
pág. 8

Marchas Populares animam todo o concelho

Festejos de S. Pedro, este ano no Jardim
da Correnteza dão cor e vida à Estefânia

A Estefânia, este ano e pela primeira
vez na sua história  recebe os
Festejos, tradicionalmente, realiza-
dos no Largo da Feira, em S. Pedro
de Sintra, em virtude desta se
encontrar em obras de remodelação.
No resto do Concelho as festas dos
Santos Populares continuam muito
animadas, nomeadamente com a
actuação das Marchas de Massamá,
Cabriz, MTBA, São João das Lampas
e Montelavar, também com os
comes-e-bebes sempre presentes
nestes festejos.
Em todos os arraiais já realizados
constatou-se a grande aceitação que
estes eventos populares têm nas
localidades e suas povoações.
Eles representam o trabalho árduo e
criativo de centenas de voluntários
que se congregam para que estes
acontecimentos de raiz popular
continuem a dar vida e cor no
Concelho de Sintra.
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História Local
Históricos de
quatro capelas,
dois palácios
e uma quinta
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Palácio da Pena
MUSCARIUM#8 – Festival de Artes
Performativas em Sintra dia 26,
entre as 17 e as 19h.
Mais informações
em  teatromosca.weebly.com
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Entre Montes e
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-se o Dia Mundial
do Ambiente
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HISTÓRIA LOCAL

CAPELA DE NOSSA SENHORA
DA CONSOLAÇÃO
Localizada na Agualva, encontra-se datada
da segunda metade do século XVI, tendo sido
administrada pela respetiva irmandade, que
auxiliava os pobres e mantinha em
funcionamento o espaço religioso. Em 1712,
sendo muita a ruína do edifício e difícil a sua
manutenção, solicitam os membros da dita
irmandade ao rei D. João V a criação de uma
feira naquele local cujo lucro serviria para
reerguer e manter o templo, o que foi
autorizado. Obras diversas ocorrem então
naquele espaço durante o século XVIII, de
que resultou a desaparição dos traços
originais do templo. Até 1910 continuou a
irmandade a zelar pelo local. Com o advento
da I República e a consequente perseguição
das igrejas, irmandades e conventos, ficou o
templo abandonado, só sendo reabilitada a
partir de 1930 pelo então pároco de Belas.
Substituída pela atual igreja paroquial, o
templo continua a manter-se de pé e a
evidenciar as obras do século XVIII.

CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO
DA TERRUGEM
Imóvel de interesse público desde 1949,
datável dos séculos XIV-XV. Com planta axial,
destaque-se a sua porta de entrada, de forma
ogival, bem como uma porta rebaixada em
forma de arco no lado direito, junto ao
campanário. O interior é de uma só nave e o
tecto em madeira. No reinado de D. Manuel I
foi-lhe acrescentada um arco triunfal, deco-
rado com uma moldura de capitéis de estilo
vegetalista, adicionando-se-lhe ainda fustes
e rosetas bem trabalhadas. A capela-mor conta
com uma abobada de nervuras, decorada com
flechas, alusivas ao orago do templo.

CAPELA DO ESPÍRITO SANTO
Situada na União de Freguesias de São João
das Lampas e Terrugem, servia de templo à
população local de São João das Lampas até
à edificação do templo atual. Remonta ao
período gótico, com acrescentos vários do
período manuelino. De planta simples, nave
retangular e ábside semi-circular, conta como
ponto de interesse o frontal do seu altar,
ornado de belos exemplares de azulejos
hispano-árabes. A abside de tipo poligonal é
de cobertura artesoada e rematada com um
frontão. O tecto é igualmente decorado com
um frontão, e a parede da abóbada com
nervuras, capitéis e colunas de belo efeito,
além de cenas alusivas ao culto do Espírito
Santo. Aquando do estudo da nave por peritos
deparou-se com a inscrição do ano de 1572,
altura em que se terá dado uma vasta
campanha de obras, mas terão existido outras
de que se não conhecem informações
documentais. Nas traseiras do templo
vislumbram-se ainda um antigo casal e
estruturas outrora pertencentes à Confraria
do Espírito Santo. Abandonado no século

XIX e utilizado como curral durante a I
República (1910-1926), foi alvo de reabilitação
nos anos 60-70 do século passado por ordem
da Câmara Municipal de Sintra, datando a mais
recente intervenção de 2001, altura em que se
recolheram abundantes espólios de origem
medieval e moderna, vítreos e outros.

CAPELA DOS ENFERMOS
Também chamada de Capela de Nossa
Senhora dos Enfermos. Fica localizada na
localidade de Camarões, e tradição muito
antiga relaciona-a com o artista, humanista,
crítico de arte e tratadista Francisco de Olanda,
que residiu na zona de Almargem do Bispo.
Em 1576 mandava este erguer um altar na sua
quinta naquela então localidade. No século
XVII corre a lenda de que, nesta mesma quinta,
então propriedade de um certo Diogo Soares,
mercador de profissão;  haveria uma piscina
de água medicinal, muito procurada por vários
doentes de doenças reumáticas, entre outras
maleitas. O culto e a devoção começaram na
época de D. João IV, altura em que o avô de
Soares, vindo da Índia, e com alguma fortuna
feita, adquirira aquele espaço. Por essa altura
aparecia no lugar de Caneças a Virgem com o
Menino Jesus nos braços. A população local
decide que se construa ali um templo em sua
dedicação. Em 1758-1760 encontram-se já refe-
rências quer à ermida dos Enfermos bem como
à romaria que por ali se realizava, com forte
apoio do proprietário do local, Tomás Costa
Corte Real, proprietário do espaço. Em 1846,
André Chichorro Gama Lobo adquiria aquele
espaço, ficando no entanto contratualizado
com os habitantes locais que a ermida abriria
duas vezes por ano, sendo uma delas a altura
em que se realizava a romaria ao local.
No edifício encontram-se bastos elementos
quinhentistas, nomeadamente na capela,
retábulo, portal e cunhais. A nave é retan-
gular, com anexo, sacristia, laterais e alpendre.
A fachada divide-se por 3 panos-separando
respetivamente entrada, sacristia e anexo-. O
pano central abre para o portal, feito em boa
cantaria, e que se encontra inserido num
rectângulo com cornijas, ladeado por janelas
e encimado por um óculo. A fachada posterior,
delimitada por pilastras, emata em arco feito
em cantaria. Os alçados laterais encontram-
se decorados com azulejos do século XVII,
de tipo monocromáticos; albardados, bem
como painéis figurativos contando os passos
da vida da Virgem Maria. Junto à parede
fundeira, foi aberto um vão em forma de arco,
no interior do qual se encontra parte de um
retábulo em talha dourada quinhentista,
composto por 2 colunas jónicas, sustendo
um entablamento de frontão e um triângulo.
Foi ainda decorado com conchas e decora-
ções vegetalistas. No friso e na cornija foi
inscrita a expressão SANCTUS SANXCTUS
SANCTUS. O acesso ao púlpito é feito pela
sacristia e dali; para o coro. A cobertura da
capela é abobadada, encontrando-se deco-
rada com pintura decorativa.

IGREJA DE NOSSA SENHORA
DA MISERICÓRDIA DE BELAS
Igreja matriz da vila, datável do período
medieval. O templo conta com uma bonita

nave e silhares de azulejos datados do século
XVII (1622), e o tecto de massarda com
diversos ornatos. Ao centro, destaca-se uma
imagem da Visitação a Nossa Senhora. Na
entrada, menção para o coro assente sob 2
colunas com pia de água benta. Abunda a
decoração a azulejo, policromo, datados do
século XVII. O púlpito da igreja é em mármore
com baláustres. A capela mor é feita em talha
dourada e branca do século XVII, com
colunas de tipo coríntio caneladas. Aqui
também a parede se encontra forrada a azulejo
do século XVII, em estilo roccaille. Cenas
bíblicas encontram-se bem ao centro do
templo, com destaque para a Natividade, o
Massacre dos Santos Inocentes; a Fuga para
o Egipto e o Menino Jesus no Templo entre
os Doutores. Por cima destas representações,
há 4 grandes telas, representando a Apresen-
tação da Virgem no Templo; o Casamento da
Virgem com São José; a Anunciação do Anjo
São Gabriel à Virgem e a Adoração dos
Pastores.

PALACETE POMBAL
Em Queluz. Fachada ornada com carrancas e
jogos de grinaldas. As janelas, bem ordenadas
e um pórtico de grandes dimensões, com-
pletam o exterior, ornado com um brasão de
armas da família dos Carvalhos, da família do
Marquês de Pombal. As esculturas existentes
pensam-se que sejam de Francisco Leal
Garcia, e a traça do edifício, de outro autor
notável da época. José Caetano da Silva, que
trabalhou no Paço de Queluz, logo em frente
a este edifício. No seu interior, destaca-se um
vestíbulo amplo e moderno, bem iluminado.
Toda a luz que entra na casa provém de uma
ampla clarabóia no tecto. Em 2 patamares
sobrepostos encontram-se dispostos frescos,
alegorias e figurações em trompe-l´oeil, frisos
e cascatas de flores.
Os salões, bem decorados, evocam a beleza
das ruínas de Pompeia e de Herculano, em
Itália. Os azulejos que se encontram na casa
são do estilo D. Maria I, representando me-
dalhões, grinaldas, mármores e urnas. Todos
estes azulejos são policromos. Incompleto e
abandonado pouco depois da fuga da família
real para o Brasil no início do século XIX, o
edifício seria mais tarde comprado, primeiro,
pela família Palmela, e mais tarde pela Região
Militar de Lisboa. Chegou a ser residência do
Comendador e Visconde Almeida Araújo e
seus descendentes.

PALÁCIO VALENÇAS
Casa de Verão do Conde Valenças, que a
herdara do sogro, A. Lopes Ferreira Anjos.
Este edifício, também conhecido como Quinta
do Duche, foi o último projecto do cenógrafo,
fotógrafo e arquitecto Giuseppe Cinnati, que
durante a segunda metade do século XIX
trabalhara no Teatro Nacional de São Carlos.
Composta por dois pisos, no rés-do-chão
funcionariam as cozinhas e os espaços dos
empregados, um hall de recepção aos convi-
dados; a sala de visitas e de estar bem como
a  casa de jantar. No piso superior situavam-
se os quartos de dormir dos donos da casa.
Abandonada após o fim da Monarquia Cons-
titucional, como sucedeu com muitos edifícios
do género em Sintra, enfrentava no final dos

anos 20 a edilidade sintrense o dilema do que
fazer com aquele espaço. Eram muitos os que
eram frontalmente a favor da sua demolição,
pura e simples; enquanto outros que se
debatiam pela sua preservação e manutenção.
Em Janeiro de 1936 negociou-se a aquisição
do espaço pela câmara municipal, com vista a
ser utilizado como parque e local de interesse
concelhio, pensando-se mesmo que pudesse
servir como local de funcionamento de escolas
industriais e comerciais; repartição de finan-
ças; organismo municipal, ou como simples
local de realização de festas e eventos sociais.
Após muitas pressões do vogal da cultura da
edilidade e de ilustres personalidades sintren-
ses, conseguiu-se que ali se viesse a estabe-
lecer um museu-biblioteca municipal bem
como o arquivo municipal, o que se viria a
concretizar na prática em 1939, após obras de
beneficiação do espaço. Em 1957, novas obras
alteraram a entrada no edifício, que passou a
ser feita por uma porta lateral, bem como se
procedeu ao adossamento das suas janelas e
ao acrescento de um painel de mosaico com
as armas do concelho, onde antes se situava
a entrada original do edifício. Por essa altura
pensa-se em acrescentar ao espaço já exis-
tente um salão de chá, e equaciona-se mesmo
a concretização de um projecto hoteleiro,
intentos que nunca se viriam porém a realizar.
Nos dias de hoje o espaço da biblioteca foi
transferido para um edifício feito de raiz e os
serviços de arquivo transferidos para outro
local, ficando apenas a funcionar no Palácio
Valenças a Assembleia Municipal de Sintra.

QUINTA DA ALEGRIA
Pertenceu ao cônsul holandês Daniel Gildem-
mester, que nela realizou diversas obras e
procedeu à canalização de águas para uso da
casa. Já no século XVIII, Manuel Castro Gui-
marães apropria-se do local, vendendo-a aos
herdeiros de João A. Lopes Fernandes. É este
quem, em 1807, mandará erguer em linhas
simultaneamente simples, agradáveis, belas e
muito interessantes, a residência que ainda
hoje se pode ver neste local. Esta passa de-
pois para as mãos do último capitão-mor de
Sintra, Máximo José dos Reis. Mas os de-
saires deste depressa acontecem. Um dos
seus filhos, revoltado pelo facto do pai o ter
deixado na prisão na sequência de uma conjura
miguelista de que ele fazia parte, acaba por
morrer na prisão, não sem antes lançar uma
maldição sobre todos os seus familiares.
Verdade ou mentira, o certo é que, depois
disso, se sucedem viuvezes, mortes sem
descendência, perdas sucessivas de capitais
investidos e muitos outros bens. A casa passa
também por sucessivas mãos: Condes das
Antas, Marquês da Praia, Monforte, Conde
de Cuba, entre muitos outros. Em 1968 é seu
proprietário Sá Carneiro, passando depois
para John Mackenzie, que procede ao restauro
da casa e jardins. Na capela, datável do século
XVIII, há uma bela imagem da Ascensão de
Cristo.

