo chinês.

Luisinho de pontaria
afinada no campo Conde
Sucena a trabalhar
para o melhor marcador
Em S. Pedro de Sintra, o 1.º Dezembro
preparou a festa, homenageando a
título póstumo, o falecido dirigente

P

Em Lourel, a equipa da casa bateu-se bem apesar da derrota por números expressivos

foto: ventura saraivaLuís Rodrigues (Luisinho) de pontaria afinada,
sagra-se o “rei dos marcadores” do campeonato

Rui Cunha. Luís Rodrigues (“Lui-
sinho”) envergou a camisola com o
seu nome, e provavelmente inspi-
rado pelo ambiente, assinou um
“hat-trick”, contribuindo não só,
para a goleada da sua equipa (6-0),
como para cimentar o título de “rei
dos marcadores” (26 golos), numa
luta directa com o brasileiro Jho-
natan Silva, do Atlético do Cacém

que se ficou pelos 23.
A equipa da zona Oeste, orientada
por João Borrego, não foi muito
diferente das linhas dos habituais
titulares. E se os que marcaram pre-
sença nas bancadas do Conde Su-
cena esperavam um jogo equili-
brado, dada a valia dos dois plan-
teis, essa expectativa só durou até
ao intervalo, dada a magra vantagem
de 1-0, golo de Luisinho aos 37
minutos. No segundo tempo, Ma-

nuel Liz abriu o livro aos 58’ (2-0),
Bruno Sousa, aos 60’ (3-0), Manuel
Liz, bisa aos 76’ (4-0), Luisinho, aos
79’ (5-0), e finalmente já nos derra-
deiros minutos para o apito final do
árbitro, Filipe Marques, Luisinho, da
marca de penalti, eleva para o 6-0.
Sporting de Lourel, Cacém, e
Negrais terminam com derrotas
Na condição de visitado, e na re-

cepção ao Atlético da Malveira que
vinha fazendo um ciclo de vitórias
consecutivas, só interrompido com
a derrota em Linda-a-Velha (jornada
32), os leões apresentaram uma
equipa sem alguns dos habituais
titulares, e começaram a perder aos
2 minutos de jogo. A meio do pri-
meiro tempo, ficaram com menos
uma unidade em campo, por ex-
pulsão de Serginho (acumulação de
amarelos), ainda assim aguentando

a pressão do adversário, a jogar a
favor da forte ventania que se fez
sentir na tarde de domingo, em

Sintra.
No reatamento, a equipa da Mal-
veira aumentou aos 47 minutos, e
foi já na parte final que acabaria por
dilatar o resultado para 0-4, números
que não reflectem o bom jogo da
equipa leonina que teve algumas
oportunidades, mas negadas pela
excelente exibição do guarda-redes,
Duarte Silva.
Quanto aos restantes emblemas
concelhios, a tarefa não era fácil, já

que jogavam em campo frente a
adversários que se foram perfilando
entre os candidatos à subida de di-
visão; a SRD Negrais perdeu, 3-0,
no campo do Oriental de Lisboa, e o
Atlético do Cacém, 1-0, na deslo-
cação ao Ribatejo, frente à equipa
B, do FC Alverca.
Dos resultados da derradeira jor-
nada, uma nota para a vitória do Da-
maiense (1-0), sobre o União Po-
voense. A formação do concelho da
Amadora, já condenado à descida,
deu uma alegria aos seus adeptos e
associados, depois de nove jorna-
das sem vencer (7d-2e).
Resultados-34.ª Jornada: SC Lourel,
0-AC Malveira, 4; Alverca B, 1-AC
Cacém, 0; Oriental, 3- Negrais, 0; 1.º
Dezembro, 6-SC Lourinhanense, 0;
Damaiense, 1- Povoense, 0; Ponte
Frielas, 1-Alta Lisboa, 2; Atlético CP,
2-Olivais e Moscavide, 1; Oeiras, 3-
Santa Iria, 1; Linda-a-Velha SC, 1-
AD Coutada, 1.
Classificação final: 1.º Atlético, 82
pontos, 2.º, 1.º Dezembro, 74, 3.º
Oriental, 69, 4.º FC Alverca B, 60, 5.º
AC Malveira, 59, 6.º Atlético do
Cacém, 57, 7.º SC Lourinhanense, 54,
8.º AD Oeiras, 48, 9.º AU Povoense,
48, 10.º UD Alte Lisboa, 47, 11.º Oli-
vais e Moscavide, 46, 12.º SC Lourel,
45, 13.º AD Coutada, 39; 14.º Linda-
a-Velha SC, 35, 15.º Damaiense, 28,
16.º UD Ponte Frielas, 26, 17.º CF
Santa Iria, 22, 18.º SRD Negrais, 10.
Descem à 2.ª Divisão: SRD Negrais,
CF Santa Iria, UD Ponte Frielas, SF
Damaiense, e Linda-a-Velha SC.
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Final da Taça APL de Juniores (sub 19); Hockey Club de Sintra, 6- Alenquer e Benfica, 2

Mais um título que reforça o trabalho na formação em Monte Santos
Ventura Saraiva*

