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Educação / Área Metropolitana de Lisboa
Sintra foi o município
que mais evoluiu em taxas de conclusão
em alunos abrangidos
pela acção Social Escolar

Decorreu nos dias 21 e 22 de
Maio, no pavilhão desportivo
da Sociedade Recreativa de
Santa Susana e Pobral, na
União de Freguesias de São
João das Lampas-Terrugem, a
segunda parte do Campeonato
Distrital de Solo Dance, com-
petição que envolveu todos os
escalões de Infantis a Seniores.
No domingo, e na prova co-
lectiva, o título distrital acabou
por ser brilhantemente con-
quistado pela formação que
patinou em casa, a equipa da
Sociedade Recreativa de Santa
Susana e Pobral, o 4.º conse-
cutivo. Ao resultado colectivo,
acresce ainda a conquista de 4
títulos individuais, destacando-
se também, o GD Almargense,
e Bombeiros de Almoçageme,
com um título cada.
A Colectividade de Santa
Susana e Pobral, junta assim ao
campeonato, a Taça de Portugal
conquistada em Dezembro de
2021.

foto: cortesia srssp
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HISTÓRIA LOCAL

(Continua em próxima edição)

*Licenciatura em História e mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador

ESTRIA
O monumento da Estria  pertence ao conjunto
megalítico conhecido por aglomerado de
Belas. É também conhecido e referido como
Anta da Estria; Cova da Estria ou ainda
simplesmente por Istria. De acordo com infor-
mações recolhidas nos cadernos geológicos
de Carlos Ribeiro, a sua identificação e estudo
terá ocorrido entre Janeiro e Fevereiro de 1875.
Uma das anotações do período em causa,
datada concretamente de 26 de Janeiro;
informa ter sido efetuada uma exploração do
local nesse dia, situando-se o monumento
junto ao Casal da Estria, distando cerca de
200 metros Oeste da Quinta do Marquês de
Belas. O local seria também conhecido como
propriedade de um homem de nome Abreu.
Localizada numa estreita depressão de terreno
calcário, dali não seria possível avistar qual-
quer um dos outros dois monumentos mega-
líticos. Aliás, é bem provável segundo crêem
alguns; que o topónimo Estria possa ter
surgido de ser um local praticamente invisível
a olho nu. Tal situação geográfica terá
salvaguardado durante muitos anos o monu-
mento, afastando dali eventuais salteadores
de tesouros e vândalos. Mesmo assim,
aquando de explorações mais recentes,
anotou-se já um forte vandalismo do local.
Em 1995 esteve mesmo prevista a sua total
demolição para permitir a construção da
CREL. Só uma intervenção conjunta da
Câmara Municipal de Sintra e do IPPC
permitiu manter a estrutura intacta e livre de
maior perigo.
Como as demais estruturas do seu tipo, a
Estria apresenta um recinto ou câmara su-
portada por um grupo de 9 lajes e uma galeria.
O corredor, muito estreito, era preenchido por
dois renques de lajes calcárias que lhe
conferiam sustentabilidade, situação igual-
mente comprovada ao longo de toda a cabe-
ceira do monumento. A maioria destas lajes
viria, com o tempo, a sucumbir. Medições
feitas no local permitiram averiguar a
dimensão total da sua estrutura.
O seu espólio foi recolhido e catalogado,
encontrando-se guardado no Museu Geo-
lógico de Lisboa. Dentre ele abundam
elementos líticos lascados, como 2 lamelas e
7 lâminas em silex e quartzo hialino. Anotaram-
se ainda 12 pontas de seta; grande quantidade
de pontas de seta altamente trabalhadas e que
teriam um variado fim (cortar, raspar,
curtumes...); a presença de machados; enxós
em calcário e uma alabarda e um báculo em
xisto. Estes últimos objetos seriam, pensa-se;
de carácter votivo. Foram ainda assinalados
fragmentos cerâmicos e um conjunto os-
teológico variado: ossos; maxilares; dentes
soltos e pedaços de crânio. Por tudo o que se
encontrou aventa-se que terá sido utilizada,
de forma particularmente intensa, durante a
transição do 4º para o 3ºmilénio. Uma reuti-
lização do mesmo espaço terá sido prova-
velmente feita por volta da passagem do 3º
para o 2º milénio, em face dos vestígios ce-
râmicos encontrados, de tipo campaniforme.

GRUTAS DO TOJAL DE VILA CHÃ
Descobertas e estudadas pelo Professor
Manuel Heleno entre 11 e 13 de Março de
1932. Estas grutas atualmente já não per-

tencem ao espaço administrativo de Belas,
mas sim ao concelho vizinho da Amadora. Foi
possível após uma cuidada visita ao local por
parte do arqueólogo acima citado, descobrir
e estudar três grutas.
A primeira, composta por galeria e câmara
escavada na rocha, encontrava-se já bastante
soterrada; pelo que foi preciso proceder com
todo o cuidado para evitar desabamentos e
danos maiores durante o seu estudo. Cons-
tatou-se que o corredor tinha cerca de 11,5
metros,  escavados na rocha, e com uma
concavidade a cerca de 3 metros da porta de
entrada para a galeria. Antes, havia uma
espécie de vestíbulo onde se paramentariam
e que dava entrada/saída da câmara. Verificou-
se ter sido em tempos sustentada por lajes
calcárias, hoje completamente desaparecidas,
sendo mesmo assim ainda visíveis as suas
marcas no chão. A luz entrava por uma
clarabóia, sensivelmente circular, talhada na
rocha. Além de importantes espólios líticos e
cerâmicos, importa salientar a descoberta de
uma sovela em cobre e abundantes ossadas
humanas. A segunda gruta encontrava-se a
poente da primeira. Idêntica em quase tudo à
primeira, a única diferença residia em que já
se encontrava totalmente soterrada, pelo que
foi preciso escavar e proceder ainda com
maior cuidado. Após passar-se o corredor, em
forma de concha, anotou-se a existência de
dois degraus que, uma vez transpostos,
permitiam a entrada na câmara propriamente
dita, onde se destacava um portal talhado em
forma de ferradura, o que era de assinalar
como um trabalho notável, atendendo aos
instrumentos rudimentares existentes à
época. Também um importante espólio lítico
e osteológico foi encontrado, merecendo
anotação e catalogação para estudo posterior.
Por último, a terceira gruta. Situava-se a
ocidente das restantes, e também se encon-
trava soterrada. Estudado o seu interior, cons-
tatou-se ser muito idêntica a sua estrutura.
As lajes de suporte já se encontravam, porém,
tombadas, e a claraboia também colapsara.
Registe-se a finura do trabalho no portal,
muito bem trabalhado. O espólio foi também
catalogado e anotado, não diferendo
grandemente do restante.
No total das três grutas foi feito o levan-
tamento de mais de 750 peças, sendo
importante destacar a existência de: diversos
crânios humanos, alguns machados (de
carácter votivo), vasta quantidade de punhais,
alabardas e setas de espigão, já muito
desenvolvidas e bem trabalhadas. Entre as
peças de cerâmica é importante destacar a
finura e desenvolvimento de todo o trabalho
neste particular. Certamente se encontrava ali
uma comunidade já bastante desenvolvida.
Foram ainda referenciadas várias placas-ídolo,
deixadas segundo o seu descobridor em
homenagem aos falecidos, bem como lúnulas
e pendentes em forma de semi-lua, o que
indiciaria que ali se praticaria o culto lunar.