(Continua em próxima edição)

*Licenciatura em História e mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador

Sítios e locais com história:
Património arqueológico e edificado no concelho de Sintra (VI)
Nuno Miguel Jesus*

(Continuação da edição de 17 de Junho)
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Carris Metropolitana
adiada para 1 de janeiro

A Sociedade Futebol Clube
Os Odrinhenses, coletivi-
dade da Freguesia de São João
das Lampas, fez 72 anos no
passado sábado, pois nasceu
a 18 de junho de 1950.
Em condições ‘normais’, nes-
te fim de semana, teria havido
FESTA em Odrinhas (com o
tradicional Almoço de Ani-
versário, Baile, atuação das
Marchas e ...).
Não houve em Odrinhas, mas
houve, na mesma Freguesia,
em São João das Lampas, no
MTBA e, também, em Santa
Susana e Pobral. No passado
fim de semana, na Freguesia
de São João das Lampas,
motivos para sair de casa não
faltaram. Mas ...
Em Odrinhas, a ‘Pandemia’ e
o ‘Cansaço’ dos membros
dos órgãos dirigentes (al-
guns exercem desde 2016)
criaram condições (mais uma
vez) para que, infelizmente, o
futuro deste emblemático
clube da Freguesia de São
João das Lampas esteja, no-
vamente, num grande im-
bróglio.
No próximo sábado (25/06)
haverá mais uma Assembleia
Geral de Sócios.
E compete aos sócios (so-

Actual situação do Futebol
Clube de Odrinhas

mente a estes) decidir o futuro
do seu clube.
Haverá quem tenha coragem
para assumir os destinos do
clube nos próximos tempos?
Ou os atuais dirigentes pas-
sarão a Comissão de Gestão
para continuar a pagar as
contas e entregar as
CHAVES?
Será???
Há 2 anos, no almoço do 70º
aniversário, este tema foi
abordado com o executivo da
Junta da União de Freguesias
de São João das Lampas e
Terrugem.
A Crise que se verifica no
Movimento Associativo Po-

pular por todo o país precisa
de ações concretas e ur-
gentes por parte do Estado e
das Autarquias Locais (Câ-
maras Municipais e Juntas de
Freguesia) para estancar (e,
se possível, inverter esta
tendência).
Este é mais um desabafo e um
lamento, a juntar a outros que
temos publicado nos últimos
anos, com a esperança (o
desejo) que finalmente haja
alguma reação.

Henrique Martins,
Colaborador do Jornal de

Sintra e sócio do FCO

Pagamento de assinatura em atraso
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A entrada em funcionamento do serviço da Carris
Metropolitana será adiada para dia 1 de janeiro de 2023.
A decisão da Transportes Metropolitanos de Lisboa surge
após verificar-se que não estão garantidas as condições
consideradas essenciais para a entrada em pleno
funcionamento do novo serviço, por razões que se prendem
com a responsabilidade dos operadores prestadores de
serviço nas áreas 1 e 2, nas quais o concelho de Sintra estava
abrangido.
A falta de um número bastante significativo de novas viaturas
e a inexatidão nas datas da sua disponibilidade, a necessidade
de adequação dos sistemas de informação necessários à
prestação do serviço de acordo com os requisitos do caderno
de encargos e dos contratos firmados para as Áreas 1 e 2,
são, entre algumas outras, as razões principais identificadas
para que se considere que o serviço não está em condições
de ser colocado em prática.
Nas Áreas 1 e 2, e até à entrada em funcionamento da Carris
Metropolitana (1 de janeiro de 2023), a operação de transportes
rodoviários decorrerá nas condições normais e habituais tal
como até aqui.
A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) em estreita
articulação com todas as autarquias, tem desenvolvido
esforços para que este processo decorra com o menor número
de perturbações possíveis junto das populações e para que a
operação da Carris Metropolitana seja uma realidade
verdadeiramente disruptiva da qualidade do serviço
rodoviário prestado atualmente na Área Metropolitana de
Lisboa (AML).
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Grupo de Escotei-
ros 178 das Mer-
cês, realizou no
passado dia 11 de
Junho o seu 15.º

O 15.º Aniversário do Grupo de Escoteiros 178 das Mercês
com a 3.ª estrela do símbolo do aniversário

Grande confraternização entre os escoteiros antigos e actuais, suas famílias e amigos

o auditório da
Igreja Paroquial de
Cacém, realizou-se
no passado dia 8
de Junho, mais um

“Tarde Sem Fronteiras” no Cacém

N
evento de “Tarde Sem Fron-
teiras” da autoria da Coreó-
grafa e Maestrina, professora
Susete Perhat.
Estiveram presentes no es-
pectáculo, representantes do
Poder Local,  nomeadamente
vereador da CMS, Eduardo
Quinta-Nova e assessor João
Castanho, assim como os
presidentes da União de
Freguesias de Agualva Mira-
Sintra e de Cacém-São Mar-
cos, respectivamente, Carlos
Casimiro e Paulo Adrego,
assessor António José Pinto,
assim como outros convi-
dados.
No espectáculo actuaram,
com repertório variado, com
os Grupos Corais da Univer-
sidade Sénior da Junta de
Freguesia de Agualva Mira-
Sintra “Gente Que Canta”, e
da Paróquia do Coração Ima-
culado de Maria, do Cacém,
“Cantares Tardios”, criados e
regidos pela professora
Susete Perhat.
O Fado também marcou
presença  com as alunas, Ana
Júlia Duarte e Maria da Luz
Guimarães
O professor Sérgio Fonseca,
em Conversas Com Música e
professor Afonso Henriques
no piano também deram nível
ao espectáculo.
Em cena também a apresen-
tação de uma peça de Teatro,
“Dom Jorge”, baseada numa
música alusiva, com guião da
professora Susete Perhat, e
com representação espontâ-
nea de todos os actuantes em
palco, sem texto prévio. 

Aspecto da assistência

O
aniversário.
Estiveram presentes inúme-
ros convidados, desde anti-
gos elementos e Dirigentes,
representantes de outros Gru-
pos de Escoteiros e Agrupa-
mentos de Escuteiros, Junta
de Freguesia representada
pela excelentíssima Presi-
dente Raquel Amaral e como
não podia deixar de ser, toda
a família atual do 178 (ele-
mentos, pais e Dirigentes).
Uma calorosa confraterni-

zação onde o ponto alto foi a
colocação da 3.ª estrela, sím-

bolo do 15.º aniversário.
Para toda a família do 178 das

Mercês e que sentem as suas
cores do preto, verde e azul

um enorme BRAVO.
Pedro Gaspar (Colaborador)

Convidados, Orlando Pires,
Susana Gonçalves e Davi
Antunes.
Foi uma “Tarde Sem Fron-
teiras”, envolvendo público,
num espectáculo cheio de
cor, alegria e muita animação,
apresentado e dirigido pela
professora Susete Perhat,
evento que teve como fina-
lidade “o convívio e a expres-

são das variadas facetas do
estar na vida e comungar o
espírito de todos juntos, sem
barreiras, sem idade, sem
vedetismo, enaltecendo a
condição humana”, palavras
da Professora Susete Perhat.

José Correia
(Colaborador)

Dedicado ao tema “Portugal
Justo”, a edição de 2022 do
“Prémio Manuel António da
Mota” premiará as institui-
ções sociais que se distingam
na luta contra a pobreza e
exclusão social, acolhimento
e integração de migrantes e
refugiados, valorização do
interior e coesão territorial,
saúde, educação, emprego,
apoio à família, inovação e
empreendedorismo social,
inclusão e transição digital
e tecnológica e transição
climática.
A guerra na Ucrânia vem,
depois de mais de dois anos
de pandemia, com impacto
significativo na vida pessoal
e social e na atividade econó-
mica, obrigar a refletir sobre
o posicionamento estraté-
gico dos países da União
Europeia em matéria de se-
gurança e defesa do espaço
comum, para além das conse-
quências humanitárias. Vem
ainda acrescentar novos fato-
res de risco ou acentuar ten-
dências já existentes no plano
económico suscetíveis de
comprometerem o crescimen-

Prémio Manuel António da Mota abre
candidaturas a prémio até 30 de Julho

to e a recuperação pós-pan-
demia, com o agravamento
crescente de preços, tensões
inflacionistas e a ameaça de
estagflação. Paralelamente
tem vindo a assistir-se à
maior crise migratória das
últimas décadas, com os ci-
dadãos ucranianos a fugirem
da guerra e a procurarem
refúgio e proteção nos países
vizinhos.
Perante este contexto, as
instituições de solidariedade
social enfrentam novos desa-
fios e têm que dar resposta
as novas necessidades das
pessoas, depois do forte aba-
lo que sofreram na adaptação
às novas condições perante
a gestão da pandemia.
Para a nova edição do Prémio,
podem candidatar-se pes-
soas coletivas de direito
privado sem fins lucrativos,
nomeadamente instituições
particulares de solidariedade
social (IPSSs), fundações,
associações, cooperativas,
coletividades de cultura,
recreio e desporto, organi-
zações não governamentais
(ONGs), incluindo as da área

do ambiente, e outras enti-
dades que integrem o setor
da economia social e se en-
contrem regularmente consti-
tuídas de acordo com a
legislação em vigor.
Podem ainda candidatar-se
pessoas coletivas de direito
público de âmbito nacional,
regional ou local, nomea-
damente autarquias, estabe-
lecimentos de ensino básico,
secundário ou superior,
estruturas de saúde públicas,
centros de estudo e de inves-
tigação e outros organismos
públicos com projetos en-
quadráveis no âmbito do
respetivo regulamento.
O “Prémio Manuel António
da Mota” é promovido, anual-
mente, pela Fundação Ma-
nuel António da Mota, distin-
guindo organizações que se
destaquem nos vários domí-
nios da sua atividade, atri-
buindo um valor de 50 mil eu-
ros para a primeiro prémio.
O “Prémio Manuel António
da Mota” está atualmente, e
até 30 de junho, em fase de
candidaturas em:
www.fmam.pt.

O Belas Clube Campo pro-
move um concerto solidário
realizado pela Banda da Ar-
mada, no dia 24 de junho,
pelas 21h30.
O concerto beneficiará a Santa
Casa Misericórdia de Sintra e
realiza-se no auditório do
Jardim-Escola João de Deus
de Belas, com entrada gra-
tuita.

Concerto Solidário
no Belas Clube de Campo

Esta é uma iniciativa em que
o Belas Clube de Campo, irá
doar 2• por cada entrada num
gesto solidário para com uma
entidade detentora de diver-
sas valências, sempre em prol
dos mais necessitados.
Assumindo-se como um
evento solidário, os contri-
butos e doações podem ainda
ser efetuados por todos os

presentes, quer através de
bens alimentares entregues
no local ou de transferência
bancária.
O evento conta com o apoio
da Câmara Municipal de
Sintra na divulgação.
Para assistir ao concerto, será
necessário efetuar reserva.
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pós o sucesso das
iniciativas anterio-
res, desta vez assi-
nalou-se o Dia
Mundial do Am-

fotos: henrique martins

A Câmara Municipal de
Sintra dinamizou, no
dia 5 de junho, o per-
curso “Entre Montes e
Vales”, inserido na ini-
ciativa Rotas do Museu.

“Entre Montes e Vales” comemora-se
o Dia Mundial do Ambiente

Ponto de encontro no MASMO – Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas

biente, sob o tema “Uma só
Terra”, num percurso que
passou por campos traba-
lhados e por cursos de água
que em conjunto embelezam
a paisagem.
O percurso foi circular com
ponto de encontro no MAS-
MO – Museu Arqueológico
de São Miguel de Odrinhas e
a iniciativa era destinada à
população em geral, tendo
sido um sucesso, pois as
inscrições esgotaram e os
participantes adoraram.
Com este passeio pedestre
os participantes tiveram a
oportunidade de ficar a
conhecer, com orientação de
quem percebe do assunto (as
Dr.as Cristina Correia e Marta
Ribeiro e do Dr. Francisco
Correia), alguns aspetos re-
levantes do ambiente local
(Barreira, Funchal, Carvalhal
e Alvarinhos), mas também
alguns aspetos do ambiente
global que a todos nós
deveria preocupar. A situação
de seca e as alterações climá-

A
ticas; a perda de biodiver-
sidade (fauna e flora); o con-
sumo excessivo de recursos
naturais e a produção expo-

nencial de resíduos foram,
entre outros, assuntos abor-
dados ou percecionados.
A necessidade de uma efetiva

implementação da política
dos vários R’s (Reduzir, Rea-
proveitar, Reutilizar, Reciclar,
…), por parte das entidades
responsáveis (Governo e Au-
tarquias Locais – Câmara
Municipal e Junta de Fregue-
sia) é uma exigência crescente
nas sociedades ‘ditas’ desen-
volvidas. Mas estas só pode-
rão ser consideradas desen-
volvidas se a população real-
mente fizer o que lhes com-

pete, ou seja, aplicarem uma
verdadeira Educação Am-
biental, que parece haver
pouca nas populações dos

considerados ‘países desen-
volvidos’ (consomem mais
recursos do que a capacidade
do Planeta Terra tem de os
repor).
Para pensar? Sim. Pensar e
fazer… Pensar Global e Agir
Local.

Henrique Martins,
Colaborador Local

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 10 e 16 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:
540 detidos, destacando-se:
 • 231 por condução sob o efeito do álcool;
• 89 por condução sem habilitação legal;
• 66 por furto e roubo;
• 30 por violência doméstica;
• 23 por tráfico de estupefacientes; • Oito por posse ilegal de
armas e arma proibida.

2. Apreensões:
• 572 doses de cocaína;
• 543 doses de heroína; • 19 armas de fogo;
• 13 armas brancas; • 1390 munições;
•  Oito veículos;

3. Trânsito:
Fiscalização:
6 303infrações detetadas, destacando-se:
• 1100 excessos de velocidade;
• 506  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 358 relacionadas com tacógrafos;
• 405 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei;
• 280 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 247 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 209 por falta de seguro de responsabilidade civil;
• 186 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

GNR – Atividade
operacional semanal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza, entre os dias
17 e 27 de junho, diversas ações de fiscalização direcionadas
para o exercício da atividade de segurança privada e para a
adoção obrigatória de medidas e sistemas de segurança, na
sua área de responsabilidade.
Atendendo ao arranque da Operação Verão Seguro 2022 e
com o início do Verão e o fim das restrições pandémicas, a
Guarda irá orientar o seu esforço para os espaços de diversão
noturna, como bares e discotecas, bem como eventos culturais.
O aumento da procura destes locais de diversão potencia a
ocorrência de incidentes, o que constitui uma preocupação
para a Guarda dado poder colocar em causa a segurança e
tranquilidades públicas no período noturno, especialmente
nas regiões de elevada afluência turística.
Neste contexto, emerge a relevância da atividade de segurança
privada, a qual assume especial importância na proteção de
pessoas e bens e na prevenção e dissuasão da prática de
atos ilícitos, assumindo uma função complementar da atividade
desempenhada pelas Forças e Serviços de Segurança (FFSS).
A GNR assume-se como uma das entidades com competência
para a fiscalização da atividade de segurança privada, e nesse
sentido irá realizar ações de fiscalização orientadas para zonas
de espetáculos, divertimentos públicos e locais de diversão,
estabelecimentos de restauração e bebidas com espaços de
dança, onde serão avaliadas todas as medidas de segurança
exigíveis, incluindo a segurança privada e sistemas de
videovigilância.
As infrações mais comuns relacionadas com o exercício da
segurança privada são:
1. Cartão profissional não aposto de forma visível;
2. Não utilização de uniforme aprovado;
3. Desempenho de funções de competência exclusiva das
autoridades judiciárias ou policiais;
4. A não renovação do cartão após caducidade/prazo.