Cerimónia protocolar com as equipas finalistas da prova
fotos: ventura saraiva

pavilhão desporti-
vo de Paços de
Ferreira (distrito
do Porto), foi o
palco nos dias 24,

fastada do obje-
ctivo principal da
temporada, o apu-
ramento para a fa-
se nacional, a

O pavilhão do Ginásio Clube de Odivelas, foi o palco escolhido pela
Associação de Patinagem de Lisboa (APL) para realizar nos dias 18 e 19 de
Junho, as “finais 4” de vários escalões da área da formação, entre eles, a
de Juniores (sub 19). O Hockey Club de Sintra foi o vencedor do troféu ao
derrotar na final, o Sport Alenquer e Benfica, por 6-3. De relevar o
contributo individual de Diogo Morais que marcou todos os golos da equipa
orientada por Ricardo Leão.

equipa de Juniores (sub 19),
do Hockey Club de Sintra
apostou na Taça APL, de-
monstrando a valia do grupo
de trabalho. Na meia-final,
defrontou o CP Beja, e garan-
tiu a presença na final ao
derrotar o emblema alentejano
por 6-3. No outro jogo, o
Alenquer e Benfica derrotou
a Juventude Salesiana por 6-
2, sendo por isso o adversário
do conjunto sintrense na

disputa do troféu. Como se
esperava, o jogo seria bas-
tante equilibrado entre dois
clubes com pergaminhos na
modalidade, e seria Diogo
Morais, a desequilibrar os
acontecimentos na entrada
em jogo. Foi marcando, e mar-
cando, fazendo subir a van-
tagem no marcador, numa
final que ficará na memória de
toda a equipa.
Na cerimónia de entrega do
troféu e medalhas aos finalis-
tas, marcou presença o pre-
sidente da Associação de
Patinagem de Lisboa, Luís
Nascimento que destacou

“grande empenho de todas as
pessoas envolvidas na com-
petição, desde treinadores, a
dirigentes que mesmo com as
condições limitadas das
últimas três épocas devido à
pandemia da Covid, não
deixaram de trabalhar com
estes escalões de atletas, sa-
bendo que eles são o futuro
da modalidade”.
Na reportagem aos protago-
nistas feita pela APL, destaca-
se também a opinião dos trei-
nadores, enquanto nos ven-
cidos, Nélson Silva, deu os
parabéns ao HC Sintra pela
vitória, e salientou que “a nos-

Claque de apoio no pavilhão em Odivelas Ricardo Leão – o treinador que levou a equipa à vitória

A
dos meus jogadores que ti-
veram uma época desgas-
tante”.
Já Ricardo Leão, ainda com a
euforia da vitória, sublinhou
a dificuldade imposta pelo
adversário, apesar dos núme-
ros finais. “Foi um jogo muito

intenso, exigiu muito sacrifí-
cio, muita entrega da nossa
parte, muita entreajuda, e nes-
ses pontos, os atletas foram
incríveis, estivemos muito
bem, e foram formidáveis.

*Com APL

Vencedores “APL 2021-22”

sa equipa não entrou bem no
jogo, e a desvantagem de 4
golos ao intervalo, é o reflexo
disso mesmo. No segundo
tempo ainda acreditámos que
poderíamos chegar ao empate
para levar o jogo para pro-
longamento, não consegui-
mos mas estou orgulhoso

Presidente: Francisco
Leitão
Delegado – José Joaquim
Departamento médico:
Lorenzo Guazzoni; Mafalda
Baptista; Rafael Rodrigues.
Jogadores: 
Henrique Caeiro
António Leal
Diogo Morais
Pedro Lopes
Guilherme Machado 

Simão Fonseca
Miguel Joaquim
Hugo Lopes
Raul Melo
Dinis Amaral
Gonçalo Viegas
Gonçalo Moutinho
Afonso Pena
Guilherme Martins
Miguel Jones
Treinador - Ricardo Leão

Campeonato Nacional de Infantis (sub 13); 3.ª Fase Apuramento Regiões Autónomas
Hockey Club de Sintra faz jogo épico e garante apuramento
Ventura Saraiva *

Quando tudo parecia perdido, no seguimento da pesada derrota na ronda de abertura (7-1), com o HC Mealhada, eis que a equipa do Hockey Club de
Sintra, consegue responder com uma goleada (7-2 no jogo decisivo com a Selecção da Madeira, acabando por garantir o apuramento para a fase de
apuramento de campeão pela diferença de dois golos, já que as três equipas somaram todas uma vitória (3 pontos).

O
25 e 26 de Junho, da 3.ª Fase
de Apuramento do Cam-
peonato Nacional – Regiões
Autónomas, de Sub-13 (In-
fantis), juntando os clubes
que terminaram em 4º lugar na
classificação final de cada
zona, e a Selecção da Asso-
ciação de Patinagem da

Madeira, com dois melhores,
a seguirem para a 4ª Fase -
Apuramento de campeão.
O jogo de abertura colocou
frente-a-frente as equipas do
Hóquei Clube da Mealhada,
e do Hockey Club de Sintra, e
tudo correu mal aos jovens
sintrenses que chegaram ao
intervalo com uma desvan-
tagem de 4-0. No segundo
tempo, viram o marcador a
avolumar-se até aos 7-0, e
ainda assim, conseguiram o

tento de honra, por Mateus
Marques, a um minuto do
final da partida.
No segundo jogo (domingo,
dia 26), e perante a Selecção
da Madeira que tinha
vencido, o HC Mealhada (3-
1), a formação sintrense ca-
prichou na exibição do tudo-
ou nada, e foi construindo
uma goleada, anulando a
diferença de golos sofridos
para garantir o apuramento.
E assim aconteceu. Sebastião