PEDRA DO MONTE ABRAÃO
O monumento megalítico do Monte Abraão é
também referido pelos nomes de Alto ou Pedra
do Monte Abraão. Foi igualmente identifi-
cado e estudado por Carlos Ribeiro, em três
momentos distintos: em Fevereiro de 1875,
Maio a Junho de 1877 e em Setembro de 1878.
Localizado no cimo de uma plataforma
cretácea, numa cota de terreno de 213 metros
de altura, terá ganho o topónimo de “monte”
dado pelos locais precisamente por se
distinguir na paisagem em redor pela sua

extraordinária elevação. Carlos Ribeiro
qualificou-o à data da descoberta como o que
estava mais bem conservado, bem como mais
completo, dos três monumentos do aglome-
rado de Belas. Verificou-se após cuidado
estudo ter sido toda a estrutura escavada
numa bancada de calcários duros, provavel-
mente desbastados com uma combinação de
golpes de machado e fogo, a fim de desgastar
as bases da rocha e permitir um desenrolar
dos trabalhos de forma mais eficaz. A
escassos metros daquele local foram reco-
lhidos de uma pedreira local vários blocos de
pedra, o que permitiu a aquisição de materiais
bastante regulares.
Contabilizou-se a existência de seis esteios
de pedra, sendo que o maior de todos se loca-
lizava à cabeceira do monumento, reforçada
por lajes e um anel de pedra no exterior, tendo
por objetivo dar sustentação a todo o edifício.
Localizaram-se ainda 3 a 4 esteios a oeste.
Investigações posteriores levadas a cabo pelo
casal Leisner, em 13 de Abril de 1933,
verificaram encontrar-se grande parte da sua
estrutura já decaída e a maioria dos esteios
feitos em pedaços. Os que restavam teriam a
breve trecho, um fim muito idêntico.
Medições feitas então pelo casal germânico
permitiram apurar com todo o rigor as medidas
do monumento. A câmara teria cerca de 2,80
metros de comprimento por 4 metros de
largura. O corredor contaria cerca de 8 metros,
a cabeceira 4 metros, e os esteios ainda exis-
tentes mediam respetivamente 1, 1.30, 1.40,
1.50 e 3.50 metros. Perto do corredor detetou-
se a presença de uma parte vestibular, que
uma vez transposta daria acesso ao átrio onde
seriam colocados os mortos e realizadas as
cerimónias fúnebres. Quanto ao seu espólio,
além de inúmeras ossadas humanas foi
catalogado um abundante conjunto variados
punhais, lâminas em silex em elevado número
bem como grande quantidade de pontas de
seta. Além destes, importa referir um conjunto
de 14 lamelas em silex, extremamente
retocadas, bem como um trapézio no mesmo
material. Merecem ainda nota digna de registo
35 lascas de silex e de quartzo hialino
extremamente bem trabalhadas; 77 pontas em
silex, sendo que 66 destas apresentam uma
face convexa e 11 delas faces retas. Destaque-
se ainda a presença de um machado e de uma
enxó em xisto, com carácter claramente votivo,
porque não apresentava qualquer sinal de
utilização, para além de um alisador de
curtumes. Apontou-se ainda a existência de 8
peças ideotécnicas e de uma paleta, entre
outros variados objetos. Além destas peças,
catalogaram-se alfinetes, botões e contas de
colar, num número bastante superior a 100
peças, com fins especificamente de adorno.
Pelo número e grande diversidade de materiais
encontra-se entre um dos mais ricos espólios
pré-históricos encontrado na região da
Estremadura.
Esta riqueza material contrasta absolutamente
com a total ausência de vestígios osteoló-
gicos significativos, uma vez que o que se
encontrou não só representa uma pálida
amostra, como o mau estado de conservação
em que se encontram muitas das ossadas não
permite fazer uma leitura correta dos dados
em posse.
Contabilizaram-se variados fragmentos de
cerâmica campaniforme, alguma apresentan-
do caneluras e outra carenados, prova de que
se tratava de um povoado tecnicamente
avançado. Em face de todas estas informa-
ções, apontam-se como balizas para a
edificação e utilização da Pedra do Monte
Abraão a segunda metade do 3ºmilénio e o

início do 2º milénio.

POVOADO DA ESPARGUEIRA
No Museu Nacional de Etnografia encontra-
se depositada uma coleção recolhida ao longo
de vários anos acerca do Povoado Pré-
Histórico da Serra da Espargueira, atualmente
conhecida como Serra da Silveira. Esta
coleção mereceu a atenção dos arqueólogos
Manuel Leitão, Thomas North e O. da Veiga
Ferreira, que sobre ela fizeram uma
comunicação num encontro arqueológico.
Localizado numa área particularmente rica do
ponto de vista arqueológico, este povoado
tinha nos arredores de Carenque, a companhia
do povoado da Serra das Éguas, datável do
Paleolítico Superior, já num estado de
evolução muito considerável rumo ao
Neolítico; as Grutas do Casal de Vila Chã a
Galeria Coberta da Serra das Camelas ou a
Necrópole das Baútas Além destas, importa
mencionar a presença de indústrias do
Paleolítico antigo e médio e de uma barragem
romana. De um espólio rico e variado, importa
destacar a presença de diversas pontas de
setas fabricadas em sílex, sendo 22 de base
côncava e 5 de base reta, havendo ainda 7 de
outro tipo; um machado, um crescente, 17
lamelas de quartzo hialino, 1 machado em
fibrolite; mais de uma trintena de furadores
em osso; várias cabeças de alfinete (igual-
mente em osso); 5 placas de xisto ardosiano.
Alguns objetos são mesmo de um trabalho
muito requintado, como uma lâmina medindo
22 milímetros, e um machado de fibrolite,
certamente de uso votivo, também muito
perfeito nas suas dimensões. Aponte-se ainda
a existência de um variado número de contas
e de colares para adorno. No domínio da
cerâmica, encontramos um povoado domi-
nado já por uma cerâmica de tipo campa-
niforme, com uma decoração muito variada,
ora utilizando linhas simples; ora decoração
em forma de ponteado; ora combinando
ambos os motivos; completando-se a
decoração com uma pasta avermelhada que
cobria o exterior e interior dos fragmentos,
dando-lhes uma tonalidade bastante bonita.
Encontraram-se ainda argolas e objetos em
bronze, o que indicia que a utilização daquele
povoado chegou bem até á Idade do Bronze,
altura em que este metal era já conhecido e
trabalhado.

POVOADO DA SERRA DAS BAÚTAS
Não muito longe do povoado da Espargueira,
mais concretamente na margem esquerda da
Ribeira de Carenque, situa-se o povoado da
Serra das Baútas. A sua identificação esteve
a cargo do grupo de arqueólogos J. Morais
Arnaut, Teresa Gamito e Sofia Júdice Primo,
que procederam ao seu estudo. Uma vez no
local notaram de imediato que um sítio tão
elevado, bem fornecido por cursos de água,
possuía todos os requisitos para albergar um
povoado, facilmente defensável. Porém, os
trabalhos de uma pedreira bem perto dali
inviabilizaram qualquer estudo mais aprofun-
dado, ficando-se pela recolha de abundantes
amostras de cerâmica campaniforme, de
decoração variada, e de um assinalável
trabalho técnico.