GNR – Operação
“PRISEC 2022”
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Ministério da Edu-
cação, através da
Direção-Geral de
Estatísticas da
Educação (DGE

Balanço de medidas para a Educação Inclusiva
ciclo. Verifica-se igualmente
que estas medidas se man-
têm, embora com menor
percentagem, ao longo de
toda a escolaridade obri-
gatória.
Num total de 78.268 RTP
elaborados verifica-se a
seguinte distribuição:
– educação pré-escolar - 4,4%
– 1.º ciclo do ensino básico -
28,8%
– 2.º ciclo do ensino básico -
20,7%
– 3.º ciclo do ensino básico -
31,9%
– ensino secundário - 14,3%
A percentagem de tempo
curricular semanal de per-
manência dos alunos em
grupo-turma inscrita no RTP
apresenta valores elevados,
concretizando o objetivo de
aumentar a permanência em
sala de aula junto dos seus
pares. Na maioria dos casos,
o valor é igual ou superior a
60%, decrescendo ao longo
do percurso escolar (98,6 na
educação pré-escolar e 81,2%
no ensino secundário).
É de salientar ainda que de
acordo com o Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho, na sua
redação atual, os alunos
abrangidos por um RTP
acompanham as Aprendiza-
gens Essenciais de todas as

disciplinas do currículo, de
acordo com o estabelecido
pelo Decreto-lei n.º 55/2018,
de 6 de julho, na sua redação
atual.

Recursos Especializados
De entre os 78.268 Relatórios
Técnico-Pedagógicos, foi
identificada a necessidade de
intervenção de 56.866 apoios
especializados para apoiar a
operacionalização das me-
didas seletivas e/ou adicio-
nais mobilizadas.
Distribuição: psicologia
(39,2% dos relatórios), terapia
da fala (34,7%) e terapia
ocupacional (13,8%), assu-
mindo estes apoios especial
importância quando os RTP
são complementados por
Programas Educativos Indi-
viduais (PEI).
Docentes de educação es-
pecial constituem parte im-
portante dos recursos huma-
nos de apoio à aprendizagem
e à inclusão existentes nos
estabelecimentos de ensino.
O inquérito apurou a exis-
tência de 7.122 docentes a
desempenhar funções espe-
cíficas de apoio à apren-
dizagem e à inclusão para os
alunos abrangidos por RTP,
nos Agrupamentos de Escola
e Escolas Não Agrupadas. A

intervenção do docente de
Educação Especial assume
sempre valores acima dos
97%, ao longo de toda a
escolaridade obrigatória.
Todos os agrupamentos de
escolas e escolas não agru-
padas da rede do Ministério
da Educação dispõem de uma
Equipa Multidisciplinar de
Apoio à Educação Inclusiva
(EMAEI) e de um Centro de
Apoio à Aprendizagem
(CAA), constituindo a figura
do coordenador pedagógico
de cada nível de ensino e
ciclo de estudos a parcela
mais importante dos elemen-
tos permanentes das EMAEI.
No que respeita aos serviços
e estruturas agregadas pelos
AE/ENA aos respetivos CAA
destacam-se os Serviços de
Psicologia e Orientação e a
Biblioteca Escolar, assinala-
dos respetivamente por 765
(95%) e 735 (91%) dos 806 AE/
ENA. Serviços e estruturas
como o Desporto Escolar,
Centro de Recursos e Ser-
viços de Ação Social Escolar
foram assinaladas por mais de
60% dos estabelecimentos de
ensino.
O relatório agora apresentado
cumpre a concretização do
processo de acompanha-
mento, monitorização e

avaliação previsto no artigo
33.º do Decreto-Lei n.º 54/
2018, de 6 de julho, e con-
cretiza também o compro-
misso estabelecido no Plano
de Recuperação das Apren-
dizagens 21|23 Escola + de
acompanhamento dos diver-
sos domínios nele constan-
tes, nomeadamente no que
toca à implementação da ação
“Inclusão mais apoiada”,
domínio “+ Inclusão e Bem-
Estar”, eixo “Ensinar e
Aprender”.
O regime legal da Educação
Inclusiva, previsto no referido
Decreto-Lei, define os prin-
cípios e as normas que garan-
tem a inclusão, enquanto
processo que procura res-
ponder à diversidade de
necessidades e potencialida-
des de crianças inscritas na
educação pré-escolar e alu-
nos matriculados nos en-
sinos básico e secundário,
através da intensificação da
respetiva participação nos
processos de aprendizagem e
na vida da comunidade
educativa.
O relatório completo e a sín-
tese dos resultados podem
ser consultados em
www.dgeec.mec.pt.

O
EC), publica o relatório
“Educação Inclusiva 2020/
2021 – Apoio à aprendizagem
e à inclusão, escolas públicas
de rede do Ministério da
Educação”, com base no
questionário conduzido com
o intuito de conhecer a forma
como as escolas organizam os
recursos específicos de
apoio à aprendizagem e à
inclusão, nomeadamente as
Equipas Multidisciplinares
de Apoio à Educação Inclu-
siva (EMAEI) e os Centros de
Apoio à Aprendizagem
(CAA).
No âmbito da Educação
Inclusiva, nomeadamente no
Relatório Técnico Pedagó-
gico (RTP), documento no
qual se encontram identi-
ficadas as medidas seletivas
e/ou adicionais de apoio à
aprendizagem e à inclusão
para cada aluno, pode con-
cluir-se que as escolas estão
a focar o seu trabalho numa
intervenção precoce mobi-
lizando para isso medidas de
apoio à aprendizagem com
maior incidência no pré-
escolar e também no primeiro

A Câmara Municipal de Sin-
tra, a pensar na época dos
exames abre “Fora de Horas”
as portas da Biblioteca
Municipal de Sintra a todos
os leitores e estudantes.
Até 23 de julho o horário de
funcionamento da biblioteca
será prolongado, das 20h00
às 24h00, na Sala Polivalente
que neste horário funcionará
como espaço de estudo e lei-
tura durante a época de
exames.
Para usufruir do horário alar-
gado da biblioteca, os interes-
sados deverão reservar lugar
diariamente, por telefone ou
de forma presencial, até às
19h30.
Serviços disponíveis de se-
gunda-feira a sábado, com
marcação prévia.
Os lugares são limitados.
Inscrições e informações
através do contacto 21 923
6222 / 6190.

Estudar para
os exames
Fora de Horas
na Biblioteca
de Sintra
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Exemplares eventos
João Cachado*

F
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oi no passado dia 11, no Edifício Multiusos Cultural
de Belas que se realizou mais uma reunião conjunta
do Conselho de Cultura de Sintra e do Conselho de
Opinião da Paisagem Cultural de Sintra, desta vez com
o objectivo de conhecer o Programa do Festival de

Sintra 2022 e de visitar a obra do Parque Municipal Florestal
da Serra da Carregueira.

Primeiramente, não poderei deixar de destacar que as
instalações ora recuperadas, em pleno centro da sede da
freguesia, constituem mais um benefício para os habitantes
locais que passam a dispor de um espaço com as evidentes
características de operacionalidade que os membros dos dois
órgãos consultivos ali reunidos bem puderam constatar.
De acordo com o ponto inicial da Ordem de Trabalhos, a Dra.
Gabriela Canavilhas, Directora do Festival, apresentou a sua
proposta do Programa desta que é a 56ª edição, iniciativa
cultural de evidente âmbito nacional, a concretizar entre os
dias 23 de Setembro e 9 de Outubro, cuja figura tutelar é a do
Rei D. Fernando II
Apenas a título de significativo exemplo da superior qualidade
das opções em presença, gostaria de anunciar que a distinta
soprano búlgara Vasselina Kasarova se apresentará no CC
Olga Cadaval, em recital com a Orquestra Gulbenkian e também
dirigirá uma masterclass internacional durante três dias no
Palácio de Monserrate.
Récitas da ópera L’occasione fa il ladro, de Rossini, a encerrar,
grandes pianistas, excelentes cantores, conhecidos agrupa-
mentos de câmara, conferências e outras iniciativas paralelas,
tudo isto teremos no próximo Outono. Porém, tendo em
consideração que hoje, tão só partilharei informação sumária
referente aos dois assuntos em apreço, desde já, e a exemplo
de muitos anos anteriores, fica o compromisso de informar
acerca de todos os restantes eventos, com o devido e merecido
detalhe, em próxima edição do Jornal de Sintra.

Quanto à visita ao parque, contámos com o acompanhamento
e esclarecimentos do Engº Sérgio Brito, Director do Depar-
tamento de Obras Municipais e Intervenção no Espaço
Público que não deixou uma dúvida por esclarecer no que
respeita esta obra projectada pelo Prof. Sidónio Pardal.
Intervenção de recuperação muito cuidada que, nesta primeira
fase, abrange cerca de vinte hectares, já contou com um
investimento de um milhão e seiscentos mil euros relativos a
uma série de intervenções cujos resultados já são bem pa-
tentes, num espaço em articulação com o Eixo Verde-Azul e
que, sem qualquer margem para dúvida será um dos congé-
neres mais notáveis de toda a Área Metropolitana de Lisboa.
O ambiente é extremamente agradável, percebendo-se como
tão cuidadoso tem sido o trabalho já efectuado de controlo
das espécies vegetais bem como o da descoberta e recupe-
ração de antigas estruturas e construções  relacionadas com
a tão evidente presença da água da Ribeira de Belas, afluente
do Rio Jamor.
Uma dos factos que mais impressionou os visitantes radicou
em informação nos termos da qual a operação de limpeza
levada a cabo permitiu remover, nada mais nada menos do
que mil e cem toneladas de lixo! Ouve-se e não se imagina
como tanta agressão foi possível, num local objecto do maior
desleixo e abandono.
Trata-se, como já referido, de uma primeira fase de trabalhos
que, no próximo dia de São Pedro, feriado do concelho, terá a
tão esperada como emotiva inauguração. Com a maior evi-
dência, é porta escancarada para o futuro, parque municipal
exemplar que acolhe, para com todos partilhar, as melhores
intenções de quem interveio até ao momento e dos seus
futuros utentes e beneficiários.

*Escreve de acordo com a antiga ortografia

PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

ESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADESESPECIALIDADES
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• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada
• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas• Gambas fr itas
• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa
• Posta mirandesa• Posta mirandesa• Posta mirandesa• Posta mirandesa• Posta mirandesa

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

Na sua terceira reunião con-
junta, realizada na  quarta-
feira, dia 15, em Belas, o
Conselho de Cultura e o Con-
selho de Opinião da Paisa-
gem Cultural de Sintra tive-
ram o programa cultural no
centro da ordem de tra-
balhos.
Na abertura da sessão, o
presidente da Câmara Muni-
cipal de Sintra, Basílio Horta,
referiu os próximos grandes
projetos da autarquia que
serão inaugurados em breve
nomeadamente o Parque Flo-
restal Municipal da Serra da
Carregueira e a ciclovia da Via
do Atlântico.
O autarca de Sintra referiu-se
aos projetos salientado que
“o parque da Carregueira, um
local fantástico que está
agora em fase de conclusão
dos trabalhos, será mais um
parque para a fruição de to-
dos. Já a Ciclovia do Atlân-
tico, será uma das mais
bonitas do concelho, pela sua
proximidade ao mar e com a
serra ali tão perto. No con-

Conselho de Cultura e da Paisagem Cultural
de Sintra reunidos no Multiusos de Belas

celho temos quase 30 quiló-
metros de ciclovia que nos
permitem criar alternativas
mais sustentáveis e ecoló-
gicas, melhorar o tráfego
rodoviário e possibilitar o
lazer e a prática desportiva”,
salientou Basílio Horta.
Durante esta reunião foi
apresentado o projeto do
Parque da Carregueira e foi
também realizada uma visita
às obras que se encontram já
em fase de conclusão.
A Serra da Carregueira é uma
das manchas verdes de maior
expressão no concelho de
Sintra que urge preservar e
cujo uso deverá ser poten-
ciado de forma a garantir o
usufruto e a proteção dos
recursos naturais deste lugar.

Os trabalhos da requali-
ficação do Parque da Carre-
gueira na Fase 1, um investi-
mento da autarquia 1 milhão
e 600 mil euros, contemplam
mais de 20 hectares junto da
localidade urbana de Belas.
Este projeto da autar-
quia garante criação uma
nova zona verde para usu-
fruto da população, que
permite a ligação e conti-
nuidade do Eixo Verde Azul,
num percurso de cerca de 3
km que liga o aglomerado
urbano e o Belas Clube de
Campo.
Nesta reunião foi também feita
uma breve apresentação do
56º Festival de Sintra, pela
diretora do festival, Gabriela
Canavilhas. A edição deste

ano decorre entre setembro e
outubro e será dedicada a D.
Fernando II e à Música,
Musa do Rei-Artista.
Após a apresentação do
Festival aos conselheiros,
Basílio Horta, sublinhou que
este será “mais um grande
momento do Festival, cada
vez mais multifacetado e
descentralizado. Com uma
programação que melhora de
ano para ano”.
O Conselho Municipal de
Cultura tem como missão
promover o diálogo e a
cooperação entre a autarquia,
os agentes culturais do
concelho e personalidades de
reconhecido mérito cultural,
contribuindo, assim, para o
desenvolvimento das ativida-
des culturais do Município
de Sintra.
Compete também ao Conse-
lho desenvolver um olhar
crítico sobre as estratégias e
iniciativas culturais do muni-
cípio, sugerindo alterações
que as enriqueçam.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sin-
tra assinou, na terça-feira,
dia 14 de Junho, Protocolos
com diversas entidades para
a manutenção e instalação de
um sistema integrado de
deteção precoce de colunas
de fumo, no âmbito da Pro-
teção Civil e defesa da flo-
resta contra incêndios.
Os protocolos agora cele-
brados, num valor global que
ascende aos 50.000•, entre a
Câmara Municipal de Sintra,
a Parques de Sintra – Monte
da Lua, S.A., a Planbelas – So-
ciedade Imobiliárias, S.A., a
Guarda Nacional Republicana
e Associações Humanitárias
de Bombeiros de Belas, Almo-
çageme, Colares, S. Pedro de
Sintra e Sintra têm por obje-
tivo apoiar a criação e desen-

Sintra une esforços para a prevenção de incêndios
nosso concelho.”
Os postos de vigia estão
distribuídos pelo concelho,
com uma forte presença nos
perímetros florestais, situan-
do-se na Pedra Amarela,
Nafarros, Alcoitão e Belas,
locais que permitem a vigi-
lância eficaz de todo o
território.
Com estas medidas a Câmara
de Sintra pretende conseguir
detetar e combater incêndios
na sua fase inicial, sendo a
vigilância mantida por toda a
época estival tendo em conta
indicadores variáveis como o
clima.  Além da preservação
da fauna e flora existente,
pretende-se também a segu-
rança das populações locais
e do património existente.