Valadas, assinou um “hat-
trick”, Vasco Domingues, bi-
sou, Mateus Marques, e
Rafael Antunes ajudaram a
construir a goleada (7-0), com
os golos da equipa insular a
surgirem no minuto final do
jogo, e que poderiam com-
prometer a qualificação.
Jogadores utilizados:
Hugo Pereira, e Martim Se-
guro (gr); Rafael Antunes,
Mateus Marques, Sebastião
Valadas, Vasco Domingues,

Santiago Morais, e José
Cuco.
Treinador: David Veiga;
Directora: Aurora Figueiredo;
Massagista: Mafalda Batista.
Segue-se já este fim-de-se-
mana, a 4.ª Fase, com o
seguinte calendário (jogos a
uma volta), no pavilhão
Fernando Lopes Graça, em
Parede (Cascais).
Grupo 2
Dia 1 de Julho:
HC Sintra- HC Mealhada

(16h00); Sporting- HC Braga
(17h45).
Dia 2 (sábado):
HC Braga- HC Sintra (16h45);
HC mealhada-Sporting
(15h00)
Dia 3 (domingo):
HC Sintra-Sporting (11h45);
HC Mealhada- HC Braga
(10h00).

*Com FPP
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O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra

CAFÉ
PASTELARIA

PIZZARIA

Aberto
 todos

os d
ias

HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00

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

PUBLICIDADE

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

Tomada de posse dos Órgãos Sociais do Ginásio Clube 1.º de Maio de Agualva

“Missão e responsabilidade”
Ventura Saraiva

foto: cortesia gca

ficialmente, o Gi-
násio Clube 1.º de
Maio de Agualva
foi constituído no
dia 3 de Abril de

Eleitos no passado dia 8, em Assembleia Geral Ordinária, os novos Órgãos Sociais do Ginásio Clube 1.º de Maio de Agualva tomaram posse na 3.ª feira,
dia 21, nas instalações do parque desportivo Engenheiro Leonardo Carvalho. Com apenas uma ausência, a do vice-presidente, João Malico Alves, por
motivos de força maior, a larga maioria é composta por caras novas, integrando ainda, elementos de direcções anteriores. O novo presidente da
direcção, Jorge Fontinha, deixa a liderança da Mesa da Assembleia Geral, sendo agora o novo timoneiro do clube. No seu discurso, relembrou a história
do clube, assente nos 70 anos de vida, adiantando que “necessita de se reorganizar, sem medos, nem preconceitos”. Sublinhou ainda “o empenho
solidário de toda a equipa, e com quem partilho esta missão e responsabilidade”.

O
1952, resultante da fusão
entre o então Clube Despor-
tivo de Agualva, e a Socie-
dade Musical 1.º de Maio de
Agualva. A sua Sede Social
mantém-se no “histórico”
Beco 1.º de Maio, depois da
mudança do Largo da Repú-
blica. Já o campo de futebol
transitou do então Despor-
tivo de Agualva, recebendo
melhoramentos durante a
mudança política autárquica,
resultante do golpe de Estado
do 25 de Abril de 1974, e mais
recentemente, com a coloca-
ção de novo piso sintético, e
melhorias significativas no
parque desportivo Engenhei-
ro Leonardo de Carvalho que
conta ainda com uma pista
para atletismo, mas há muitos
anos a esta parte, em defi-
cientes condições técnicas.
Embora o futebol seja a mola
real do clube, é na Colum-
bofilia que o 1.º de Maio de
Agualva encontra a sua
bandeira nos inúmeros títulos
conquistados, sendo uma
referência na modalidade.
Com perto de três centenas
de atletas federados no
futebol, e uma dezena de equi-

pas desde o sector de forma-
ção, aos seniores, o Ginásio
de Agualva, é um dos pilares
desportivos da cidade de
Agualva-Cacém, assumindo
uma vital importância nas
competições da Associação
de Futebol de Lisboa.

“Queremos um clube
sustentável
financeiramente e
aberto à população”
Jorge Manuel Fontinha agora

eleito Presidente da Direcção
conhece bem o clube por
dentro, e o trabalho feito pe-
los anteriores dirigentes, uns
em condições mais favorá-
veis, outros em desafios qua-
se épicos. A verdade, é que
todos esperavam mais do
Ginásio Clube 1.º de Maio de
Agualva, uma esperança que
nunca morre, cimentada
agora com os objectivos da
nova direcção. “Agualva, tem
uma identidade própria, com
uma herança sólida e consis-
tente nos seus 70 anos de

história, que necessita de se
reorganizar, sem medos nem
preconceitos” começou por
sublinhar o novo presidente
na sua intervenção.
“Vivemos tempos de muita in-
certeza e adversidades à mis-
tura, mas que em simultâneo
oferecem caminhos de opor-
tunidades e desenvolvimen-
to. Vamos ter que agir e evo-
luir, determinados e de forma
sustentada e convergente.
Queremos um clube, susten-
tável financeiramente, aberto
a população de uma forma

geral, mas mais virado para a
juventude, dado a sua voca-
ção para incentivar a prática
do desporto, sem descorar a
vertente de formação de
pessoas.
Para atingir este objectivo é
fundamental contar com o
apoio de todos, ao nível in-
terno e externo. Desde logo
com o empenho solidário de
toda a equipa agora eleita, que
escolhi, em quem confio, e
com quem partilho esta mis-
são e responsabilidade. Da-
remos seguramente o nosso