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

(Continuação da edição de 27 de maio)
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Portugueses aumentaram
72 toneladas de contributos
para o Banco Alimentar,
em relação a 2019

Os Bancos Alimentares Contra a Fome angariaram no fim de
semana de 28 e 28 de Maio, mais de 1.695 toneladas de
alimentos numa campanha de recolha que mobilizou milhares
de voluntários em todo o país, a primeira após o confinamento
imposto pela pandemia. “Agradecemos a todos quantos
participaram, doando alimentos e com voluntariado. Uma
vez mais os portugueses acolheram de forma generosa e
entusiástica o desafio dos Bancos Alimentares e continuaram
a alimentar esta ideia, contribuindo com a sua ajuda
individual para dar uma grande ajuda coletiva às 400 mil
pessoas que se confrontam ainda com carências alimentares,
apesar do contexto inflacionista que se vive atualmente”,
afirmou Isabel Jonet, Presidente da Federação dos Bancos
Alimentares.
A quantidade total recolhida representa um acréscimo de 72
toneladas (+4,4%) em relação à campanha de maio de 2019,
resultado extraordinário em contexto de significativo
acréscimo dos preços dos produtos alimentares.
Os alimentos recolhidos começarão a ser distribuídos já a
partir da próxima semana, contribuindo assim para ajudar a
suprir as necessidades alimentares de cerca de 400 mil pes-
soas, apoiadas por 2.600 instituições, quer através de cabazes
de alimentos, quer através de refeições confecionadas servi-
das em lares, creches, apoio domiciliário, cantinas sociais,
etc.
Os alimentos mais doados na campanha foram, como
habitualmente, os produtos não perecíveis (leite, arroz, azeite,
massas, açúcar, cereais de pequeno-almoço, bolachas, grão e
feijão) representando aqui também uma adesão à ideia
promovida pelo Banco Alimentar de partilha.
Até 5 de junho: campanha “Ajuda Vale” e site de doações
online.
Quem não teve oportunidade de contribuir no fim-de-semana
pode ainda fazê-lo até 5 de junho através da campanha “Ajuda
Vale” com vales de produtos disponíveis nas caixas dos
supermercados, bem como no portal de doação online
www.alimentestaideia.pt.

O Parlamento da República
Portuguesa votou, por
unanimidade um Voto de
Pesar pelo desaparecimento
permaturo da jornalista
sintrense Marta Louro.
Jornal de Sintra acompanha
o justo voto do Parlamento.

Voto de pesar pela morte
da jornalista Marta Louro

foto: cm

Comemorações

132.º Aniversário da Associação
Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Sintra

O programa é vasto e dele
damos conhecimento.

24 Junho
08h30 – Hastear das Ban-
deiras
21h00 – Momento de con-
fraternização entre Orgãos
Sociais, Corpo de Bombeiros
e Funcionários, com bolo de
aniversário e brinde

25 Junho
16h30 – Cerimónia de Ho-
menagem aos Beneméritos da
Associação, sepultados no
cemitério da Terrugem e S.
João das Lampas
19h00 – Missa em memória
dos Bombeiros, Sócios, Di-
rigentes e Beneméritos fale-

cidos, na Igreja Paroquial de
Santa Maria e S. Miguel

26 Junho
08h00 – Alvorada
08h30 – Formatura Geral e
Hastear das Bandeiras
08h45 – Cerimónia de ho-
menagem aos Bombeiros
sepultados nos cemitérios de
S. Marçal e Alto da Bonita (S.
Pedro).
09h45 – Apresentação de
cumprimentos aos Bombei-
ros Voluntários de S. Pedro de
Sintra
10h15 – Desfile apeado e
motorizado do Corpo de Bom-
beiros, pelas ruas da Vila de
Sintra
11h30 – Recepção às Entida-

des Oficiais e Convidados
11h45 – Apresentação de
Equipamentos
12h00 – Sessão solene
14h – Almoço volante de
confraternização

foto: banco alimentar

Foi aprovada uma verba que
se insere no PAMACS –
Programa de Apoio ao Movi-
mento Associativo do Conce-
lho de Sintra, no âmbito das
Medidas 2, 3, 4 e 5 do apoio
às associações culturais, para
o ano de 2022, sendo que a
sua atribuição decorre das
candidaturas apresentadas
pelas coletividades.
O PAMACS pretende dotar
as associações de instru-
mentos e regras que permi-
tam, de forma objetiva e
transparente, estabelecer um
bom diálogo institucional
entre as associações e a au-
tarquia e potenciar a ligação
entre os projetos do muni-
cípio e os das associações,
visando uma maior dinami-
zação cultural do concelho,

Sintra apoia associações
de cultura e recreio do concelho

Leia, assine e divulgueLeia, assine e divulgueLeia, assine e divulgueLeia, assine e divulgueLeia, assine e divulgue
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A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sintra foi Fundada
em 24 junho 1890, reinava então em Portugal, o rei artista, D. Carlos I,
um dos residentes do Palácio da Pena.

incentivando a participação
cívica nos movimentos asso-
ciativos culturais.
Para Basílio Horta, presidente
da Câmara Municipal de
Sintra, “a autarquia contribuí
para um apoio efetivo ao
associativismo. Reconhe-
cemos assim a importância
das associações e coletivi-
dades, e do seu importante
papel no acesso à cultura para
todos, em todos os lugares

do concelho”.
A verba aprovada é destina-
da a apoiar escolas de música,
beneficiação de instalações
culturais, apoio à promoção
do investimento em equipa-
mento cultural e apoio a
projetos e atividades, para o
ano de 2022.
Saiba mais sobre associações
culturais inseridas na “Ins-
crição Municipal de Asso-
ciação Cultural de Sintra”
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Uma destacada leitora do Jornal de Sintra, distribuiu a custas
suas um ramo de espigas por diversas instituições de Sintra,
a fim de preservar e manter as tradições seculares.
Dia da espiga ou Quinta-feira da espiga é uma celebração
portuguesa que ocorre no dia da Quinta-feira da Ascensão
com um passeio matinal, em que se colhe espigas de vários
cereais, flores campestres e raminhos de oliveira para formar
um ramo. Segundo a tradição o ramo deve ser colocado por
detrás da porta de entrada, e só deve ser substituído por um
novo no dia da espiga do ano seguinte.
O dia da espiga era também o "dia da hora" e considerado "o
dia mais santo do ano", um dia em que não se devia trabalhar.
Era chamado o dia da hora porque havia uma hora, o meio-
dia, em que tudo parava, "as águas dos ribeiros não correm, o
leite não coalha, o pão não leveda e as folhas se cruzam". Era
nessa hora que se colhiam as plantas para fazer o ramo da
espiga e também se colhiam as ervas medicinais. Em dias de
trovoadas queimava-se um pouco da espiga no fogo da lareira
para afastar os raios.
A simbologia por detrás das plantas que formam o ramo de
espiga:

Espiga – pão
Malmequer – fortuna
Papoila – amor
Oliveira – paz
Alecrim – saúde
Videira – alegria

26 de maio de 2022
Dia da Espiga

A Câmara Municipal de
Sintra mantém a estratégia
de investimento nas escolas
do concelho e aprovou, em
reunião de executivo, a aber-
tura de concursos públicos
para a realização de diversas
empreitadas, num investi-
mento de 427 mil euros.
Os trabalhos da autarquia têm
como objetivo garantir o bom
funcionamento, segurança e
conforto dos espaços esco-
lares, fatores importantes
para que os estudantes te-
nham acesso a um ensino de
qualidade.