Fonte: CMS

volvimento da defesa dos
povoamentos florestais do
concelho através da manu-
tenção dos postos de vigia e
apoio ao trabalho desen-
volvido no combate a incên-
dios, como é o caso da dete-
ção precoce de colunas de
fumo.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, Basílio Hor-
ta, sublinha que “Sintra é um
território vasto e de caracte-
rísticas únicas que em matéria

de combate a incêndios me-
rece a nossa especial atenção.
Não só apenas a Serra de Sin-
tra, enquanto espaço natural
e cultural, mas também a Serra
da Carregueira, e os tantos
outros espaços florestais e
rurais existentes no conce-
lho.” O autarca acrescenta
que “Todos os anos são to-
madas medidas e decisões,
como esta que assinamos
hoje, que visam a preser-
vação dos pulmões verdes do
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As inscrições para o Programa Férias Desporti-
vas Sintra 2022, para crianças e jovens do concelho, pro-
movido pela Câmara Municipal de Sintra foram prolongadas
até ao final do mês de junho.
Com o objetivo de incentivar a atividade física e a ocupação
saudável e ativa dos tempos livres das crianças e jovens do
concelho, a autarquia apresenta, de 5 a 29 de julho um
programa diversificado com atividades de participação gratuita
dinamizadas com a colaboração dos clubes, associações
desportivas e agrupamentos de escolas do concelho.
O programa engloba modalidades desportivas, como basque-
tebol, ginástica, voleibol, jogos aquáticos, escalada,
patinagem, caminhadas, BTT, rugby, rope skipping, dança,
equitação, judo, ténis de mesa, canoagem, taekwondo, entre
outras, direcionadas tanto para as crianças e jovens que se
encontrem em férias de verão, integrados em associações
(ATL’s, Instituições Particulares de Solidariedade Social,
Associações de Pais e Encarregados de Educação e Asso-
ciações Juvenis), como para crianças e jovens a título
individual ou que tenham necessidades educativas especiais.
As atividades irão decorrer ao ar livre ou em espaços cobertos
como por exemplo: parques urbanos, recintos escolares,
complexos e associações desportivas, piscinas municipais,
serra de Sintra e praias.
As inscrições são gratuitas, limitadas ao número de vagas
existentes, podendo os interessados obter outros
esclarecimentos através do telefone: 219 236 135 ou e-
mail. desp.actividades@cm-sintra.pt
A participação nestas atividades, que pode ser a título
individual ou em grupo, requer inscrição prévia através do
preenchimento do formulário próprio respeitante ao dia
escolhido.
Consulte aqui as normas de participação.
Saiba mais sobre atividades desportivas em sintramove.pt.

Férias Desportivas em Sintra
com inscrições prolongadas
até 30 de junho

As quantida-
des de emba-
lagens recicla-
das e recolhi-
das nos eco-
pontos portu-
gueses ao lon-
go do mês de
abril foram
transformadas pela Sociedade Ponto Verde num donativo de
27.000• para o programa humanitário da UNICEF de ajuda às
crianças e famílias na Ucrânia. Este apoio monetário resulta
da ação solidária promovida pela SPV, “Reciclar Ajuda – 1.000
toneladas de embalagens recicladas = 1.000• de donativo”.
A UNICEF continua dia e noite a prestar assistência por várias
regiões naquele país, respondendo às necessidades imediatas
e contínuas da população que se encontra em situação mais
vulnerável, disponibilizando desde medicamentos a
equipamento médico, vestuário de Inverno para crianças, e
artigos de higiene, educação, desenvolvimento infantil e kits
recreativos, procurando garantir a segurança, os direitos e o
bem-estar de todas as crianças.
“Este donativo da SPV à UNICEF resulta das 27 mil toneladas
de embalagens que foram colocadas nos ecopontos em
Portugal, durante o mês de abril. No fundo, os cidadãos
mostraram como o gesto da Reciclagem, que já faz parte do
nosso dia-a-dia, permite apoiar quem mais precisa. A ação
solidária Reciclar Ajuda é o contributo da SPV para ajudar as
equipas da UNICEF, que estão no terreno, a tentar suprir as
necessidades mais imediatas das crianças na Ucrânia, vítimas
deste terrível conflito que continua a assolar o país e o mun-
do”, refere Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

Quantidades de embalagens recicladas
em abril convertidas em donativo financeiro
Ação solidária “Reciclar Ajuda”:
SPV doa 27.000 euros à UNICEF

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, o apoio finan-
ceiro a 13 associações ju-
venis e a 7 grupos informais
de jovens do concelho, num
investimento no valor de 108
mil euros.
Esta atribuição financeira
inserida no Regulamento do
Programa de Apoio à Inicia-
tiva Jovem em Sintra e resulta
das candidaturas promovi-
das pela autarquia com o
objetivo de apoiar ideias e
projetos dirigidos a jovens.
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, este
investimento “insere-se na

Sintra apoia projetos da área da juventude
nossa estratégia em conti-
nuar a criar iniciativas que
fortaleçam o ativismo e asso-
ciativismo jovem, num estí-
mulo ao envolvimento dos
jovens na comunidade e ao
incentivo à ação local e de-
senvolvimento do conce-
lho”.
Neste sentido, foram valida-
das 13 candidaturas apre-
sentadas pelas Associações
Guias de Portugal, Escoteiros
de Portugal, Pangue D’Ami,
da Juventude Adventista,
Juvenil Ponte, Patamar Meló-
dico Associação Juvenil, The
One Zion, Unidigrazz, Copo
Nacional de Escutas, Dínamo,

Grow uP Gaming, Narrativa
Aleatória e Youth Coop.
Foi ainda aprovada a contri-
buição financeira a 7 grupos
informais de jovens, integra-
dos no plano de atividades
das Associações The One
Zion (Sintra Friendly), Dí-
namo (Claraboia, Magos das
Plantas, Mica Fashion e Kirsi
TDM) e Narrativa Aleatória
(Expo Queluz e Black Box).
O Programa Iniciativa Jovem
Sintra aposta na concretiza-
ção de uma política municipal
inclusiva para os jovens, pro-
movendo uma aproximação
às associações juvenis, às
associações de estudantes e

aos grupos informais de
jovens existentes, valorizan-
do as suas experiências e a
sua ação.
Este programa integra a es-
tratégia da autarquia que
procura identificar e apoiar
ideias e projetos de jovens,
dirigidos a jovens, conhe-
cendo as suas necessidades
e interesses, assegurando a
realização da política e
objetivos municipais na área
da juventude, designada-
mente no reforço ao asso-
ciativismo e à autopromoção
de grupos informais de
jovens.

intra vai estar em festa por altura dos festejos em
honra de São Pedro de Penaferrim, padroeiro do
município, de 23 de junho a 3 de julho.
O evento de entrada livre, decorrerá este ano no
Jardim da Correnteza, nas zonas adjacentes e na

Festejos de São Pedro animam Jardim
da Correnteza em Sintra

PROGRAMAÇÃO:

23 de junho – 21h30 | Conjunto Top 2, com artista
convidada
24 de junho – 21h30 | Ténis Bar
25 de junho – 21h30 | Fado do Povo - fado e viola
26 de junho – 21h30 | Orquestra Ligeira da Sociedade
Recreativa e Musical de Almoçageme
27 de junho – 21h30 | Grupo Coral Canta Cabriz
28 de junho – 21h30 | Grupo Duo It
29 de junho – 17H00 | Banda da Sociedade Filarmónica
“Os Aliados”; 21h30 | Marcha Popular de Cabriz
30 de junho – 21h30 | Cantares Serões Saloios
1 de julho – 21h30 | Noite Flamenca – Ai!aDança
2 de julho – 21h30 | Xana Carvalho
3 de julho – 21h30 | Orquestra Ligeira da Sociedade
Filarmónica Assaforense

S
Avenida Heliodoro Salgado, numa festa animada com vista
panorâmica para o Vale da Raposa e para o Centro Histórico
da Vila.
Os festejos vão ter muita animação e um cartaz com espe-
táculos diários, aos quais se aliam as tradicionais tasquinhas,
a doçaria tradicional, o pão quente, as farturas, o artesanato,
entre outros.
Em paralelo irá decorrer na antiga Casa Santana, na Av.
Heliodoro Salgado, uma exposição de arte consagrada a
pintores e escultores da freguesia e ainda uma mostra de
atividades de clubes, associações e instituições.
Os restaurantes da zona envolvente contribuem também para
o ambiente de festa, com ementas regionais alusivas aos
Santos Populares, completando assim o espírito festivo e
popular desta época.
O evento é uma organização da União das Freguesias de
Sintra, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.

foto: ufs
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Foi o encontro realizado em
Sintra com o ministro do
Ambiente e da Ação Climá-
tica, Duarte Cordeiro, deu
mote à realização de uma
reunião que contou com a
presença dos presidentes do
Grupo Águas de Portugal,
José Furtado, e da Águas do
Tejo Atlântico (AdTA),
Alexandra Serra, para além de
técnicos da autarquia e dos
Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra).
“Sintra, pela sua realidade,
pelas suas características,

Sintra quer ser exemplo nacional
no reaproveitamento de águas residuais tratadas

A Câmara Municipal de Sin-
tra vai investir 175 mil euros
nos trabalhos de transição
energética do Pavilhão
Municipal de Mira Sintra.
Foi aprovada, em reunião do
executivo, a abertura de con-
curso público para a transição
energética da central térmica
deste equipamento despor-
tivo.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio

Sintra investe na transição energética
do Pavilhão de Mira Sintra

Horta, “este investimento
traduz uma estratégia supor-
tada na sustentabilidade e na
melhoria da qualidade de vida.
Trata-se de uma mais valia
para o território e para o futuro
de Sintra, em todas as ver-
tentes do ambiente ao bem
estar das populações”.
Os trabalhos a realizar pela
autarquia contemplam a
construção de uma central
térmica a biomassa, promo-

vendo a transição energética
dos combustíveis fosseis
(gás natural) para uma energia
de carbono nulo, indo ao
encontro da ideia de uma
economia circular e da
valorização dos resíduos
endógenos.
Esta intervenção tem por
objetivo reduzir as emissões
de carbono e promover a
independência energética,
contribuindo assim para a

diminuição da pegada eco-
lógica do município.
Criado pelo Governo, o
programa Edifícios Mais
Sustentáveis visa promover a
reabilitação e melhoramento
do desempenho energético e
hídrico dos edifícios, estando
inserido no Plano de Recu-
peração e Resiliência, com
verbas disponibilizadas
através do Fundo Ambiental.

Fonte: CMS

Domingos Jardo foi um
sacerdote escolhido por D.
Afonso III para cuidar da
edução de seu filho D. Dinis,
futuro rei de Portugal.
Ficou em Portugal o resto da
sua vida tendo sido um dos
principais impulsionadores
da primeira universidade,
então denominada Estudos
Gerais do Reino.
D. Domingos Anes Jardo era
natural do lugar de Jarda
(actual Agualva), onde se
situa o rio denominado Ri-
beira das Jardas, e que actual-
mente divide as freguesias do
Cacém e Agualva, embora se-
ja recorrente o erro de que
nasceu em Belas, já que, até
15 de Maio de 1953, a actual

freguesia de Agualva pertencia a Belas. Por sua vez, a
freguesia do Cacém pertencia a Rio de Mouro. É, também,
interessante o facto de, até inicios do século XIX, o concelho
de Lisboa ser muito maior do que é hoje, abrangendo grande
parte do actual concelho de Loures, Amadora e Oeiras,
havendo escritos que indicam ter sido a Ribeira das Jardas,
que dividia os concelhos de Lisboa e Sintra. Daí teria derivado
o seu apelido.
Desde cedo recebeu educação esmerada, tendo estudado na
Universidade de Paris. Regressado ao reino, foi chamado por
D. Afonso III para ser seu capelão-mor e membro do seu
conselho. O seu filho, D. Dinis I, fê-lo chanceler-mor do reino,
e contribuiu para a sua elevação à cátedra episcopal, primeiro
em Évora (1283), onde permaneceu até 7 de Outubro de 1289,
data em que o papa Nicolau IV o transferiu para a diocese de
Lisboa.
Fundou o Hospital de São Paulo (actual Convento de Santo
Elói, em Lisboa), destinado não apenas ao ofício divino, como
também ao fomento das letras, de que o reino tanto carecia;
diz sobre isto Frei Francisco Brandão, na “Monarquia Lusi-
tana”, que os grandes talentos de letras que houve em Portugal
nesta época se ficaram a dever à protecção do bispo lisboeta.
Faleceu em 16 de Dezembro de 1293, tendo sido sepultado na
Capela do Sacramento do Convento de Santo Elói, que ajudara
a fundar.