Elementos dos Órgãos Sociais que tomaram posse. Apenas uma ausência, a do
vice-presidente João Malico Alves, por motivos de força maior

Direcção
Presidente: Jorge Manuel
Moedas Fontinha

Vice-presidentes:
João Manuel Malico Alves
Bernardo Aço Batinha
Bruno Miguel Silva Samarra
Pedro Miguel Miranda
Lucas
Paulo Augusto Gomes Grifo
Rogério Marques Mendes
Rui Miguel Dias Fontoura

Tesoureiro
Rui Miguel Oliveira Pires

Secretário-geral
Ivo Alexandre Bastos
Almeida

melhor em prol do Agualva”.
Contamos com o apoio dos
associados e amigos do clu-
be, institucional da CMS, JF
AMS, bem como de outras
entidades do nosso conce-
lho.
É com este espírito, com
imensa honra e humildade,
que hoje tomo posse do car-
go de presidente do Ginásio
Clube 1º de Maio de Agualva.
Queremos ser um clube de
sócios e para os sócios”,
concluiu.

Vogal
Joaquim Tavares Delicado

Mesa Assembleia Geral
Presidente: Susana Sofia
Cruzinha Ferreira
Vice-presidente: António
Carlos Veríssimo Torrão
1.º Secretário: António
Manuel Lourenço Flores
2.º Secretário: David João
Conceição Ribeiro

Conselho Fiscal
Presidente: Luís Fernando
Ferreira Antunes
Secretário: José Pedro
Fonseca Loureiro Martins
Relator: José António
Carapinha Janeiro
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CULTURA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

MÚSICA
Sintra – “Splash – Dá um
mergulho no mar de lixo!”
Quando: até 24 de setembro
Onde: Espaço SMAS da Ribeira
de Sintra

Sintra – “Vida e obra de Luísa
Ducla Soares – 50 anos de vida
literária”
Quando: até 3 julho
Onde: MU.SA Museu das Artes
de Sintra

Sintra – “Raiz Solar”, expo-
sição coletiva de desenho e arte
têxtil contemporânea de Ângela
Dias e Maria João Gromicho
Quando: até 17 de julho.
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Estranhos Jardins”
exposição de pintura de João
Francisco
Quando: até 17 de julho.
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Sights”, exposição de
desenho de Gabriel e Gilberto
Colaço
Quando: até 17 de julho.
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Das Terras Férteis
do Nilo – Símbolos de uma Ci-
vilização”
Quando: até 18 de setembro
Onde: Museu de História Na-
tural de Sintra

Almoçageme – “Toc Toc”, pelo
Grupo Cénico Pérola da Adra-
ga
Quando: 2, 9, 23 e 30 de julho
Reservas: 925 966 354 / 917 611
767
Onde: Sociedade Recreativa e
Musical de Almoçageme

Sintra – “Um homem sozinho
não faz um exército”, pela Ca-
pítulo Reversível – Associação
Cultural
Quando: Até 27 agosto, às sextas
e sábados, 21h30
Onde: Quinta da Ribafria

Cinema City Beloura
20 Junho a 6 Julho
“Buzz Lightyear” VO, na sala
1, às 11.15h, 13.20h.
“Mundo Jurássico: Dominio”,
na sala 1, às 15.25h, 18.25h,
21.25h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 1, às 19.10h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 1, às 21.20h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 2, às 11.30h,
13.30h, 15.30h, 17.30h, 19.30h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 2, às 21.30h.
“Buzz Lightyear” VP, na sala
3, às 11.15h, 13.30h, 15.45h.
“Elvis”, na sala 3, às 18.00h,
21.10h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
4, às 11.20h, 18.35h, 21.35h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 4, às 16h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 8, às 11,10h,
13.10h, 15.10h, 19.10h.
“Thor Amor e Trovão Full Ticket
Price”, na sala 8, às 19h, 21.40h.

Sintra – “RAPunzel – talvez
musical”
Quando: 2 de julho, sábados às
11h e 16h.
Onde: Quinta da Ribafria

OUTROS
Sintra – “Demasiado”
Stand Up Comedy
Quando: 8 julho, 21h
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga Ca-
daval

Estão a decorrer as candi-
daturas para a Masterclasse
de Canto realizada pela can-
tora e pedagoga Vesselina
Kasarova, que acontece de 25
a 27 de setembro, inserida no
programa da 56.ª edição do
Festival de Sintra.
Vesselina Kasarova é uma
das cantoras mais impor-
tantes e versáteis da atuali-
dade. Ela deve a sua carreira
mundial não apenas à sua voz