Sintra aprova concursos públicos
para reabilitação de escolas

Encerra à
Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

SOBREMESASSOBREMESASSOBREMESASSOBREMESASSOBREMESAS
• Arroz doce • Mousse de morango• Arroz doce • Mousse de morango• Arroz doce • Mousse de morango• Arroz doce • Mousse de morango• Arroz doce • Mousse de morango
• Natas do céu • Pudim flan• Natas do céu • Pudim flan• Natas do céu • Pudim flan• Natas do céu • Pudim flan• Natas do céu • Pudim flan
• T• T• T• T• Taça belinha • Taça belinha • Taça belinha • Taça belinha • Taça belinha • Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha
• T• T• T• T• Taça do chefe • Taça do chefe • Taça do chefe • Taça do chefe • Taça do chefe • Tarte geladaarte geladaarte geladaarte geladaarte gelada
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A FENPROF entregou,  pro-
postas alternativas às apre-
sentadas pelo ministério da
Educação na reunião de
negociação suplementar
sobre Mobilidade por Doença
(MPD) e Renovação de con-
tratos. 
Esta negociação suplementar
foi requerida pela FENPROF,
pois o resultado final do pro-
cesso negocial não corres-
pondeu aos objetivos que
dizia pretender, quer em
relação à proteção de docen-
tes com doenças incapa-

Mobilidade por Doença e Renovação de contratos

FENPROF apresenta propostas alternativas
ao ME na reunião de negociação suplementar

citantes, quer à estabilização
do corpo docente das es-
colas e ao combate à pre-
cariedade.
O secretário-geral da FEN-
PROF afirmou que as pro-
postas apresentadas preten-
diam constituir-se como
alternativas às do ministério,
mas adiantou, também, que,
no essencial, os respon-
sáveis do ME não se desviam
das propostas que apre-
sentaram inicialmente aos
sindicatos.

Fonte: FENPROF

O presidente da autarquia,
Basílio Horta, reforça que o
trabalho deste executivo
continuará “a assumir a área
da educação como um dos
grandes blocos de investi-
mento do concelho, garan-
tindo e melhorando as con-
dições dos estabelecimentos
de ensino, num trabalho
contínuo e de constante
modernização” acrescen-
tando que “investir nas es-
colas é investir na educação
e no futuro, beneficiando toda
a comunidade”.
As escolas em causa neste

investimento são a Escola
Básica do 1º ciclo de Assa-
fora, de Lameiras e Fação e
tem como objetivo garantir as
boas condições de salubri-
dade dos edifícios, melho-
rando o estado de conser-
vação do interior dos mes-
mos.
Adicionalmente, será ainda
alvo de intervenção a Escola
Básica Mário da Cunha Brito
onde os trabalhos incidem na
substituição de pavimentos
degradados e a pintura inte-
rior de salas de aulas, gabi-
netes e espaços de circu-

lação.
A Câmara Municipal de Sintra
continua o caminho de in-
vestimentos já realizados nas
escolas do concelho, me-
lhorando as condições dos
estabelecimentos de ensino.
O Plano de Investimentos nas
Escolas de Sintra permitiu
requalificar até ao momento
mais de 120 estabelecimentos
de ensino, compreendendo
mais de 30 mil alunos, num
investimento superior a 41
milhões de euros.

O MURPI é detentor de um
importante património de
intervenção que, ao longo de
mais de quatro décadas, foi
ganhando prestígio e assume
a necessidade do seu reforço
para as lutas que se avizi-
nham, pelo direito a enve-
lhecer com dignidade.
Comemoramos 44 anos dan-
do expressão à luta de milha-
res de homens e mulheres re-
formados que conquistaram
o reconhecimento do direito
à reforma.
Temos no horizonte a neces-
sidade de melhorar as con-

Congresso Nacional do MURPI vai ser realizado
a 14 de junho do Luisa Todi, em Setúbal

dições de vida, o combate às
desigualdades sociais, a luta
contra a pobreza, a defesa do
acesso gratuito aos cuidados
de saúde do Serviço Nacional
de Saúde, a melhoria das
condições de habitação.
Está hoje a ser votado, na As-
sembleia da República, o
Orçamento Geral do Estado,
coincidindo com o nosso ani-
versário. Lamentamos que a
maioria absoluta no Parla-
mento não tenha aprovado o
aumento de 20 euros em to-
das as pensões, reivindi-
cação proposta e aprovada

pelos reformados no passado
dia 10 de maio em ação des-
centralizada em todo o País.
Vamos continuar a luta rea-
vivando a força dos nossos
ideais, nascidos com Abril,
vencendo as dificuldades
criadas pela pandemia e pelas
guerras, agora agravadas pela
espiral da especulação de
preços que tornam mais difícil
a vida de todos quantos tra-
balharam uma vida inteira,
sendo justo que os seus
direitos sejam respeitados.
Continuamos a afirmar que a
paz é necessária e urgente,

que a guerra tem de parar,
evitando mais danos huma-
nitários e mais gastos em
armamento, que tanta falta faz
noutras áreas.
Apelamos à participação de
todos – homens e mulheres –
nas sessões do 10.º Congres-
so Nacional do MURPI, que
se realiza no dia 14 de junho
de 2022, no Fórum Municipal
Luísa Todi, em Setúbal.
Junta-te a nós para termos
mais força!

A Direção da
Confederação Nacional de
Reformados, Pensionistas e

Idosos MURPI

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião de
executivo, o apoio ao projeto Eu Por Ti que promove e valoriza
a participação social dos jovens em ações de voluntariado.
Criado pela Associação Juvenil Ponte, o projeto Eu Por Ti,
terá o apoio da autarquia com a cedência da Casa da Juventude
para diversas atividades.
O presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, sublinha que
“projetos como este devem ser valorizados, porque os jovens
são o futuro e alvo da nossa maior atenção. Com esta
oportunidade, podem abraçar novos desafios, e desenvolver
competências na área da ação social”, acrescentando que
“deste modo, apostamos na criação de condições para o
desenvolvimento de cidadãos mais ativos”.
Com o objetivo de desenvolver o potencial dos jovens, este
projeto visa promover o desenvolvimento de competências
pessoais e sociais de jovens, dos 15 aos 29 anos, ao apelar à
participação em iniciativas e atividades de voluntariado.
Desta forma, os participantes têm contacto com o que
representa a solidariedade, tendo em vista o bem comum, e ao
mesmo tempo potenciar as suas condições de
empregabilidade.

Câmara de Sintra aprova apoio a
atividades do projeto “Eu Por Ti”

foto: ig
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tétano é uma intoxicação aguda provocada por
uma toxina produzida pela bactéria Clostridium
tetani que prolifera em feridas contaminadas. Esta
bactéria pode ser encontrada no solo e nas fezes
de animais e tem a capacidade de permanecer

S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E Ana Espírito Santo*

Tétano. A sua vacina está em dia?

Para a sua segurança mantenha
atualizado o seu plano de
vacinação.