Fonte: Pesquisa de um assinante
do Jornal de Sintra

Leonine Alves

Sacerdote de Jarda, actual
Agualva, foi um impulsionador
da criação da primeira
universidade portuguesa,
então denominada
Estudos Gerais em 1290

deverá assumir-se como um
concelho que servirá de
exemplo, para todo o país, ao
nível do reaproveitamento
das águas residuais trata-
das”, realça Basílio Horta, que
dá conta que “cerca de 30
milhões de m3 de águas resi-
duais são tratadas, anual-
mente, no concelho, sendo
que 25 milhões de m3 (85%)
são encaminhados para a
Águas do Tejo Atlântico”,
entidade que gere o sistema
multimunicipal de sanea-
mento da Grande Lisboa e
Oeste e que efetua o res-

petivo tratamento na ETAR
(Estação de Tratamento de
Águas Residuais) da Guia,
em Cascais.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, “numa
altura em que o país atravessa
repetidos períodos de seca
severa e extrema, é indis-
pensável que sejam criados
mecanismos que permitam o
reaproveitamento das águas
residuais tratadas, que,
atualmente, são perdidas e
libertadas nos cursos de
água”. “Vamos analisar de
que forma essa água residual

tratada pode ser reapro-
veitada no concelho de Sintra,
através do seu transporte a
partir da ETAR da Guia”,
sublinhou Basílio Horta.
Para alcançar este objetivo,
será criada uma comissão com
o envolvimento do Ministério
do Ambiente, a Câmara Mu-
nicipal e os SMAS de Sintra,
para que seja definida uma
nova estratégia que permita
a reutilização de águas resi-
duais tratadas, com principal
incidência no setor agrícola.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, a revogação da
isenção da taxa municipal
turística de dormida, em
vigor a partir de 1 de julho,
considerando o cenário de
recuperação do setor.
A taxa municipal turística de
dormida em Sintra, aplicada a
empreendimentos turísticos e
estabelecimentos de aloja-
mento local, medida que en-
trou em vigor em 2019
visando o desenvolvimento

Sintra revoga isenção da taxa municipal turística de dormida
do turismo sustentável e a
melhoria da qualidade de vida
da população.
De acordo com o presidente
da Câmara Municipal, Basílio
Horta, “a revogação desta
medida teve como funda-
mento o atual cenário de
recuperação económica do
turismo, com o significativo
aumento do número de
turistas no concelho e na Vila
de Sintra”.
Esta taxa, com o valor de 1•, é
cobrada pelos empreendi-

mentos turísticos e esta-
belecimentos de alojamento
local aos respetivos hóspe-
des com estadia máxima de 3
noites seguidas, as receitas
revertem para o crescimento
sustentável do setor, quali-
dade ambiental e manutenção
do património cultural do
município.
Em 2020 foi aprovada a
isenção da taxa municipal
turística de dormida em Sintra
no âmbito do conjunto de
medidas que foram imple-

mentadas para combater a
crise derivada do Covid-19 e
apoiar as pequenas e médias
empresas do setor em situa-
ção de crise económica
grave.
A taxa municipal de dormida
é suportada pelos hóspedes
dos empreendimentos e
alojamentos, enquanto os
operadores turísticos são os
responsáveis pela operacio-
nalização da liquidação desta
taxa.

Fonte: CMS
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CERTIFICO
Para efeitos de publicação, que por escritura lavrada hoje, neste cartório notarial, a folhas onze e
seguintes, do livro cento e sessenta e dois-A de escrituras diversas, que:
JOAQUIM VENTURA DE AZEVEDO, divorciado, natural da freguesia de Figueira de Castelo Rodrigo,
concelho de Guarda, residente na Rua Almirante Sarmento Rodrigues, lote 3, 5.º Ft.e, em Lisboa,
contribuinte fiscal número 108.362.418,
DECLAROU QUE:
Que é, com exclusão de outrem, dono e legítimo possuidor da fração autónoma designada pela letra “F”,
correspondente à cave esquerda frente e tardoz, apartamento tipo B, para habitação, do prédio urbano
sito na Rua António Nobre, números 4 e 4-A, no município de Sintra, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Queluz, sob o número duzentos e quarenta e cinco, da freguesia de Monte Abraão, e
inscrito na matriz da freguesia de Massamá e Monte Abraão, sob o artigo urbano 841.
Que a referida fracção tem o valor patrimonial tributário de 37.280,95, que é o valor que lhe atribui.
Que a aquisição desta fracção autónoma se encontra registada a favor da sua mãe, Clementina da Piedade
Ventura, no estado de casada com Aubrey William John Godfrey Cane, sob o regime da separação de
bens, com residência em Rua Vice Almirante Castro Guedes, Torre 16, 8.º D, Olivais, pela inscrição
apresentação vinte e um, de dezanove de maio de mil novecentos e oitenta e dois.
Que a sua mãe se encontrava emigrada na República da África do Sul desde, pelo menos, mil novecentos
e setenta e seis, onde o declarante com ela residiu até à década de oitenta do século passado, altura em
que regressou a Portugal e por aqui permaneceu até hoje.
Que o mesmo imóvel veio à posse do primeiro outorgante na sequência de doação verbal, que aquela sua
referida mãe lhe fez em data que não consegue precisar, mas seguramente antes do ano de dois mil, numa
das visitas que a mesma realizou a Portugal, visto que esse imóvel era aquele onde a mesma ficava
hospedada e ele, ora primeiro outorgante, o mantinha e estimava.
Que, em virtude da sua mãe vir poucas vezes a Portugal e não permanecer por mais de um mês,
protelaram a celebração da escritura de doação do dito imóvel, até que a mesma faleceu em vinte e oito
de Outubro de dois mil e nove, na África do Sul.
Que, assim, nunca logrou celebrar o necessário contrato de aquisição, no entanto entrou na posse e
fruição da referida fracção a partir de, pelo menos, o ano de mil novecentos e noventa e nove, fazendo
melhoramentos a suas expensas, tais como reparações e obras de manutenção, pagando os impostos
devidos, nomeadamente a Contribuição Autárquica e Imposto Municipal sobre Imóveis, e suportando as
competentes despesas, designadamente encargos com o condomínio e seguros, permitindo que aí habitasse
quem ele próprio permitia.
Que desde o início dessa posse, nunca a mesma foi interrompida por qualquer forma, tendo sempre
mantido o domínio sobre o dito imóvel.
Que os vizinhos e demais habitantes do local de situação do referido imóvel, assim como todos os demais
que tomaram conhecimento, nunca por qualquer forma questionaram a sua titularidade ou a puseram em
causa, sempre o reconhecendo como proprietário do mesmo imóvel.
Que, então, essa posse foi adquirida há mais de vinte anos e até hoje mantida ininterruptamente, sem
violência, nem oposição ou ocultação de quem quer que seja, pelo que foi sempre exercida de forma
pacífica e ostensiva, à vista de toda a gente, sempre em nome próprio, beneficiando e conservando o
referido imóvel, e agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer
usando e fruindo como tal daquele imóvel, quer suportando os respectivos encargos.
Que essa posse sempre foi pacífica, contínua e pública, desde o referido ano de mil novecentos e
noventa e nove (pelo menos), pelo que adquiriu a dita fração por USUCAPIÃO, causa de aquisição que
invoca, justificando o seu direito de propriedade para fins de registo predial, dado que esta forma de
aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.
A Técnica de Notariado, do Cartório Notarial da sociedade “Frederico Soares Franco – Notários,
SP, Unipessoal, Lda”, sito na Avenida Fontes Pereira de Melo, número 21, 3.º, em Lisboa, em 02 de
Junho de 2022.

Avenida Fontes Pereira de Melo, 21, 3.º Piso - 1050-116  Lisboa • Tel. 213121480 - Fax: 21 312 14 89
E-mail: geral@fsfnotario.com • Web www.fsfnotario.com
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Associação Na-
cional de Assem-
bleias Municipais
(ANAM) assume
o compromisso

Associação de Municípios
reforça a importância dos jovens
do “Pacto INOVE Jovem”

dos jovens nas Políticas para
a Juventude, nomeadamente
através da criação e promo-
ção de de Assembleias Mu-
nicipais Jovens, que conside-
ramos serem verdadeiras
escolas de uma cidadania
que ser quer mais consciente,
mais crítica e mais parti-
cipativa.”
As políticas de juventude
constituem um desafio, pelo
que a inovação e optimização
das medidas e programas
exigem respostas imediatas,
traduzidas em ações e políti-
cas para a juventude, mais
eficazes e mais próximas. O
“Pacto INOVE Jovem” a
subscrever aponta algumas
delas: incluir, ouvir e trazer
para o debate novos tipos de
participar da juventude;
reconhecer a iniciativa jovem
do século XXI como diversa,
capacitadora, subversiva,
inclusiva e comprometida;
adotar um Simplex Jovem,
capaz de mitigar as barreiras
à participação e aos direitos
da Juventude; criar Conse-
lhos Municipais e Nacionais
para a Justiça e Solidariedade
Intergeracional e um órgão
consultivo para as questões
ligadas à sustentabilidade e,
entre outras acções, desen-
volver o Smart and Digital
Youth Work, incluindo as
novas tecnologias nos pro-
gramas e espaços de parti-
cipação jovem.
Considerando que a criação
sinergias no ecossistema
juvenil e associativo é deter-
minante para uma evolução
concertada do setor, o “Pacto
INOVE Jovem” define, ainda,
como eixos estruturais para as
políticas de juventude a
articulação entre as políticas
de juventude locais, nacio-
nais e europeias, o reconheci-
mento e respeito pelas espe-
cificidades dos territórios, a
constituição dos Conselhos
Intermunicipais de Vereado-
res de Juventude nas Comu-
nidades Intermunicipais e

Áreas Metropolitanas, o
reforço do diálogo interestatal
e a promoção do volunta-
riado e da mobilidade juvenil,
através da criação ou reforço
de redes de trabalho multi-
nível.
Sobre a questão da criação de
sinergias, Albino Almeida
considera que, “apesar de
nem todas as autarquias
possuírem conselhos muni-
cipais de juventude, o cami-
nho está a fazer-se. São mui-
tos os municípios que conse-
guem gerar uma partici-
pação efectiva de jovens em
várias actividades. O nosso
objetivo é continuar a criar
sinergias entre os municí-
pios para implementar mais
e melhores medidas direc-
cionadas para os jovens,
mantendo-os informados e,
acima de tudo, inseridos nas
questões da cidadania e
actividade política, com
participação efectiva nas
Assembleias Municipais. Vai
nesse sentido o nosso com-
promisso de que ao longo da
legislatura, ou seja, ate
2025, todas as Assembleias
Municipais realizem anual-
mente uma Assembleia Mu-
nicipal de jovens. Tomaremos
como exemplo inspirador o
que tem vindo a verificar-se
na Assembleia Municipal de
Ourém, distinguida pela
“Lisbon Awards Group” com
o prémio “Autarquia do Ano
2022”, com a apresentação
do projeto “O exemplo da
Marca AMO – Assembleia
Municipal de Ourém”. Além
deste galardão, Ourém
venceu ainda na categoria
“Democracia, Igualdade e
Participação Cívica”. As
iniciativas levadas a cado
por esta Assembleia, em
particular pela AJO –
Assembleia Jovem de Ourém,
foram determinantes na
avaliação do júri do
concurso.”

Fonte: ANAM

A
de vir a subscrever o “Pacto
INOVE Jovem”, um docu-
mento que estabelece um
compromisso entre o Estado
Local e Central para a coope-
ração, criação de sinergias e
inovação das medidas dirigi-
das às jovens gerações,
atribuindo competências,
potenciando sinergias multi-
nível e estimulando a ino-
vação concertada das polí-
ticas.
A ser subscrito por várias
entidades representativas do
Poder Local, o “Pacto INOVE
Jovem” procurará promover
a cooperação real e efetiva
entre jovens e o Estado, atra-
vés da definição de uma
plataforma de convergência,
com vista à promoção de
políticas de juventude cen-
tradas no conceito de cidada-
nia, em linha com as neces-
sidades, os objetivos e as
causas da juventude.
Para a Albino Almeida, Pre-
sidente da ANAM, “a parti-
cipação dos jovens na vida
política, a partir do poder
local, é uma realidade à qual
a ANAM tem estado muito
atenta e que deseja manter
em destaque na sua agenda.
A criação das Assembleias
Jovens tem-se revelado um
sucesso, no sentido em que
permite criar sinergias entre
os municípios, implementar
mais e melhores medidas
direccionadas para os jo-
vens, mantê-los informados
e, acima de tudo, inseridos
nas questões da cidadania e
actividade política. Foi
atendendo à continuidade e
reforço desse trabalho que
assumimos o compromisso
de vir a subscrever o “Pacto
INOVE Jovem”,  ao mesmo
tempo que continuaremos a
criar condições efectivas
para um maior envolvimento

Sintra debate estilos de vida sustentáveis
em contexto escolar
A Câmara Municipal de
Sintra promove, no Centro
Cultural Olga Cadaval, o
Encontro “Estilos de vida
sustentáveis: ação para um
futuro melhor”, no dia 28 de
junho.
Este encontro científico tem
por base o Projeto Sintra
Cresce Saudável que atenta
à promoção de estilos de vida
saudáveis em contexto esco-

lar traz agora a debate, com
parceiros, conselho consulti-
vo e entidade cofinanciadora
do projeto, não só a temática
dos estivos de vida susten-
táveis em contexto escolar,
como também a comunicação
e divulgação dos resultados
da avaliação de impacto do
Sintra Cresce Saudável.
Dirigido a professores, pro-
fissionais da saúde e técnicos

das autarquias, as inscrições
devem ser efetuadas através
de formulário próprio e os
pedidos de esclarecimento ou
informação enviados por e-
mail: neqa@cm-sintra.pt para
o Núcleo de Educação e
Qualidade Alimentar.
Consulte o programa do
encontro.
Saiba mais em crescesauda
vel.sintra.pt

Última edição

JORNAL
DE SINTRA
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Campeonato Nacional de Infantis (sub 13) de Hóquei em Patins; HC Sintra, 2-SC Torres, 2

Garantido o 4.º lugar (Zona Sul) e o apuramento para a 3.ª Fase
Ventura Saraiva

norme expectativa
no pavilhão em
Monte Santos, na
recepção ao con-
junto leonino deE

Ao bater na final, o Alenquer
e Benfica por 6-3, jogo rea-
lizado em Odivelas, no
domingo, dia 19, o Hockey
Club de Sintra arrecadou o
troféu promovido pela
Associação de Patinagem de
Lisboa (APL).
Um êxito que será descrito
com mais relevância na
próxima edição do jornal.

VS

Num jogo frenético, a encerrar a 2.ª fase do Campeonato Nacional de Infantis (sub 13), o Hockey Club de Sintra, recebeu no sábado, dia 18, no
pavilhão desportivo, em Monte Santos, o Sporting Clube de Torres (2.º classificado), e conseguiu um empate (2-2), ficando a salvo de qualquer
resultado do rival directo, o GD Fabril, que ainda ansiava pela qualificação, dada a vantagem sobre os sintrenses no confronto directo.
A formação orientada por David Veiga, segue assim para uma poule de apuramento à fase final para a luta do título de campeão nacional, onde
estão já os seis melhores classificados da Zona Norte, e Sul. Benfica, Sporting de Torres, Sporting CP, UD Oliveirense, Infante de Sagres, e HC Braga.

Torres Vedras, a grande sen-
sação do campeonato, com
uma segunda volta incrível
em termos de resultados, ao
invés da equipa de Sintra que
foi claudicando, jogo, após
jogo, chegando à derradeira
jornada com o “coração nas
mãos”, dada a proximidade do
Grupo Desportivo Fabril que
em caso de empate, tinha a
vantagem dum golo no con-
fronto directo. Ora se os
fabris defrontavam o Benfica,
com o favoritismo a pender
para os encarnados, nada
estava ganho antes do jogo,
até porque o conjunto da Luz,
a jogar em Cascais, teve nesta
fase, exibições algo apaga-
das. Já, o Hockey Club de
Sintra defrontava um adver-
sário que não perdia há 7 jor-
nadas, ainda mais empolgado
com as vitórias recentes
sobre o Sporting, e Benfica.