Sintra acolhe Masterclasse de Canto com Vesselina Kasarova
fenomenal, mas também à sua
personalidade carismática.
Esta iniciativa, com o apoio
da Câmara Municipal de
Sintra e da Parques de Sintra,
terá lugar no Palácio de
Monserrate e destina-se a
participantes com idade
superior a 21 anos, que sejam
alunos de canto com prepa-
ração avançada ou a jovens
cantores com atividade pro-
fissional, com vista a apro-

fundarem técnicas vocal e de
interpretação.
As inscrições decorrem até
dia 31 de julho e os interes-
sados devem enviar via email,
o formulário de inscrição,
Curriculum Vitae e um vídeo
até 3 minutos com um exem-
plo da sua performance vocal.
O resultado deste processo
de candidatura será divul-
gado até dia 10 de agosto, no
qual serão selecionados 6

participantes.
Existem ainda candida-
turas para participantes
ouvintes, que devem ins-
crever-se via email através
de formulário de inscrição ou
pessoalmente no local, se
existirem lugares disponí-
veis. As inscrições acon-
tecem até a lotação da sala
estar lotada.

“World Music in Ópera” é o
primeiro espetáculo organi-
zado pela Câmara Municipal
de Sintra, inserido no ciclo
“Óperas na Rua”, que acon-
tece dia 1 de julho, às 21h00,
no Parque Urbano de Casal
de Cambra.
Este concerto, de entrada gra-
tuita, junta Zarzuelas, Mo-
dinhas Brasileiras, Canções
Portuguesas, Francesas, Es-
panholas e Italianas, numa
visita do canto lírico pela mú-
sica do mundo.
O canto lírico estará fora de
portas do romantismo habi-
tual da Ópera, celebrando
todo o seu virtuosismo em es-

Casal de Cambra recebe “World Music in Ópera”
habitantes e visitantes de Sin-
tra, num projeto de proxi-
midade com a comunidade e
de descentralização da
cultura.
As Óperas na Rua realizam-
se sempre às sextas-feiras, às
21h00. Este ano o Parque
Urbano de Casal de Cambra,
o recinto exterior da Socie-
dade Recreativa das Azenhas
do Mar, a Quinta Nova da
Assunção, o Largo do Palá-
cio Nacional de Queluz e o
Parque da Liberdade na Vila
de Sintra serão os anfitriões
para os cinco espetáculos de
entrada livre.

tilos distintos que contagiam
pelo ritmo, cariz tradicional,
alegria e beleza melódica.
Yolanda Soares (Soprano),
Inês Madeira (Mezzo So-
prano), Francisco Lobão (Te-
nos) e Manuel Rebelo (Barí-
tono), irão interpretar can-
ções de compositores e in-
térpretes mais contempo-

râneos do registo tradicional
e popular do mundo. Desde
Jobim a Piaf, até à canção
Italiana e Portuguesa.
Após o cancelamento deste
evento nos últimos anos de-
vido à pandemia por Covid-
19, a emoção e intensidade
dramática da ópera voltam a
sair à rua ao encontro dos

A Câmara Municipal de
Sintra recebe no Centro
Cultural Olga Cadaval, o
espetáculo stand-up come-
dy “Demasiado” de Mónica
Vale de Gato, no dia 8 julho,
pelas 21h00.
Mónica Vale de Gato é uma
comediante, influencer da
linha de Sintra, referência
repetida vezes sem conta nas
suas histórias, que traz ao

A sintrense Mónica Vale de Gato
num espetáculo a solo no Olga Cadaval

Em finais de junho, a concei-
tuada orquestra juvenil nor-
te-americana, a Kalamazoo
Junior Symphony Orches-
tra, está em digressão na
Península Ibérica e apre-
sentará o seu concerto final
no Centro Cultural Olga
Cadaval  (Auditório Acácio
Barreiros) na sexta-feira, dia
1 de julho.  Quase cinquenta
jovens, sob a direção do
Maestro Andrew Koehler, 
vão interpreter música de 
Joly Braga Santos, Dvorâk e
Manuel de Falla tanto como

Kalamazoo Junior Symphony Orquestra
em Sintra no dia 1 de julho

O concerto tem início às 21h00
e é de entrada gratuita.

dos compositors Americanos
Morton Gould e William Grant
Still.
Desde a sua fundação em
1939, a Kalamazoo Junior
Symphony Orchestra (https:/
/kjso.org/) recebe jovens
músicos de vários colégios e
escolas e para além dos con-
certos realizados ao longo do
ano  no estado “natal” de Mi-
chigan,  tem feito digressões
internacionais para todo o
mundo.  Este ano, vem atuar
na  Espanha e em Portugal,
 terminando o seu tournée em

Sintra.  Uma oportunidade a
não perder para ouvir estes
jovens músicos!

palco do Centro Cultural Olga
Cadaval o seu primeiro
espetáculo a solo.
Neste espetáculo nunca será
“Demasiado” falar sobre o
que lhe apetecer: como é
crescer em Mem Martins, a
vida como filha de um cego,
isto de se ser pseudo influen-
cer, as viagens e peripécias, a
fuga do mundo dos betos e
do mercado de trabalho

altamente tóxico. “E séries,
porque não? Afinal de contas
o que mais fizemos nos
últimos tempos foi estar
alapados no sofá!”.
Estes e outros temas do dia-
a-dia vão ser altamente sati-
rizados ao longo de 70
minutos. Não fosse Mónica
Vale de Gato, por si só,
“Demasiado”.