Se tiver dúvidas sobre o seu
estado vacinal, deverá contactar
o seu Enfermeiro de Família ou
o seu Médico de Família da sua
Unidade de Saúde Familiar/
Centro de Saúde.

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

de Sintra, Colares, Várzea e
Pêro Pinheiro (USF Cynthia,

USF Colares; USF Monte da Lua,
USF Lapiás)

de Tétano, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital
Curry Cabral, em Lisboa, a idade média foi de 62,3 anos,
estendendo-se dos 4 aos 88 anos. A maioria dos doentes
eram trabalhadores rurais (69,7%). A mortalidade global foi
de 37%, tendo havido necessidade de entubação
endotraqueal de 92,5% e de ventilação mecânica em 79,6%
dos doentes com duração média de 21 dias. Os membros
inferiores (37%) e posteriormente os membros superiores
(27,7%) foram a porta de entrada maioritariamente
identificada.
A vacinação contra o tétano é gratuita e deve seguir o
esquema do Plano Nacional de Vacinação começando aos
2, 4, 6 meses de idade e posteriormente com reforços aos 18
meses, 5, 10, 25, 45 e 65 anos. A partir dos 65 anos, os
utentes devem ser vacinados de 10 em 10 anos.
Na presença de feridas potencialmente tetanogénicas deverá
recorrer ao seu Centro de Saúde ou Serviço de Urgência,
pois pode estar indicada a vacinação urgente, quando a
sua história vacinal for desconhecida ou incompleta, ou se
foi vacinado há mais de 5 anos.

O
viável durante anos.
O período de incubação do tétano varia de 2 a 50 dias (em
média de 5 a 10 dias). Os sinais e sintomas do tétano são a
rigidez muscular do maxilar inferior (mais frequente), do
pescoço, dos braços ou das pernas, dificuldade em engolir,
agitação, irritabilidade, dor de cabeça e dificuldade
respiratória. Estima-se que o tétano provoca mais de 200
mil mortes por ano. A mortalidade é 15 a 60% em adultos
sem tratamento e 80 a 90% em recém-nascidos, mesmo
tratados.
O tétano é uma doença de declaração obrigatória e continua
a ser frequente em todo o Mundo. Em Portugal a sua
incidência atinge os grupos etários mais avançados.
Num estudo retrospetivo realizado em Portugal entre 1983
e 1991, de 54 casos de doentes internados com o diagnóstico

ULTIMA EDIÇÃO DIGITAL

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

ASSINE E APOIE

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

(Com a indicação do nome do assinante e respectivo e-mail/contacto)

Contacto: 219106830 ou 962431418
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

CAMPANHA – NOVAS CONDIÇÕES
DE ASSINATURA

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

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

CARO LEITOR DIVULGUE
JUNTO DOS SEUS AMIGOS

www.jornaldesintra.com

O município de Sintra passa
a integrar a Associação
Adapt.local, uma rede de
municípios e outras entida-
des que incentiva a imple-
mentar medidas de adaptação
às alterações climáticas.
A integração da Associação
Adapt.local, cuja assinatura
de constituição decorreu no
dia 20 de maio, composta por
20 municípios, incluindo
Sintra, tem como objetivo
dinamizar a adaptação local
às alterações climáticas e
implementação de planos
municipais de ação climática,
prestando o necessário apoio
com vista à inclusão desta
importante matéria ambiental

Sintra integra a Adapt.local

nas políticas de atuação e nos
instrumentos de planeamento
quer das autarquias locais
quer de outras entidades
públicas ou privadas.
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, referiu que “o nosso

município não se demitirá das
suas responsabilidades e
compromissos em matéria de
proteção ambiental e climá-
tica”, mencionando que “a
constituição desta asso-
ciação demonstra a impor-
tância que o trabalho em rede

e com vários parceiros tem na
concretização das políticas
ambientais nacionais”.
Desde 2016 que o projeto
ClimAdaPT.Local e a Rede
Nacional de Municípios para
a Adaptação Local às Alte-
rações Climáticas, composta
municípios e outras entidades
como instituições de ensino
superior, centros de inves-
tigação, organizações não-
governamentais e empresas,
têm vindo a promover ações
dinamizadoras de adaptação
local às alterações climáticas
em Portugal que fomentem a
inclusão desta temática nas
políticas e instrumentos de
atuação locais.   Fonte: CMS

foto: site Adapt.local
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CERTIFICADO

CERTIFICO, para fins de publicação, que por escritura de dezanove de maio de dois mil e vinte e
dois, iniciada a folhas sessenta e sete, do Livro de Notas para Escrituras Diversas número trinta, deste
Cartório, foi lavrada uma escritura de justificação, na qual LUCIANO FERNANDES GUERREIRO, e
mulher MARIA GORETE LOUREIRO CARDOSO GUERREIRO, casados sob o regime de comunhão
de adquiridos, ele natural da freguesia de S. Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, e ela da
de Gouvinhas, concelho de Sabrosa, e residentes na Rua da Sancha, n.º 46, no Ral, Sintra, declararam
que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de quem quer que seja, dos quatro imóveis seguintes, situados
na área do concelho de Sintra, e registados na Segunda Conservatória do Registo Predial de Sintra: UM. Prédio
rústico de cultura arvense, com 21780,00m2, denominado JUAL, sito em Campo Raso, descrito no Registo sob o número
1695, da freguesia de Santa Maria e S. Miguel, e inscrito na matriz predial da união das freguesias de Sintra (Santa Maria
e S. Miguel, S. Martinho e S. Pedro de Penaferrim) sob o artigo 125 da secção 2L; DOIS. Prédio rústico de cultura
arvense com 3.800,00 m2, denominado OLIVEIRA, sito nos limites de Campo Raso, descrito no Registo sob o número
4541, da freguesia de Santa Maria e S. Miguel, e inscrito na matriz predial da união das freguesias de Sintra (Santa Maria
e S. Miguel, S. Martinho e S. Pedro de Penaferrim) sob o artigo 68 da secção 2L; TRÊS. Prédio rústico de cultura
arvense, terreno estéril e leito de curso de água, com 29440,00 m2, denominado PENEDO GRANDE, sito nos limites de
Campo Raso, descrito no Registo sob o número 6260, da freguesia da Terrugem, e inscrito na matriz predial da união das
freguesias de São João das Lampas e Terrugem sob o artigo 43 da secção 1R; QUATRO. Prédio rústico de mato,
pastagem e leito de curso de água, com 18520,00 m2, denominado PORTO, sito nos limites de Ral, descrito no Registo
sob o número 6261, da freguesia da Terrugem, e inscrito na matriz predial da união das freguesias de S. João das Lampas
e Terrugem sob o artigo 46 da secção 1R. Que, estes quatro prédios no entanto, têm ainda a aquisição registada a favor
de José Emiliano Prego Liz, que já faleceu no estado de solteiro – os dois primeiros nos termos da apresentação 11, de
três de Junho de mil novecentos e oitenta e três, e os outros dois nos termos da apresentação 29, de oito de Junho do
mesmo ano – não dispondo eles outorgantes de qualquer título formal que permita efectuar o registo a seu favor. Que
porém justificam o direito de propriedade sobre os quatro identificados prédios com fundamento no seguinte: Em data
que não sabem precisar, mas no início do ano de mil novecentos e noventa e um, já no actual estado de casados,
ajustaram com o titular inscrito a compra daqueles quatro prédios, dos quais eram arrendatários, não tendo sido celebrada
a respectiva escritura pública de compra e venda. Desde aquela data porém cessaram com o senhorio o vínculo
obrigacional de arrendatários e entraram na posse dos quatro prédios como proprietários, posse essa que, nessa qualidade,
exerceram, até ao presente, em nome próprio, sem qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição de quem
quer que fosse, cultivando-os, colhendo os respectivos frutos, zelando pela sua conservação manutenção, suportando
todos os encargos com eles relacionados e agindo em tudo o mais e sempre sobre eles em correspondência perfeita com
o exercício do direito de propriedade. Tal posse em nome próprio, contínua, pública e pacífica sobre os identificados
prédios, nos termos referidos, conduziu à sua aquisição por usucapião, que ora invocam para efeitos do registo em seu
nome.
(Qualquer interessado que se sinta lesado nos seus direitos ao mencionado prédio deverá impugnar judicialmente
esta justificação, no prazo de trinta dias, após a publicação). Está conforme. Cartório Notarial de Diovana Barbieri, sito
na Rua João de Deus, n.º 23-A, Sintra.
Sintra, dezanove de maio de dois mil e vinte e dois.