Vasco Domingues bisa
no jogo e fica
no topo dos melhores
marcadores
Ao apito inicial do árbitro,
Carlos Almeida, ainda não
estavam decorridos 2 minu-
tos de jogo, e já o Sporting
de Torres inaugurava o mar-
cador, por Vasco Gonçalves.
Todavia, o apoio dos adeptos
sintrenses não esmoreceu, e
teve o seu prémio aos 9 minu-
tos, quando Vasco Domin-
gues, chamado a converter

um livre de penalti, o fez de
forma irrepreensível, empa-
tando a partida. Só que a 28
segundos para o intervalo,
Ricardo Quaresma, daria de
novo vantagem aos leões de
Torres, obrigando o Sintra, a
entrar mais decidido para a
segunda parte.
No reinício do jogo, o con-
junto de David Veiga conse-
guiu sair para as acções
ofensivas com mais veloci-
dade, sempre liderados pelo
capitão da equipa, Vasco
Domingues, que aos 25 mi-
nutos, num lance individual,
volta a colocar o marcador
numa igualdade (2-2).
Porém, aos 25 minutos, os
torreenses beneficiaram de
um penalti, e o lance acabaria
por catapultar o Sintra para
uma das melhores exibições
com a defesa do guarda-
redes Hugo Pereira ao remate

de Vasco Gonçalves.
Curiosamente o conjunto
sintrense também teve um
penalti a seu favor no minuto
seguinte, mas Sebastião
Gaiolas não conseguiu con-
cretizar em golo, perdendo-se
uma soberana oportunidade
de avançar no resultado, e
quiçá, garantir uma vitória
que seria mais que merecida.
Muito boa, a arbitragem de
Carlos Almeida, sempre em
cima das jogadas, e rápido nas
decisões disciplinares. As
equipas também facilitaram,
com número reduzido de
faltas, salientando-se o
Sporting Clube de Torres com
apenas quatro.

Ficha do jogo:
Pavilhão de Monte Santos,
em Sintra
Árbitro: Carlos Almeida

Um “póquer” de Duarte Joaquim, e “hat-trick” de João
Lampreia, tornaram-se relevantes na vitória do Hockey Club
de Sintra, no fecho da fase nacional de Iniciados (sub 15)
Zona Sul, na recepção ao HCP Grândola.
No jogo em Monte Santos, no feriado do dia 16 (5.ª feira), a
formação sintrense chegou ao intervalo a vencer por 6-1, e
consumaria assim a terceira vitória na competição, finalizando
no 7.º lugar, com 9 pontos. Tiago Costa, Martim Xisto, e João
Marques marcaram os restantes golos do HC Sintra.
Do lado dos visitantes, apontaram, André Barrela (2), Filipe
Pereira (2), e Afonso Dias.
Seguem para a fase final, Benfica (39 pontos), Sporting (39), e
Física e Desportiva (24). AD Oeiras, joga a poule de
apuramento.                                                      Ventura Saraiva

Nacional de Iniciados (sub 15)
HC Sintra fecha
com vitória (10-5)

Taça APL de Juniores
(sub 19)
HC Sintra
vence troféu

Empate (5-5) em Paço de Arcos
Na 5.ª feira, dia 16 (feriado nacional) realizou-se a 13.ª, e penúltima jornada, com o CD Paço
de Arcos, e Hockey Club de Sintra, a empatarem a cinco bolas.
O resultado final não era o esperado para os responsáveis e adeptos sintrenses, mas
acabou por ser um mal menor, depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0, e no reatamento
para a segunda parte, o Paço de Arcos ir avolumando o  resultado até ao 5-0. O capitão da
equipa do Sintra, Vasco Domingues acabaria por ser o grande “herói” do jogo ao marcar
a famosa “manita”, ou seja todos os golos que acabariam por empatar a partida, levando-
o assim, ao topo da lista dos melhores marcadores.
Do lado do CD Paço de Arcos, marcaram, Miguel Almeida (2), João Fernandes (2), e João
Couto.

Vasco Domingues bisa no jogo e sobe ao topo
dos melhores marcadores do campeonato

Garra e determinação dos jovens sintrenses frente aos leões de Torres

(CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 1-2. Final: 2-2
Marcadores: Vasco Domin-
gues (2), HCS; Vasco Gon-
çalves, e Ricardo Quaresma
(SCT)
Equipas:
HC Sintra: Hugo Pereira;
Rafael Antunes, Mateus Mar-
ques, Sebastião Valadas, e
Vasco Domingues (5 inicial);
Santiago Morais, Rafael
Rodrigues, José Cuco, e Mar-
tim Seguro (gr).
Treinador: David Veiga
SC Torres: Rodrigo Bernar-
des; Ricardo Quaresma, Hen-
rique Maurício, Vasco Gon-
çalves, Vasco Moreira (5 ini-
cial); Santiago Ferreira, San-
tiago Cândido, Pedro Veloso,
Mário Aniceto, e Rodrigo

Santos (gr).
Treinador: Bruno Chambell
Resultados da jornada:
Benfica, 7- Fabril, 0; Turquel,
3-Paço de Arcos, 4; Alverca,
0-Sporting, 6; HC Sintra, 2-
Sporting de Torres, 2.
Classificação final (Zona
Sul):
1.º Benfica, 36 pontos, 2.º
Sporting de Torres, 31, 3.º
Sporting, 30, 4.º HC Sintra, 20,
5.º GD Fabril, 16, 6.º Paço de
Arcos, 14, 7.º HC Turquel, 10,
8.º FC Alverca, 7.
Próximos jogos
3.ª Fase Apuramento
Pavilhão em Paços de Ferreira
Dia 24 – 19h00 – HC
Mealhada-HC Sintra
Dia 26 – 10h00 – Repres.
Madeira-HC Sintra

fotos: ventura saraiva
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Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – Jornada 33

Negrais faz história ao derrotar o campeão Atlético
Ventura Saraiva

H Equipa da Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais conquista a primeira vitória
na penúltima jornada do campeonato, e frente ao campeão

á muito tempo com
a despromoção
em vista, e mate-
maticamente fora
das contas há vá-

A penúltima jornada do distrital da 1.ª Divisão
da Associação de Futebol de Lisboa, realizada no
domingo, dia 19, foi pródiga em surpresas. A
começar pela derrota do 1.º Dezembro no Lumiar,
frente à UD Alta de Lisboa, assim como, a do
Cacém em casa, com o Linda-a-Velha SC.
No campo General Barnabé Ferreira, em Negrais,
a equipa da casa, fez história no campeonato,
ao conquistar a primeira vitória, e logo sobre o
campeão, Atlético Clube de Portugal.

rias jornadas, a equipa da So-
ciedade Recreativa, Despor-
tiva de Negrais foi lutando em
cada jogo pelo melhor re-
sultado, deixando sempre uma
imagem de enorme dedica-
ção, esforço, e vontade de
quebrar o enguiço.
Acabaria por acontecer de
forma inesperada na recep-
ção, ao Atlético Clube de
Portugal, campeão antecipa-
do, e com apenas uma der-

rota em 32 jogos. Uma vitória
categórica, por 5-2, com o luso
angolano Efraim Mavengo de
pontaria afinada ao assinar
um “póquer” no jogo. Este
avançado que curiosamente
passou pelos juniores do
emblema de Alcântara, e se
notabilizou como marcador
de golos no Águias da Mus-
gueira no primeiro ano de
sénior passou pelo Atlético
de Pêro Pinheiro (2018/19),
tendo rumado para a Finlân-
dia no período da pandemia
em Portugal. O ano passado
regressou ao nosso país, in-
tegrando o plantel às ordens

já de Pedro Abranja (subs-
tituiu, João Borrego), entran-
do na janela de transferências
de Inverno. Entrou à 13.ª Jor-
nada, e tem sido titular
indiscutível.
Voltando ao jogo frente ao
Atlético, Pedro Garcia inau-
gurou o marcador à passa-
gem dos 8 minutos, com o
Atlético a empatar aos 26’, por
Rodrigo Pinto que aos 34’,
voltaria a marcar, virando o
resultado a favor dos alcan-
tarenses. Antes do intervalo
(39’ e 45+2’), Mavengo, pro-
moveu nova cambalhota,
deixando Negrais na frente
para a segunda parte.
Ao minuto 63’, Negrais volta
a marcar, e por Mavengo, e o
jogo entraria num clima mais
conflituoso. No lance do golo,
o guarda-redes suplente,
Nélson Pinhão seria expulso,
e aos 86’, Elvis Fernandes
(Atlético), e Gonçalo Neves
(Negrais) também foram mais
cedo para o banho. Nessa
altura, já a turma da casa
ganhava por 5-2 (póquer de
Mavengo), com o “homem da

tarde”, a sair antes do apito
final do árbitro, Filipe Mar-
ques para a merecida ovação.

Sporting de Lourel
empata fora.
1.º Dezembro e Cacém
derrotados

No Complexo municipal da
Alta do Lumiar, o 1.º Dezembro
não foi capaz de confirmar o
estatuto de candidato, nem o
favoritismo que lhe era
atribuído. É bom lembrar que
o adversário, a União Despor-
tiva Alta de Lisboa precisava
de vencer para não ter
surpresas na vaga em aberto
para a despromoção, enquan-
to a turma de São Pedro de
Sintra já com o 2.º lugar pra-
ticamente garantido, deixou
correr o tempo, e não foi capaz
de dar a volta às dificuldades
impostas pelo emblema
lisboeta que marcou aos 75’,
e 90 minutos, por Fábio Graça
(formado no Mem Martins
SC), e o ucraniano, Davyd.

Quem saiu derrotado nesta
penúltima ronda, foi o Atlé-
tico do Cacém. No campo
Joaquim Vieira, não conse-
guiu travar o Linda-a-Velha
Sporting Clube (já despro-
movido), apesar d éter mar-
cado cedo (3 minutos) por
Ricardo Maionde. Aos 37’,
Walid Labbaq empataria de
penalti, e no reatamento para
a segunda parte, e na saída
de bola (46 minutos), Eve-
nilton Júnior dava vantagem
aos forasteiros, resultado
que se manteria até final.
Em Santa Iria da Azóia (cam-
po Atlético Reynolds), o
Sporting de Lourel empatou
a um golo com o clube da casa
que apesar de despromovido
tem dado boa réplica aos seus
adversários. Nuno Moura-
linho marcou para a turma do
concelho de Loures (40’),
acabando o conjunto leonino
por empatar aos 70’, por
Serginho

Resultados da jornada: Ne-
grais, 5-Atlético CP, 2; Cacém,
1-Linda-a-Velha, 2; Santa Iria,

Serginho voltou a fazer o gosto ao pé
e marcou em Santa Iria da Azóia

O campo principal do Sport União Sintrense,
na Portela, foi o palco da final da “Taça
AFL”2021-22, jogo realizado no feriado
nacional de 5.ª feira, dia 16, entre o
Lourinhanense Sporting Clube, e o CD Olivais
e Moscavide, duas equipas do esca-
lão principal da Associação de Futebol de
Lisboa.
A vitória acabaria por sorrir à turma da zona
oriental de Lisboa, por 1-0 (golo de Joãozinho,

foto: créditos -  brunomix

1- SC Lourel, 1; Alta Lisboa,
2-1.º Dezembro, 0; Povoense,
1-Oriental, 1; Lourinhanense,
1-Damaiense, 0; AC Malveira,
2-FC Alverca B, 1; Coutada,
1- Ponte Frielas, 0; Olivais e
Moscavide, 1- Oeiras, 2.
Classificação:
1.º Atlético CP, 79 pontos; 2.º,
1.º Dezembro, 71, 3.º Oriental,
66, 4.º Alverca B, 57, 5.º
Cacém, 57, 6.º AC Malveira,
56, 7.º Lourinhanense, 54, 8.º
AU Povoense, 48, 9.º Olivais
e Moscavide, 46, 10.º Oeiras,
45, 11.º SC Lourel, 45, 12.º Alta
Lisboa, 44, 13.º Coutada, 38,
14.º Linda-a-Velha, 34, 15.º
Ponte Frielas, 26, 16.º Da-
maiense, 25, 17.º CF Santa Iria,
22, 18.º Negrais, 10.
34.ª, e última jornada (dia 26)
1.º Dezembro-Lourinha-
nense; SC Lourel-AC Mal-
veira; Alverca B-Cacém;
Oriental-Negrais; Oeiras-
Santa Iria; Atlético CP-Olivais
e Moscavide; Ponte Frielas-
Alta Lisboa; Damaiense-
Povoense; Linda-a-Velha-
Coutada.

foto: ventura saraiva

Final da Taça AFL em Sintra
Olivais e Moscavide
ergue troféu

Campeonato de Futebol Sintra Seniores/Veteranos
Janas FC é o novo campeão
A equipa representativa do Janas Futebol
Clube venceu a 6.ª Edição do Campeonato de
Futebol Sintra Seniores/Veteranos 2022,
competição promovida pela autarquia
sintrense e que terminou neste mês de Junho
no parque de jogos do Sport União Sintrense,
na Portela de Sintra.
Ao ser 1.º classificado no Grupo A, o Janas
FC, garantiu a presença nas meias-finais,
onde encontrou o Veteranos Tuga-VT, 2.º
classificado (Grupo B), tendo vencido no
desempate em pontapés de penalti.

No jogo da final, bateu o Grupo Desportivo
Rio de Mouro, Rinchoa e Mercês (RRM), por
2-0, sagrando-se assim o campeão da edição
de 2022.
Registe-se que o campeonato teve início em
Março, e participaram 12 equipas, divididas
por 2 grupos. Os jogos realizaram-se no
MTBA, Vila Verde, Arsenal 72, AC Cacém,
Sabuguense, “O Despertar”, e SU Sintrense.

Ventura Saraiva

no primeiro tempo) repetindo assim, o feito
da época transacta.
Com a vitória, o Clube Desportivo Olivais e
Moscavide será o representante da AFL na
Taça de Portugal, ao qual se juntará, o 1.º
Dezembro, ou Oriental, já que um deles será o
2.º classificado da 1.ª Divisão.