DANÇA
Sintra – "Criação de um novo
Mundo" – Academias do
AI!ADança
Quando: 16 julho
Onde: Auditório Jorge Sampaio

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

JORNAL

DE SINTRA



15JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 1 DE JULHO DE 2022

ALMANAQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

PUB.

TELEVISÃO

RUI FERNANDES
Comércio e reparação de motos

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

(Esta crónica, por desejo expresso do seu autor, não respeita o novo Acordo Ortográfico.)

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA

O

U

Bernardo
de Brito e Cunha

A

Sexta-feira, 1 de Julho – Sandra Gisela Gonçalves Vieira, de Montelavar, Sandra Maria Coelho da
Silva, de Lourel; Vitalina da Silva Raio, Elvira da Luz Romão, do Ral, Maria Vitória Mata Martins, Maria
Fernanda Loureiro Paulo, de Lourel,   Fernanda Costa da Silva Almeida, de Agualva-Cacém, Vera Lisete
Cardoso, Maria Paula da Horta Marques, de Rio de Mouro, Isabel Alexandre Matias Laranjo, de Mem
Martins, Zita da Silva Lopes Ferreira Jordão, do Cacém;  João Gregório Lage de Almeida Ribeiro, de Sintra,
Lino Manuel Miranda Neves, capitão de Aeronáutica  Mário da Costa Mano, João Carlos Correia Lima da
Silva, João Ludgero Valente Gomes da Silva, de Almoçageme,  Arnaldo Joaquim Gomes, do Algueirão,
Daniel Domingues Rodrigues, Davide Jorge Leitão Miranda Sequeira, de Pêro Pinheiro.

Sábado, 2  –  Edite de Sousa Vistas Mora Pedroso, do Sobreiro (Mafra), Guilhermina Vieira Filipe de
Magalhães, Alda Deolinda Henriques, Maria José dos Santos Carpinteiro, de Lisboa, Célia Maria Leitão
da Silva Fancaria, da Terrugem, Marília Gomes, de Santa Marinha do Zêzere; José Pedro d’Assunção, do
Mucifal, José Duarte Paulo, do Cacém, major-piloto aviador Guilherme Pinto da Costa Santos, de Sintra,
Álvaro José Sérgio Jerónimo, de Pero Pinheiro, Nuno José Silva Moreira,  António Gonçalves Micaelo,
Carlos José Costa dos Santos, Antão Almeida Garrett, André de Oliveira Nunes , do Magoito, Pedro
Henrique São Joanico Oliveira Pereira, de Almargem do Bispo, António Gonçalves Micaelo, da Rinchoa.

Domingo, 3 – Clotilde Sousa Ribeiro, de Sintra, Joaquina Ana Guimarães, da Várzea de Sintra, Graça
Amélia da Costa, de Pero Pinheiro, Nélia Maria Dias Garcia, de Lisboa, Ana Leila Lopes, de Vila Verde;
João António Pereira Macedo, de S. João das Lampas, Casimiro Fernando Brandão Barbosa, António
Neto, de Pexiligais- Algueirão, António Bentes de Carvalho, de Campo Raso.

Segunda-feira, 4 – Inês Isabel da Luz Silva, Ana Luisa Duarte Nunes de Carvalho, do Mucifal, Maria
Isabel Gomes Alípio, de Vila Verde, Maria Isabel Botelho de Sousa Pires, Maria da Conceição Vieira
Rodrigues Abreu, do Algueirão, João Nunes Serôdio, de Almoçageme, Manuel Rodrigues Lavos, de Pero
Pinheiro, Luís Filipe de Oliveira Araújo, das Mercês, Duarte Zeferino Pires, de Benfica, Tiago Nunes Dias
Lourenço, de Nafarros.

Terça-feira, 5 – Maria Fernanda Rosado de Lucena Vasconcelos e Sousa, Fernanda da Silva Baeta
Ferreira, da Várzea de Sintra, Teresa Maria Fernandes Moreira, do Linhó, Arminda Rodrigues Freire Filipe,
de Albarraque, Maria Júlia Almeida Garrett, Maria Cristina P. D. Inácio, das Mercês, Pamela Batista; José
Sequeira, do Mucifal, Domingos de Sousa Leitão, das Lameiras, visconde Francisco Maria Victórias
Lancastre Almeida Garrett, Augusto Alfredo Pais, de Montelavar, Alfredo José Leão Roneberg, de S. Pedro
de Sintra, João Pedro Oliveira da Silva Simões Peralta, de Lourel, José Carlos Rocha Pires, do Ral.

Quarta-feira, 6 – Ilda da Conceição Gonçalves, de Carenque, Soledade Alves Vinagre, de Morelena,
Rejane Franco de Castro, de Sintra, Ana Isabel Collardel da Luz Mano, Maria de Lurdes da Silva Gomes,
do Algueirão, Carla Alexandra Pais Adrião, de Montelavar, Maria de Lourdes Guimarães Ferreira, de
Lisboa, Paula Alexandra Quintão, do Linhó; Raul Maurício Núncio, da Terrugem, Américo Mariano
Silvestre, de Covas de Ferro, Aníbal Correia de Matos, Vitor Pereira da Costa, de Serração, Manuel José
Correia Pais Cabeleira, do Cacém, Alexandre Pedroso Ferreira.