A Notária, (Assinatura ilegível)
Conta registada sob o n.º FAC 3/873/001/2022

Rua João de Deus, n.º 23-A, 2710-580 Sintra | Tel. 21 911 91 40 | Fax: 21 911 91 49
Tlm. 92 762 37 66 | diovana.barbieri@notarios.pt
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CERTIFICADO

CERTIFICO, para fins de publicação, que por escritura de dezanove de maio de
dois mil e vinte e dois, iniciada a folhas setenta e dois, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número trinta, deste Cartório, foi lavrada uma escritura de
justificação, na qual LUÍS MIGUEL PAULO DUARTE, divorciado, natural da
freguesia de Santa Maria e S. Miguel, concelho de Sintra, e residente da
Praceta das Mimosas, n.º 17-R/C Dt.º, na Rinchoa, Rio de Mouro, declarou que
é dono e legítimo possuidor, com exclusão de quem quer que seja, dos três imóveis seguintes,
situados na área da união das freguesias de Sintra (Santa Maria e S. Miguel, S. Martinho e S.
Pedro de Penaferrim), concelho de Sintra, em cuja matriz predial se encontram inscritos, e registados
na Segunda Conservatória do Registo Predial de Sintra: UM. Prédio rústico de cultura arvense
e oliveiras, com 840,00 m2, denominado CERRADO DA HORTA, sito nos limites de Campo Raso,
descrito no Registo sob o número 4197, da freguesia de Santa Maria e S. Miguel, e inscrito na
matriz predial sob o artigo 77 da secção 2K; DOIS. Prédio rústico de cultura arvense com
1.200,00 m2, denominado CERRADO DA FONTE, sito em Campo Raso, descrito no Registo sob o
número 4199, da freguesia de Santa Maria e S. Miguel, e inscrito na matriz predial sob o artigo 28
da secção 2K; TRÊS. Prédio rústico de cultura arvense e pastagem, com 1.080,00 m2, denominado
EIRA, sito em Campo Raso, descrito no Registo sob o número 4200, da freguesia de Santa Maria
e S. Miguel, e inscrito na matriz predial sob o artigo 46 da secção 2K, com o valor patrimonial de

88,42. Que, estes três prédios no entanto, têm ainda a aquisição registada a favor de José
Emiliano Prego Liz, que já faleceu no estado de solteiro – o  primeiro pela apresentação 22, de
sete de Junho de mil novecentos e oitenta e três, e os outros dois pela apresentação 29, de oito de
Junho do mesmo anos – não dispondo ele outorgante de qualquer título formal que permita
efectuar o registo a seu favor. Que porém justifica o direito de propriedade sobre os três identificados
prédios com fundamento no seguinte: Em data que não sabem precisar, mas  em meados do ano
dois mil – à data no estado de solteiro, sendo o seu actual estado civil decorrente de dissolução de
casamento celebrado em dois mil e três no regime da comunhão de adquiridos – ajustou com o
titular inscrito a compra daqueles três prédios, dos quais era arrendatário, não tendo sido celebrada
a respectiva escritura pública de compra e venda. Desde aquela data porém cessou com o senhorio
o vínculo obrigacional de arrendatário e entrou na posse dos três prédios como proprietário, posse
essa que, nessa qualidade, exerceu até ao presente, em nome próprio, sem qualquer interrupção,
à vista de toda a gente e sem oposição de quem quer que fosse, cultivando-os, colhendo os
respectivos frutos, zelando pela sua conservação manutenção, suportando todos os encargos com
eles relacionados e agindo em tudo o mais e sempre sobre eles em correspondência perfeita com
o exercício do direito de propriedade. Tal posse em nome próprio, contínua, pública e pacífica
sobre os identificados prédios, nos termos referidos, conduziu à sua aquisição por usucapião, que
ora invoca para efeitos do registo em seu nome.
(Qualquer interessado que se sinta lesado nos seus direitos ao mencionado prédio deverá
impugnar judicialmente esta justificação, no prazo de trinta dias, após a publicação). Está
conforme. Cartório Notarial de Diovana Barbieri, sito na Rua João de Deus, n.º 23-A, Sintra.
Sintra, dezanove de maio de dois mil e vinte e dois.

A Notária, (Assinatura ilegível)
Conta registada sob o n.º FAC 2/872/001/2022
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CERTIFICADO

CERTIFICO, para fins de publicação, que por escritura de dezanove de maio de
dois mil e vinte e dois, iniciada a folhas setenta, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número trinta, deste Cartório, foi lavrada uma escritura de
justificação, na qual JOSÉ FERREIRA LUIZ, e mulher MARIA MADALENA DA
MOTA FERREIRA LUÍS, casados sob o regime da comunhão de adquiridos, ele
natural da freguesia de S. Martinho, concelho de Sintra, e ela da de Pera
Velha, concelho de Moimenta da Beira, e residentes na Rua da Bica, n.º 4, em Codiceira, S. João
das Lampas, Sintra, declararam que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de quem
quer que seja, dos dois imóveis seguintes, ambos situados na área da união das freguesias de S.
João das Lampas e Terrugem, concelho de Sintra, em cuja matriz predial se encontram inscritos, e
registados na Segunda Conservatória do Registo Predial de Sintra: UM. Prédio rústico de cultura
arvense e vinha, com 5480,00 m2, denominado BARROS, sito em Toja, limites de Terrugem,
descrito no Registo sob o número 6278, da freguesia de Terrugem, e inscrito na matriz sob o artigo
127 da secção 1T. DOIS. Prédio rústico de cultura arvense com 1.520,00 m2, denominado
BARRINHOS, sito nos limites de A-do-Pipo, descrito no Registo sob o número 6380, da freguesia da
Terrugem, e inscrito na matriz sob o artigo 136 da secção 1T. Que estes dois prédios, no entanto,
têm ainda a aquisição registada a favor de José Emiliano Prego Liz, que já faleceu no estado de
solteiro, nos termos das apresentações 19, de um de Janeiro de mil novecentos e oitenta e três, e
11, de três de Junho do mesmo ano, não dispondo de qualquer título formal que permita efectuar
o registo a seu favor. Que porém   justificam o direito de propriedade sobre os quatro identificados
prédios com fundamento no seguinte: Em data que não sabem precisar, mas no início do ano de mil
novecentos e noventa e um, já no actual estado de casados, ajustaram com o titular inscrito a
compra daqueles dois prédios, dos quais eram arrendatários, não tendo sido celebrada a respectiva
escritura pública de compra e venda. Desde aquela data porém cessaram o vínculo obrigacional de
arrendatários e entraram na posse dos dois prédios como proprietário, posse essa que, nessa
qualidade, exerceu até ao presente, em nome próprio, sem qualquer interrupção, à vista de toda a
gente e sem oposição de quem quer que fosse, cultivando-os, colhendo os respectivos frutos,
zelando pela sua conservação manutenção, suportando todos os encargos com eles relacionados e
agindo em tudo o mais e sempre sobre eles em correspondência perfeita com o exercício do direito
de propriedade. Tal posse em nome próprio, contínua, pública e pacífica sobre os identificados
prédios, nos termos referidos, conduziu à sua aquisição por usucapião, que ora invocam para
efeitos do registo em seu nome.
(Qualquer interessado que se sinta lesado nos seus direitos ao mencionado prédio deverá
impugnar judicialmente esta justificação, no prazo de trinta dias, após a publicação). Está
conforme. Cartório Notarial de Diovana Barbieri, sito na Rua João de Deus, n.º 23-A, Sintra.