VS
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Gil Antunes e Diogo Correia deram espectáculo no Rally de Lisboa

Dupla sintrense voltou a ser convidada e lutou pelo top 5
Ventura Saraiva*

N o sábado de ma-
nhã (dia 18), Gil
Antunes teve dois
co-pilotos muito
especiais durante

A segunda edição do Rally de Lisboa que se realizou entre os dias 17 e 19,
apostou em consolidar o evento que pretende colocar a região lisboeta
entre a elite dos ralis em Portugal. A dupla sintrense, Gil Antunes (piloto),
Diogo Correia (navegador), voltaram a ser convidados pela organização,
apostando sobretudo em dar espectáculo ao volante do Dacia Sandero
R4, lutando pelo “top 5” frente aos potentes Porsche e Rally2.
A vitória absoluta foi para Bernardo Sousa em Citroen C3 R5 navegado
por Jorge Carvalho, na competição Rali Extra e a dupla finlandesa Sami
Pajari/ Enni Malkonen em Mitsubishi Lancer Evo IX, entre os participantes
no Troféu Ralis Regional Sul, foram os grandes vencedores da 2ª edição do
Rally de Lisboa.

o Shakedown, realizado em
Loures: Ricardo Leão, o pre-
sidente do Município local, e
Sónia Paixão, vice-presidente,
ocuparam a bacquet do lado
direito do Dacia e viveram por
dentro as emoções dos ralis.
Desportivamente, Gil Antu-
nes teve uma prova dentro
das suas expectativas, embo-
ra tenha superado algumas li-
mitações físicas, devido a in-
cidente sofrido durante a
semana anterior. O piloto de
Sintra envolveu-se numa in-
teressante batalha com dois
carros da categoria Rally2
(R5), terminando a prova no
6.º lugar da geral, a escassos
10,2s do top 5.
“É sempre importante para
nós estar neste rali, de forma
a maximizarmos o retorno dos
nossos patrocinadores e
darmos espetáculo ao público
da região de Lisboa”, referiu
o ex-campeão nacional de 2
Rodas Motrizes. “A organi-
zação esteve a um nível
superior face ao ano passado
e em termos desportivos cor-
reu tudo dentro das nossas
expectativas. Foi engraçado
lutar pelo top 5 com dois R5,
embora aqui o resultado final
não fosse o mais importante.
Obrigado a todas os amigos
e adeptos que nos apoiaram
nos troços e no parque de
assistência”, realçou Gil
Antunes.

Regresso vitorioso
de Bernardo Sousa
aos Ralis
O Rally de Lisboa teve mais
uma vez o seu centro nevrál-

gico no Parque das Nações,
e viu a sua competição
repartir-se por uma dupla
passagem pelos troços de

Arruda dos Vinhos e Sobral
de Monte Agraço na tarde de
Sábado, disputando à noite,
na Alta de Lisboa, uma Super
Especial.
No domingo (19), a prova
encerrou com uma passagem
pelos troços de Alenquer,
Montejunto e Vinhos de
Lisboa. O traçado do Rali de
Lisboa envolveu a passagem
por estradas dos municípios
de Lisboa, Loures, Vila Franca
de Xira, Arruda dos Vinhos,
Sobral de Monte Agraço,
Alenquer e Cadaval.
Bernardo Sousa, que foi
campeão nacional em 2010 e
que recentemente venceu o
programa da TVI “Big Brother
Famosos”, regressou de for-
ma vitoriosa aos ralis tendo
sido o mais rápido em termos
absolutos. Apesar de um pião
na PEC 1 cedo passou para o
comando da prova, vencendo
as restantes quatro classifi-

cativas do primeiro dia de
prova. No derradeiro dia de
Rally de Lisboa foi o mais
rápido na derradeira PEC o

que lhe permitiu vencer com
uma vantagem de 36s para a
dupla Miguel Campos/Nuno

Rodrigues da Silva em
Porsche 911. Daniel Nunes
navegado por Nuno Mota
Ribeiro em Ford Fiesta Rally

3 completaram o pódio da
competição Rali Extra onde a
dupla espanhola Jorge Perez

Alonso/José Murado Gon-
zalez em Porsche 997 GT3 Cup
e o par António e Ana Cruz
Monteiro em Peugeot 208
T16 ocuparam as posições
seguintes.

Sami Panjari triunfa
no Troféu Ralis
Regional Sul
De regresso ao nosso país,
onde recentemente venceu o
WRC3 no Rally de Portugal,
o finlandês Sami Pajari, o mais
jovem piloto de sempre na
história dos 20 anos do WRC
Júnior a vencer a competição,
na altura ainda aos 19 anos
de idade, triunfou de forma
clara entre os participantes
no Troféu Ralis Regional Sul.
Venceu todas as oito provas
especiais de classificação,
deixando o vencedor da pri-
meira edição André Cabeças
navegado por Ilberino Santos
em Mitsubishi Mirage Evo a
1m13,8s.

A dupla, Carlos Fernandes/
Pedro Afonso em Mitsubishi
Lancer Evo VI, completou o
pódio de uma classificação
que viu a dupla João Ro-
drigues/Manuel Santos em
Peugeot 106, vencedora da
competição pontuável para o
Campeonato Start Sul de
Ralis, terminar em 4º lugar, à
frente de Gonçalo Figueiroa
navegado por José Janela em
Ford Escort MK II.
Entre os diversos Grupos,
José Merceano/Francisco
Pereira em Mitsubishi Evo X
venceu o P3 do Rali Extra
onde Bernardo Sousa
triunfou entre os X5. No
Troféu Ralis Regional Sul os
cinco primeiros classificados
venceram respetivamente os
Grupos X3, X6, P3, X1 e X2
enquanto o par José Manuel
Barreto/Orlanda, em Seat
Leon, venceu o Grupo X4.

*Com A2/GA comunicação

créditos: rally lisboa-a2 comunicação

créditos: gil antunes comunicaçãoBernardo Sousa a Cerimónia de Partida do Rali

Dupla sintrense num dos troços do rali
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As atividades de Férias para
crianças dos 3 aos 6 anos e
dos 6 aos 10 anos regressam
em julho ao Conservatório de
Música de Sintra com pro-
gramas de residências artís-
ticas e diferentes convidados
em cada semana.
Para as crianças em idade pré-
escolar, dos 3 aos 6 anos, as
Férias Artísticas contam com
a colaboração de Leonor
Pêgo, de 04 a 08 de julho, para
descobrir a “Natureza com
Sentido”; na semana seguin-
te, de 11 a 15 de julho, sere-
mos criadores de “Paisagens
Sonoras” com o músico Nuno
Cintrão; de 18 a 22 de julho,
convidamos a Baileia (Clara
Bevilaqua e Gui Calegari) para
ouvir histórias com o corpo
todo, dançá-las, descobrir
narrativas, brincar com elas e
criar as nossas próprias
histórias.  As residências
decorrem de segunda a sexta-
feira entre as 10h00 e as
12h00, com acolhimento a
partir das 9h00. A perma-
nência no período da tarde
está sujeita a consulta prévia
das condições de frequência.
É ainda possível incluir
almoço, com prolongamento
até às 13h00.
Para crianças dos 6 aos 10
anos, as Férias Criativas de-
correm de segunda a sexta-
feira das 9h00 às 17h30, com
possibilidade de prolonga-
mento das 8h30 às 9h00 e das
17h30 às 18h00, e contam

Férias Artísticas e Criativas
no Conservatório de Música de Sintra

também com a colaboração da
equipa de professores do
Conservatório de Música de
Sintra.
A partir do livro “Ferozes
Animais Selvagens”, de
Chris Wormell, na semana
de 11 a 15 de julho, Ana Cor-
reia e Catarina Viana propõem
a criação de um audiolivro,
abordando diversas áreas
artísticas. Durante a tarde, e
com a colaboração de músi-
cos do Conservatório, explo-
ramos a sonoplastia deste
livro feito para escutar.
Na semana seguinte, de 18 a
22 de julho, vamos explorar o
céu infinito, a partir de uma
proposta lançada pela Bai-
leia (Clara Bevilaqua e Gui
Calegari), na oficina Céu
Aberto.   E se pudéssemos
tocar no céu com nossos
corpos? A partir desta
proposta, de manhã vamos
explorar tecituras e ambientes
sonoros com a colaboração

de músicos do Conservatório,
e, à tarde, com a Baileia,
vamos criar histórias que nos
permitem crescer juntos e,
quem sabe, quase alcançar o
céu!
Nos dias 29, 30 e 31 de
agosto, a oficina “Só mais um
mergulho” destina-se a alu-
nos internos do ensino re-
gular do Conservatório de
Música de Sintra, com vagas
limitadas para alunos
externos.
As vagas são limitadas e as
inscrições decorrem em:
Férias Artísticas (3-6 anos)
www.conservatoriodemusica
desintra.org/ferias-artisticas-
pre.html
Férias Artísticas (6-10 anos)
https:/www.conservatoriode
musicadesintra.org/ferias-
criativas-6-10.html
Mais informações através do
e-mail: geral@conservato
riodemusicadesintra.org

Marta Domingues

atural de Mon-
telavar,  Maria-
na Vieira, de 25
anos, foi selecio-
nada de entre 100

Jovem compositora sintrense é finalista
em concurso de música em Viena (Áustria)

Mariana Vieira

A jovem compositora sintrense Mariana Vieira é uma das finalistas, abaixo dos 30 anos, de música acusmática do concurso Young Lion*ess of
Acousmatic Music, cuja final vai decorrer, no mês de julho, em Viena (Áustria) e eleger os quatro melhores compositores.

N
compositoras, sendo uma
das 16 finalistas de um con-
curso que, para além de um
prémio monetário de 1.000
euros, vai proporcionar a
apresentação das quatro
obras distinguidas num
festival a realizar na capital
austríaca, no próximo mês de
outubro.
 Com licenciatura em Música-
Composição na Escola Su-
perior de Música de Lisboa
(ESML), a jovem compositora
sintrense frequenta, atual-
mente, o Mestrado em Ensino
de Música naquela institui-

ção e as suas obras já foram
apresentadas em festivais
como o Young Euro Classic
(Alemanha), Crossroads
(Áustria), L’ Espace du Son
(Bélgica), Monaco Electroa-
coustique (Mónaco), Avei-

ro_Síntese e Música Viva
(Portugal). Em 2017, venceu
o European Composer Award
com a peça “Raiz”, uma en-
comenda da Jovem Orquestra
Portuguesa, que teve a sua
estreia na Konzerthaus de

Berlim.
Mariana Vieira é diretora
executiva do Festival DME –
Dias de Música Electroacús-
tica e do espaço cultural Lis-
boa Incomum e integra a
associação EMSCAN (Ele-
ctroacoustic Music Sound
Courses Alumni Network),
projetos que desenvolvem
atividade de criação, progra-
mação e formação na área da
música erudita contempo-
rânea e electroacústica.
O Young Lion*ess of Acous-
matic Music integra um júri
oriundo de quatro países: Alla
Zahaikevych (Ucrânia), An-
nette Van-de Gorne (Bélgica),
Jaime Reis (Portugal) e Vol-
kmar Klien (Áustria). No mo-
mento da sua realização, em foto: nuno-martins

foto: margarida castelo branco

julho em Viena, o público
também fará parte da escolha
dos quatro melhores jovens
compositores. Além de Ma-
riana Vieira, Portugal estará
representado, na final do

evento, por Marta Domin-
gues, que integra também a
equipa do Festival DME e o
Lisboa Incomum e frequenta
o Mestrado em Composição
na ESML.

JORNAL DE SINTRA
O SEMANÁRIO DO CONCELHOO SEMANÁRIO DO CONCELHOO SEMANÁRIO DO CONCELHOO SEMANÁRIO DO CONCELHOO SEMANÁRIO DO CONCELHO

Há 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar
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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
Natural de Sintra

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

Almoçageme – “Toc Toc”, pelo
Grupo Cénico Pérola da Adra-
ga
Quando: De 4 de 25 de junho e
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-

Cinema City Beloura

23 a 29 Junho

“Buzz Lightyear” VO, na sala
1, às 11.20h, 13.25h.
“Mundo Jurássico: Dominio”,
na sala 1, às 15.30h, 18.30h,
21.30h.
“Buzz Lightyear” VP, na sala
2, às 11.15h, 15.10h, 17.20h,
19.30h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
2, às 21.40h.
“Buzz Lightyear” VP, na sala
3, às 13.20h, 16h.
“Buzz Lightyear” VO, na sala
3, às 18.20h, 21.25h.
“Elvis”, na sala 3, às 18.10h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
4, às 11.20h, 15.20h, 18.15h,
21h.
“Elvis”, na sala 8, às 11.10h,
15.10h, 18.10h, 21.10h.
“Buzz Lightyear” VO, na sala
8, às 17.30h.

Sintra – “RAPunzel - talvez
musical”
Quando: 18 e 25 de junho e 2 de
julho, sábados às 11h e 16h.
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – Alfredo Keil - Dance
Mauresque Dvorak-Sinfonia
N.º 8. Orquestra Municipal de
Sintra - D. Fernando II. Direção:
Cesário Costa
Quando: 28 junho, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

OUTROS
Sintra – “Demasiado”
Stand Up Comedy
Quando: 8 julho, 21h
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

A Quinta da Ribafria, em Sin-
tra, é palco para a peça de tea-
tro “Um homem sozinho não
faz um exército”, de 1 de ju-
lho a 27 de agosto, às sextas
e sábados pelas 21h30.
A peça, levada a cargo pela
Capítulo Reversível – Asso-
ciação Cultural, aborda o
tema atual da guerra num re-
lato que descreve um cenário
de conflito e que leva a cena
o dramaturgo Anton Tche-
ckov, num contraste inédito
de ambientes, entre a guerra
e a envolvência verdejante e
idílica da Quinta da Ribafria.

“Um homem sozinho não faz um exército”
em cena na Quinta da Ribafria

“A pouca distância de sua
casa, ocorrem fatos deplo-
ráveis, que me sinto obrigado
a levar ao vosso conhecimen-
to. Todos os camponeses
deixaram tudo o que tinham a
fim de poderem emigrar para
a província de Tomsk. Aqui,

escusado é dizê-lo, não pos-
suem nada. Tudo está nas
mãos de outros. Em suma, não
têm nada que comer. É a fome.
A enfermeira visitadora conta
o seguinte: “Não há ninguém
para trazer água nem para a
dar aos doentes e o único ali-

mento destes são batatas
congeladas”.
Promovido pelo Capítulo Re-
versível – Associação Cultu-
ral, com encenação de Sérgio
Moura Afonso, esta é uma
adaptação de 3 contos de
Tcheckov, que conta com
António Mortágua, Phillipe
Araújo e Maria Curado Ribei-
ro, num espetáculo com mú-
sica original de Samuel Ma-
tias.
Este espetáculo conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra e Fundação Cul-
turSintra.

pítulo Reversível - Associação
Cultural
Quando: 1 de julho a 27 agosto,
às sextas e sábados, 21h30
Onde: Quinta da Ribafria

No mês de julho a Câmara
Municipal de Sintra organi-
za a segunda edição das
Óperas na Rua. O objetivo é
levar, gratuitamente, espetá-
culos de música a diversos
pontos do concelho.
O ciclo Óperas na Rua, sem-
pre às sextas-feiras e sempre
às 21h00, promovem a de-
mocratização ao acesso de
espetáculos de ópera, habi-
tualmente, pouco acessíveis
à maioria da população.
O Parque Urbano de Casal de
Cambra, o recinto exterior da
Sociedade Recreativa das
Azenhas do Mar, a Quinta No-
va da Assunção, o Largo do
Palácio Nacional de Queluz e
o Parque da Liberdade na Vila
de Sintra serão palco para os
cinco espetáculos de entrada
livre.