Quinta-feira, 7 – Adriana Filipa Lopes Pessoa, de Almargem do Bispo, Alice de Oliveira Baptista,
Helena Parreira Valentim, das Serradas - Rio de Mouro, Ana Maria Rodrigues, de Lisboa, Celeste Amélia
Leite Xavier, Ana Maria de Oliveira Cachado, de Sintra, Palmira Figueiredo; José Manuel Jordão, Carlos
Alberto Frazão Raio, Augusto Caetano dos Santos, Domingos Joaquim Janota, de Montelavar, Fortunato
Veloso Marques, Jorge Luis Martins da Silva, de Torres Vedras.

Sexta-feira, 8 – Ermelinda Monteiro Catarino, de Faião, Aurora da Fonseca Vicente Alberto, de
Montelavar, Maria de  Nazareth d’ Almeida Guimarães, de Colares, Rita Ribeiro Pinto, de Telheiras,
Lisboa; Joaquim Jerónimo, de Pero Pinheiro, Horácio Domingos Filipe, de Albarraque e Augusto Baleia,
de Albogas.

Sábado, 9 – Sandra Manuela Carolo Dias, Lisete da Silva Peixinho, de Almoçageme, Lídia Almeida
e Sousa, Luisa de Barros Queirós Amâncio, Olívia Rosa Marcelino, de Negrais, Alda Carolo; António Jorge
Pexilga, de Coutinho Afonso, Artur Simões, do Algueirão, Armindo Simões Vicente, de Sintra, Manuel
Joaquim Gonçalves Coelho, de S. Pedro de Sintra, Ricardo J. B. Feio Galhardo, José Martinho Santos
Cambé,  Lino Marques Jorge e Ricardo Miguel Nunes Raio, da Várzea de Sintra, Gonçalo José Raimundo
Francisco.

Domingo, 10  – Sandra Cristina Grácio Jorge, Carla Sofia Alqueidão Barbosa, de Mem Martins, Carla
Alexandra Rocha Pires, do Ral, Maria Matilde Pires, da Praia das Maçãs, Maria Luísa dos Santos,
Clementina da Silva Sousa Gomes,  Luísa da Conceição da Silva, Joaquim Pedro Pantana, Agostinho Leite
Faria, António José Guerra Mourato Maninha, João Aleixo da Rosa, do Algueirão.

Segunda-feira, 11– Celeste Duarte Domingos Carioca, de Cabrela, Cláudia Joana Henriques Soares
Casquilho, de Lisboa, Mariana Lavrador Piteira Patriarca; Manuel Rodrigues Lavos, de Pero Pinheiro,
António José da Silva Costa Damásio, Luís Carrera Montes Luís Manuel Catarino Gomes.

Terça-feira, 12– Aurora da Encarnação Alvez, Maria de Lurdes de Sousa, Alda Rodrigues Jalles,
Albertina Leonor Gomes, de Montarroio; Manuel Lopes Torrão, José Baltasar Alcainça, de Lisboa,
Joaquim Carlos Martins Ferreira, Adelino Inácio Dias de Oliveira e Justino Tomásio Duarte, de London.

Quarta-feira, 13 – Ilda Miranda, Doroteia Maria Pirão Coelho, Alda Maria Silva Inácio, do Algueirão,
Dália Maria Antunes Franco, da Pernigem, Matilde Falé Passinhas, do Cacém, Fátima Costa Peralta, das
Mercês; Miguel Gustavo Machado Vidal, Constantino da Encarnação Jorge, Jaime Guilherme Ferreira, da
Barreirinha (Termas do Vimeiro), Manuel António Neto, de Pexiligais, Jackie Adrienne Antunes Amaral,
de Mem Martins.

Quinta-feira, 14 – Jessica Kelly Thorne dos Santos, da Praia das Maçãs; Heloise Miranda, de
Almoçageme, Mafalda Maria Sequeira Costa, Alda da Luz Jalles, Filipa Bejerano Eduardo, Maria Carlota,
de Sintra, Adelaide Paz Nogueira de Andrade, de S. João das Lampas, Deolinda Pereira de Almeida, de
Lisboa; Horácio Boaventura da Silva Rodrigues, do Algueirão,Amadeu Feliciano Costa, José Franco
Silvestre, da Pernigem, Victor Manuel da Silva Condesso, de Pero Pinheiro.

Sexta-feira, 1 de Julho – Almargem,
Cavaleira, Algueirão (219622835); Rico, Agualva
(214312833).

Sábado, 2 – Do Sabugo, Sabugo (219624076);
Gil, Queluz (214350117).

Domingo, 3 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Central, Cacém (219140034).

Segunda-feira, 4 – Do Lourel, Lourel
(214350043); Idanha, Idanha (214328317/8).

Terça-feira, 5 – Da Beloura, Quinta da
Beloura (219245763); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).

Quarta-feira, 6  – Confiança, Pero Pinheiro
(219270045); Zeller, Queluz (214350045).