Sintra, dezanove de maio de dois mil e vinte e dois.

A Notária, (Assinatura ilegível)

Conta registada sob o n.º FAC 3/874/001/2022

Encontra-se aberta a votação para a eleição do “Melhor Destino
Metropolitano à Beira-Mar”, no qual a região de Lisboa está nomeada e
que as praias de Sintra poderão ajudar a conquistar na  29ª edição dos
prémios World Travel Awards.
A região de Lisboa está cercada por quilómetros de praias singulares que
qualificam este destino pela sua enorme diversidade paisagística e de
oferta turística.
As praias de Sintra, Arrábida, incluindo Setúbal e Sesimbra, Costa da
Caparica Ericeira e Cascais, fazem parte do lote de praias que compõem a
região de Lisboa e que lhe conferem uma atratividade e diferenciação
especial nos mercados externos.
A votação decorre até dia 8 de agosto e destina-se ao público em geral e
aos profissionais de turismo. Os vencedores serão anunciados dia 1 de
outubro deste ano.

Fonte: CMS

Eleição para o “Melhor Destino
Metropolitano à Beira-Mar”
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Ribafria em evidência
João Cachado*

Repetida e continuamente se confirma como a
singularidade de Sintra é tão propícia ao
enquadramento de iniciativas que, noutros locais,
em diferentes enquadramentos, jamais alcançariam
o êxito que por cá é possível proporcionar e

reconhecer com a maior facilidade.
A riqueza patrimonial sintrense é de tal maneira evidente que,
com surpreendente e ímpar facilidade, quem pode e deve
decidir onde concretizar um determinado evento de carácter
sociocultural, apenas terá de seleccionar, perante um leque
de várias, sofisticadas e acertadas hipóteses, aquela que mais
se adequa ao perfil da realização em perspectiva.

Vem esta introdução a propósito de duas propostas
programadas para o passado fim-de-semana, que se
concretizaram na Quinta da Ribafria, sem qualquer dúvida,
um dos mais propícios recintos históricos do concelho, capaz
de acolher uma grande diversidade de programas e respectivos
destinatários.
Naturalmente, impossível seria não mencionar um factor ainda
de maior atractividade, subsequente à disponibilização do
belíssimo caminho pedonal, entre o Lourel e a Quinta, cuja
recente inauguração, por ocasião das comemorações do 25
de Abril, tive oportunidade de trazer à minha coluna no Jornal
de Sintra.
Refiro-me, primeiramente, à Feira do Ambiente e da
Sustentabilidade que, em 27 do passado mês de Maio, teve
os alunos do primeiro ciclo e a comunidade escolar em geral
como destinatários, através da dinamização de actividades
cujo objectivo de diversão se concretizava em contexto de
educação e sensibilização ambiental e que, no dia seguinte,
mais se dirigiu às famílias.
Seguidamente, referência ao 17º Encontro de Alternativas,
subordinado ao tema A Vida é Agora e coincidindo
parcialmente com o anterior, se realizou entre os dias 27 e 29,
contando com o apoio da Câmara Municipal de Sintra. Na sua
organização e com o propósito da divulgação de projetos em
áreas como a saúde, a alimentação e a sustentabilidade,
envolveram-se a associação cultral  Voando em Cynthia,
SMAS Sintra, Fundação Cultursintra e União das Freguesias
de Sintra.
Finalmente, ao registar que, na Ribafria, se viveram três dias
de muito interessantes iniciativas, com manifesto sucesso,
ainda gostaria de rematar lembrando a necessidade da
respectiva avaliação. A propósito, entre outros, cumpre ter
na devida consideração, tópico tão pertinente como, por
exemplo, o relativo à manutenção de futuras edições
simultâneas da Feira e do Encontro ou eventual conveniência
da sua independência.

*Escreve de acordo com a antiga ortografia

Regiões do Baixo Alentejo e
da Área Metropolitana de
Lisboa têm piores resultados
e “preocupam”, assume
ministro.

As escolas do Norte litoral
são as que têm as taxas de
conclusão no tempo espe-
rado (sem retenções) mais
elevadas do país em todos os
ciclos de ensino. Também são
das que puxam mais pelos
alunos de contextos desfa-
vorecidos, promovendo mai-
or equidade. Algarve, Área
Metropolitana de Lisboa e
Baixo Alentejo têm piores re-
sultados e “preocupam”, as-
sume o ministro da Educação.
A análise pelo indicador da
equidade “permite ver quão
longe cada escola leva os alu-
nos de contextos mais vul-
neráveis”, explica João Cos-
ta. Num encontro com jor-
nalistas para apresentação de
novos dados do portal Info-
escolas e do relatório “Resul-
tados escolares, sucesso e
equidade” da Direção Geral
de Estatísticas da Educação,
o ministro enviou um recado
aos autarcas por causa da
descentralização: “É impor-
tante que olhem para os
dados do seu território. Há
assimetrias regionais que
persistem, sendo que Algarve
e a Área Metropolitana de
Lisboa têm dados mais
preocupantes”.

Elevador Social
Alto Minho, Ave, Cávado e
Tâmega e Sousa estão sem-
pre no topo da tabela entre
as melhores taxas de con-

Educação

Escolas do Norte litoral são as que promovem
mais equidade – Sintra teve a evolução
mais positiva na área Metropolitana de Lisboa

foto: lusa/DN on line

Dado o interesse do artigo do Diário de Notícias de 31 de Maio de autoria de Alexandra Inácio
permitimo-nos transcrever na íntegra o teor do referido artigo.

Ministro da Educação, João Costa

taxa de conclusão, no tempo
esperado, mais elevada nos
três ciclos do Básico, e o Porto
nos científico-humanísticos.
Gaia e Cascais também se
destacam no Básico e Coim-
bra no Secundário.