Óperas regressam às ruas de Sintra

As Óperas na Rua promovem
a descentralização e a demo-
cratização ao acesso desta
oferta cultural, habitualmen-
te, pouco acessível à maioria
da população. Dirigida a
todos os gostos e idades, esta
iniciativa pretende envolver
e surpreender tanto morado-
res, como visitantes, numa
experiência única, na rua e
próxima do público.
Após o cancelamento deste
evento nos últimos dois anos
devido à pandemia por Covid-

19, a emoção e intensidade
dramática da ópera saem à
rua ao encontro dos habitan-
tes e visitantes de Sintra, num
projeto de proximidade com a
comunidade.
A emoção e intensidade dra-
mática da ópera saem para as
ruas ao encontro dos seus
habitantes e visitantes, num
projeto de proximidade com a
comunidade.
A Ópera na Rua é para todos
os gostos e idades, para en-
volver e surpreender mora-

dores e visitantes, numa expe-
riência única, no coração das
cidades, em pleno bairro, no
meio das ruas, bem próxima
do público.
PROGRAMA
1 de julho | Parque Urbano
de Casal de Cambra, Casal
de Cambra
WORLD MUSIC IN ÓPERA
8 de julho | Recinto exterior
da Sociedade Recreativa das
Azenhas do Mar, Colares
Ópera au Cabaret
15 de julho | Quinta Nova de
Assunção, Belas
Jardins do Bel
22 de julho | Largo do Palácio
Nacional de Queluz (junto à
Pousada D. Maria I), Queluz
Passión Latina
29 julho | Parque da
Liberdade, Sintra
Jazz Meets Ópera

O teatromosca  
organizará no
dia 26 junho, entre
as 17h00 e as
19h00, no Parque
do Palácio Na-
cional da Pena, num dos mais emblemáticos espaços da serra
de Sintra, o lançamento do MUSCARIUM#8 - Festival de
Artes Performativas em Sintra. Após o lançamento teremos
uma conversa informal, sobre a mudança de formato do
Festival e sobre o papel e importância de espaços de
residências artísticas para a criação,com as convidadas Sofia
Neuparth e Margarida Agostinho, em representação do c.e.m
–centro em movimento. Este momento contará com a pre-
sença dos nossos parceiros públicos e privados, bem como
dos artistas que farão parte desta edição do festival. A mesma
terá como seguimento um beberete e momento de convívio.
Às 21h, concerto de Arooj Aftab, cantora paquista-
nesa, vencedora do Grammy de Melhor Performance de
Música Internacional pelo single “Mohabbat” em
2022. Apresentará o seu mais recente registo, “Vulture Prince”,
considerado pela National Public Radio e pelo The New York
Times, como um dos melhores álbuns de artistas femininas
do século XXI. Mais informações em teatromosca.weebly.com

MUSCARIUM#8 - Festival
de Artes Performativas em Sintra
dia 26 de junho, entre as 17 e as
19 no Palácio da PenaA Câmara Municipal de Sintra apresenta no Centro Cultural

Olga Cadaval, Dance Mauresque de Alfredo Keil e a Sinfonia
Nº8 de Dvorak pela Orquestra Municipal de Sintra, no dia 28
de junho pelas 21h00.  
Este concerto, com direção de Cesário Costa, marca a estreia absoluta
de Dance Mauresque de Alfredo Keil e é de grande importância para
um melhor conhecimento deste autor que tantas ligações teve a Sintra.
Trata-se de uma obra escrita em 1902 inspirada nas danças dos
mouros, com música de caráter medieval.
Alfredo Keil é hoje em dia conhecido essencialmente, por ser o
compositor do Hino Nacional “A Portuguesa”, foi um dos mais
influentes compositores portugueses na transição do século XIX
para o século XX.
A obra orquestral de Keil é pouco divulgada nos dias de hoje, porém
Dvorak, contemporâneo de Alfredo Keil, afirmava-se como um dos
maiores compositores europeus e um dos expoentes do romantismo,
como é exemplo a Sinfonia n.º 8, Op. 88, estreada em 1890, hoje
considerada como uma das maiores obras sinfónicas do período
romântico.
Alguns anos mais cedo, em 1866, estreava em Praga a ópera “A
Noiva Vendida” de Bedrich Smetana, da qual é extraída a Dança dos
Comediantes, que abre o concerto de forma festiva e brilhante.
A Orquestra Municipal de Sintra - D. Fernando II é um projeto
único a nível nacional que pretende permitir a fruição da grande
música clássica em todo o território do concelho de Sintra.
A entrada para o concerto é gratuita, mas limitada à lotação disponível,
num máximo de 2 bilhetes por pessoa.

Alfredo Keil e Dvorak
em concerto pela Orquestra
Municipal de Sintra
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Sociedade Filarmónica “Os Aliados” em tempo de celebração
do seu centenário

articiparão, entre outros,
o historiador João Rodil,
que nos falará da História
de S. Pedro de Penaferrim,
fatos e lendas; o grupo de

e o local. Vão conversando sobre
tudo e nada, até concluírem que
perderam tempo, e que foram enga-
nados. Alguma interação com o
público no final, e um cheirinho de
canto.Sobressaem os extravagantes
convidados, que se encontram no
“Café Saudade”, local para o qual
foram convidados. Duração apro-
ximada de 35 minutos.

Danças com História
A Associação Danças com História,
criada em 2000, tem por Missão a
animação de lugares e monumentos
nobres do património português, na

senda dos acontecimentos e dos
personagens que fizeram de Por-
tugal o centro do mundo na era de
Quinhentos.
A sua colaboração em eventos de
recriação histórica em monumentos
nacionais destaca-se pelo rigor
histórico manifesto na postura, nos
trajes e nas danças.
A Associação Danças com História
conta com 602 apresentações pú-
blicas desde o ano 2001, envolven-
do eventos em espaços históricos
em Portugal e no estrangeiro, par-
cerias em representações teatrais,
recriação e animação histórica, e irá
exibir algumas dessas danças numa
recriação histórica do período das
contradanças.

João Rodil
João Rodil é investigador na área
de história, etnografia e literatura,
com obras publicadas sobre a his-
tória da região de Sintra, autor entre
outros, de “Serra, Luas e Literatura”,
”Sintra na obra de Eça de Queirós”,
“Janas – Uma Aldeia, Um Clube,
Uma História”, “Os Dias do Corvo”
e do programa Portugal Culto e

Oculto da RTP2, e vai falar-nos de
S. Pedro, sua História, gentes e
tradições.

Ofélia Cabaço
Ofélia Cabaço é natural de S. Miguel
Açores, vive em Sintra e estuda
Filosofia na Faculdade de Letras de
Lisboa.Aos doze anos de idade
recebeu o primeiro prémio de poesia
lírica, nos Jogos Florais de Luís de
Camões, então, aluna da Escola
Industrial e Comercial de Ponta
Delgada, participou em revistas e
jornais da sua escola. Escreveu O
Aroma da Criptoméria em 2012,

Folhas ao Vento em 2013, O Gatinho
Jacinto em 2015 e Groselhas em Flor,
em 2019, entre outros. Tem partic-
ipado em várias Antologias de Poe-
sia, e irá declamar poemas de sua
autoria.

Participação Musical
da Sociedade Filarmónica
Os Aliados
Fundada em 12 de Junho de 1922,
sediada no Largo dos Aliados em S.
Pedro de Penaferrim, Sintra, local
que pertenceu à freguesia de Santa
Maria e S. Miguel até 1985, o nasci-
mento desta sociedade deveu-se a
uma cisão entre os filarmónicos da
Sociedade União 1.° de Dezembro.
Dessa cisão, constituíram-se dois
grupos. Um, procurava a continui-
dade da banda, (a qual, segundo
jornais da época, durou até 1928),
enquanto o outro, determinado a
abandoná-la, criou uma nova banda
no bairro de S. Pedro. Embora ainda
sem sede, ensaiavam onde podiam,
com predominância nas residências
de Alfredo de Oliveira e Silva e de
Olímpio Chalanca, embora também

e durante algum tempo,
numa dependência da
“taberna” de Joaquim
Gomes dos Santos, tam-
bém conhecido por “Joa-
quim Galego”, na Cova da Onça
(Calçada de S. Pedro), local situado
muito próximo da atual sede.
Durante os primeiros anos de vida,
sem sede própria, a banda ensaiava
onde podia, ou onde lhe facultavam
um espaço, que é como quem diz,
hoje aqui, amanhã acolá e nestas
andanças, com a casa às costas,
passou a ser conhecida por “banda
dos caracóis”.
Apesar das várias adversidades,

com teimosia e tenacidade, deter-
minados a construírem a sua sede,
organizavam vários festejos popu-
lares e concertos, estes, no antigo
Cinema Garrett (atualmente sede da
Sociedade União Sintrense), na Rua
Maria Eugenia Navarro, também
esta Sociedade localizada a escas-
sos 1500 metros do Largo dos Alia-
dos, com maior incidência no
período de Inverno.
Durante o Verão organizavam as
suas festas, com o mesmo objetivo
e determinação, na Quinta D. Dinis,
localizada próximo do Largo da Feira
de S. Pedro, propriedade do Senhor
Soares Ribeiro.
Em 29 de Junho de 1924, foi apre-
sentada oficialmente, a toda a po-
pulação de S. Pedro, a sua bandeira,
tendo sido para o efeito, realizado
um concerto musical, no coreto
existente, na altura, no Largo da Feira
de S. Pedro, junto à atual peixaria
do “Pescadinha”.
Em 7 de Junho de mil novecentos e
vinte e três (1923), a Direção da So-
ciedade propõe em Assembleia-
Geral, a aquisição do terreno onde
hoje se encontra instalada a sua
sede. O terreno foi adquirido pela

P
teatro da Caixa Geral de Depósitos,
com uma mini peça ensaiada pelo
prof. Eurico Leote; alguns pares da
Associação Danças com História,
com contradanças do século XVII;
a escola de música dos Aliados;
CLáudio Pires, dirigente associativo
de Queluz, que nos apresentará o
projeto PEQ22, a ocorrer no Verão
nessa localidade; a poetisa Ofélia
Cabaço, com alguns dos seus
poemas, numa tarde bem passada.

Entrada Livre. Apareçam, e levem os
vossos familiares e amigos!
Mais informações aqui, ou pelo
telefone 924203824.

A Sociedade Filarmónica Os
Aliados fica na descida de S. Pedro
para Sintra, no Largo dos Aliados,
do lado esquerdo de quem desce e
alguns metros após o restaurante
Mourisca, sendo aconselhável o
estacionamento antes para quem
vem do Ramalhão/Chão de Meni-
nos ou usar o autocarro 433 ou 434.

ANAC – Associação Nacional
dos Aposentados da Caixa
– Caixa Geral de Depósitos
O grupo de teatro da ANAC – Asso-
ciação Nacional dos Aposentados
da Caixa – Caixa Geral de Depósitos,
apresenta o seu último trabalho
intitulado “O Panfleto”, da autoria
de António Doce (pseudónimo)
elemento do grupo entretanto
falecido.
Em cena 10 actores convidados para
um encontro através de um panfleto,
onde apenas se indica o dia, a hora

A  Sociedade Filarmónica “Os Aliados” celebrou no dia 12 de Junho de 1922, o seu 100.º aniversário sendo
atribuída a Medalha de Mérito Municipal de Grau Ouro.
No prosseguimento destas comemorações vai no sábado dia 2 de Julho a partir das 15h30m e com entrada
livre levar a cabo um programa cultural.

fotos: Sociedade Filarmónica Os Aliados no Facebook

quantia de dois mil e quinhentos
escudos, ao seu proprietário,
senhor Manuel Constantino Jorge,
conforme consta na acta lavrada em
Assembleia Geral de 4 de Fevereiro
de mil novecentos e vinte e quatro
(1924), devidamente assinada por
todos os sócios presentes. É de
realçar que no período de 12 de
Junho de 1924 estavam registados
no livro de inscrição de sócios, um
total de quatrocentos e setenta e
dois. Foi deste grupo de associados
que se constituíram várias comis-
sões (quermesse, bufete, auxiliar da
Direção), destinadas a trabalhar na
organização dos festejos populares,
com o objetivo de angariar donati-
vos e outros fundos para a constru-
ção da sua sede e a manutenção da
banda de música.
Finalmente, no dia 25 de Dezembro
de mil novecentos e vinte e cinco
(1925), após abnegados esforços de
todos os envolvidos, a Sociedade
Filarmónica “Os Aliados”, abriu as
portas aos seus associados e à
população em geral.
Foi e será sempre o objetivo dos
corpos gerentes da “Sociedade”, ter
orgulho na sua sede e na sua banda
de música. As Direções, ao longo
da história da coletividade, tem dado
prestimoso apoio à banda de mú-
sica, à escola de música e à manu-
tenção da sua sede, sempre com o
propósito de bem servir os seus
associados, para melhor levar a
efeito a realização dos seus eventos
culturais e lúdicos, tais como
concertos musicais, bailes, teatro,
noites de Fado ou ensino de música
A Banda de Música é sem dúvida
“a galinha dos ovos de ouro” da
Sociedade, assim como a Escola de
Música. O famoso baile da Rainha,
ao qual, pela primeira vez, se faz
referência no jornal “Semana de
Sintra” datado de 21 de Fevereiro
de 1926, tem resistido, realizando-
se sem interrupção até à atualidade,
bem como o tradicional desfile
carnavalesco, também com início no
mesmo ano. Estas são, sem dúvida,
as atividades que mais se destacam
na vasta lista de organização de
eventos, anualmente levada a efeito.
Não ficaria completo um evento nos
Aliados sem a participação musical
dessa centenária instituição.

Fonte: Sociedade Filarmónica Os
Aliados e Alagamares

Aspecto das comemorações