Quinta-feira, 7 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Domus Massamá, Massamá
(219259323).

Sexta-feira, 8 – Da Terrugem, Terrugem
(219619049); Casal de Cambra, Casal de Cambra
(219804193).

Sábado, 9 – D’Albarraque, Rio de Mouro
(219154370); Neves, Massamá Norte (214389010).

Domingo, 10 – Da Praia das Maçãs,
(219292021); Garcia, Cacém (219142181).

Segunda-feira, 11 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Portela, Monte Abraão (214377619).

Terça-feira, 12 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Araújo e Sá, Cacém (219140781).

Quarta-feira, 13 – Serra das Minas, Serra das
Minas (219171216); Azeredo, Pendão (214350879).

Quinta-feira, 14 – De Colares, Colares
(219290088); Guerra Rico, Cacém (219138003).

Ai Portugal Portugal…

«Estamos prestes a entrar na silly season que, em matéria de televisão, sempre acompanha
o solstício de Verão. Acontece pouco, com o tempo quente: nota-se uma certa lazeira
por parte da ERC para resolver o caso Miguel Relvas, o Euro 2012 terá o seu final daqui
por dois dias e, com um intervalinho curto, chegarão os Jogos Olímpicos para nos
preencher os dias. Sem os nossos melhores, é certo, que grande parte deles decidiu
lesionar-se, mas é sempre um espectáculo. Por mim, gosto dos extremos: dos 100 metros,
da velocidade pura, e da maratona, aquela coisa de resistência que não deixa de me
surpreender como é possível sobreviver-lhe. Mas, com a ausência dos nossos grandes,
não sei até que ponto as transmissões não serão asseguradas pela RTP2 – o que deixará
a 1 com o dilema do que transmitir.»

recuperação do turismo, sector vital para a economia portuguesa, está a acontecer
mais rápido do que se esperava, sobretudo à conta do mercado interno. Os números
de Abril, revelados quarta-feira pelo INE, são, pela primeira vez desde o início da
pandemia, superiores aos registados em 2019, que foi o melhor ano de sempre no

país. Houve mais hóspedes (2,4 milhões), mais dormidas (6 milhões) e mais receita (389,2 de
proveitos totais nas unidades de alojamento turístico, fruto não só do aumento de dormidas
mas também da subida de preços). Seria tudo uma boa notícia, não fossem as tristes
imagens de impreparação que chegam dos aeroportos, onde a falta de agentes no SEF
obriga a longas horas de espera para quem tenta passar o controlo de fronteiras e onde a
sangria da reestruturação na TAP acentuou a degradação dos serviços prestados pela
companhia aérea, ao mesmo tempo que o Governo continua a adiar a (cada vez mais)
urgente decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa... Como cantava Jorge Palma, “Ai
Portugal Portugal…”

esquerda, Catarina Martins, líder do BE, considerou que a actual crise é totalmente
imputável ao PS: “O Governo do PS recusou todas as soluções e, das poucas
vezes em que aceitou avanços legislativos, recusou ou travou a sua concretização
no terreno”. Assim, o que importa fazer, é travar a migração de profissionais paraÀ

o privado criando a “dedicação exclusiva ao serviço público com incentivo remuneratório
de 40 por cento” e dar aos hospitais autonomia administrativa para contratar. Ela é um
pouco ríspida, mas tem razão.

ma situação que não é exclusiva do Algarve, como bem se viu esta semana com o
encerramento de serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia de vários
hospitais públicos: bastou um fim-de-semana prolongado para condicionar tudo
o que era escalas, para mais com menos tarefeiros disponíveis para estas datas.

início da discussão do orçamento de Estado incidiu,
como não podia deixar de ser, sobre o estado do Serviço
Nacional de Saúde, as suas carências, as faltas de
médicos de diversas especialidades e outros problemas

avulso. É tudo, parece-me, uma questão de dinheiro – numa área
em relação à qual só ouço falar de milhares de milhões. Não
entendo. E também não se percebe como é que o Algarve se está
a preparar, ao nível dos cuidados de saúde, para um Verão que, já
se percebeu, será muito provavelmente de lotação esgotada. Os
problemas podem antecipar-se e as soluções podem ser
identificadas com tempo mas no momento de as aplicar, invariavelmente, esbarra-se na raiz
de todos os males: a falta de profissionais de saúde.

Nos dias seguintes, o governo viu-se encostado à parede. Começou por revelar, segunda-
feira, um plano de contingência para o Verão, para somente dois dias depois vir prometer
aumentos aos médicos em serviço de urgência, anunciar uma nova comissão de
acompanhamento e admitir, até, pedir apoio ao sector privado. Certo é que formar mais
médicos e enfermeiros não chega para resolver a questão. De que serve ter mais alunos a
concluírem os cursos se depois não há vagas suficientes no SNS? E se não lhes são
oferecidas condições materiais e perspectivas de carreira mais aliciantes, como é que pode
travar a saída destes profissionais para o privado? Se se quer um SNS que dê uma resposta
eficaz à população, sem evidentes desigualdades geográficas, é necessário começar por
um investimento financeiro sério na contratação e remuneração dos profissionais. Tudo o
resto será como tratar uma fractura exposta recorrendo apenas a pomadas e pensos rápidos.
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