Sintra e Loures
Sintra foi o município com a
evolução mais positiva e
Loures por valores baixos,
especialmente no Básico.
Lisboa, no Secundário,
registou em 2020 a pior taxa
de equidade: menos 16%.

55 novos indicadores
Entre 2016 e 2020, o ME criou
55 indicadores estatísticos
para tornar a análise ao sis-
tema educativo” mais trans-
parente”.

Sinalizar o que
se aprendeu e ajustar
recuperação
As provas finais do 9.º ano, a
Português e Matemática,
retomadas este ano, após
dois anos suspensas pela
pandemia, em formato de
aferição (sem notas quanti-
tativas) e para todos os alu-
nos, são “essenciais para
permitir às escolas sinalizar
aprendizagens não realizadas
e ajustar estratégias”, no-
meadamente no plano de
recuperação das aprendi-
zagens, sublinhou no encon-
tro o presidente do Júri
Nacional de Exames, Luís
Almeida.

Fonte: Alexandra Inácio,
Diário de Notícias 31-5-

2022, pág. 11

clusão no tempo esperado em
todos os ciclos. Nos cursos
científico-humanísticos do
Secundário é onde as dispa-
ridades são maiores e distam
quase 20 pontos percentuais
entre os 81% registados no
Ave e os 63% no Alentejo
Litoral e Área Metropolitana
de Lisboa.
“A vantagem do Norte litoral
mantém-se no indicador da
equidade”, lê-se no relatório.
Nos científico-humanísticos,
Alto Minho e Ave voltam a
destacar-se, juntamente com
o Baixo Alentejo. Alentejo
Litoral e Lisboa têm valores
negativos e os mais baixos.
“Significa que o elevador
social está mesmo a andar”,
frisa o ministro. Os resultados
regionais, considera, confir-
mam que a “pobreza não é
determinista e que a escola
pode fazer a diferença”.

ASE diminui diferença
A taxa de conclusão dos
alunos abrangidos pela Ação
Social Escolar (ASE) são
inferiores mas a diferença tem
diminuído nos últimos anos,

por exemplo nos 2.º e 3.º
ciclos. Em termos de contexto,
as escolas em contextos
desfavorecidos têm taxas
inferiores no Básico mas não
no Secundário – em 2020, os
agrupamentos com mais de
45% dos alunos abrangidos
por ASE tiveram a mesma taxa
de conclusão no tempo espe-
rado que as escolas em con-
textos mais favorecidos: 71%.
A evolução das taxas de
conclusão tem sido, aliás,
positiva, mas é no Secun-
dário que persiste mais baixa:
cerca de um terço dos alunos
não termina em três anos. O
relatório aponta que o
prolongamento, “em muitos
casos”, resulta da mudança
de curso e atribui a melhoria
de sete pontos percentuais,
em 2020, nos científico-
humanísticos (de 60% para
67%) às medidas excecionais
decorrentes da pandemia. Ou
seja, ao facto de os exames
só terem sido feitos para
ingresso no Ensino Superior.
O relatório faz zoom aos 10
municípios com mais alunos.
As escolas de Braga têm a

A Quinta da Ribafria irá
acolher a 5.ª edição do Fes-
tival Imaginário, este ano
marcada pelo regresso ao
formato presencial, nos dias
4 e 5 de junho e que junta
crianças e adultos na des-
coberta do imaginário e da
natureza.
O Festival Imaginário é um
projeto da Byfurcação –
Associação Cultural, que
conta com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra, e que

Festival Imaginário regressa à Quinta da Ribafria
pretende unir várias gerações
em torno das artes e da
Natureza.
Integrado num cenário de
grande beleza natural, a
programação inclui várias
atividades, como workshops,
sessões de poesia e contos,
música, teatro, jogos tradi-
cionais, e outras atividades
culturais participativas, que
convidam os participantes à
partilha de experiências com
os outros e com o espaço em

redor.
Este evento pretende ainda
sensibilizar os presentes para
a importância da preservação
da natureza e convidar fa-
mílias a redescobrir o espaço
verde, através de atividades,
performances e ações de
sensibilização.
O Imaginário teve a sua pri-
meira edição em 2019 e tem
como objetivos estimular o
diálogo intergeracional;
proporcionar momentos

positivos em contacto com as
artes e a Natureza; divulgar
projetos artísticos de qua-
lidade dirigidos ao público
familiar e infância, e promover
e dinamizar o espaço da
Quinta da Ribafria e o pa-
trimónio natural e histórico de
Sintra.
O Festival tem início marcado
para as 10h00 e término para
as 22h00 no dia 4 de junho,
sábado, e 19h00 no dia 5 de
junho, domingo.

JORNAL DE SINTRA, uma marca concelhia
presente nos acontecimentos que fazem a história local
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O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, inaugurou na segun-
da-feira, dia 30, no MU.SA –
Museu das Artes de Sintra, o
espaço Pedro Cabrita Reis,
onde estará em exibi-
ção “Uma Nuvem Negra”.
O espaço foi inaugurado com
a presença do Ministro da
Cultura, Pedro Adão e Silva,
numa cerimónia em que o
artista Pedro Cabrita Reis foi
condecorado com a Medalha
de Mérito Municipal, um
reconhecimento por todo o
trabalho desenvolvido.
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, “este
é um momento que espelha a
enriquecedora ligação do
município com o artista, sen-
do Sintra a terra da cultura”,
sublinhando que “a cultura
como tema abrangente que é,
será sempre assumida como
prioridade no crescimento e
desenvolvimento do con-
celho.”
Pedro Adão e Silva, Ministro
da Cultura, saudou a inicia-

Sintra inaugura espaço Pedro Cabrita Reis
no Museu das Artes de Sintra

tiva mencionando que “esta
é uma justa homenagem, num
concelho onde é valorizada a
disponibilidade para o
diálogo”, acrescentando que
“este espaço representa a
ideia social e cultural que se
tem de Sintra, lugar que cons-
truiu a sua própria identidade,
com base na abertura ao
mundo e à sociedade”.
A imponente obra “Uma Nu-
vem Negra”, residente e idea-
lizada para este novo espaço,
encerra em si uma atmosfera
metamórfica que capta a

essência do lugar, da paisa-
gem, do clima de Sintra, ex-
pondo-nos e confrontando-
nos com a sua singularidade.
Habitar o Espaço e Habitar a
Obra são os pilares da pro-
gramação que dinamizará
este espaço, em torno da obra
e do lugar, onde assentarão
iniciativas potenciadoras do
espaço físico em si, de como
ele é influenciado e influencia
a obra e que se querem de
carácter abrangente e inclu-
sivo.

Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, Pedro
Cabrita Reis e Basílio Horta, presidente da CMS

Dois anos depois, estão de volta as festas e os arraias
populares!
A Marcha Popular e a Sociedade Recreativa D. F. de São João
das Lampas, com os seus novos dirigentes, irão realizar um
Grande Arraial Popular nos próximos dias 16, 17 e 18 de Junho,
no Parque Multiusos de São João das Lampas.
No dia 16 de Junho, quinta-feira, está programada uma noite
de Marchas Populares, com a Estreia da Marcha Popular de
São João das Lampas. Na sexta-feira, dia 17 de Junho, a noite
fica marcada por um baile e um concerto da conceituada artista
Ruth Marlene. No sábado, 18 de Junho, o arraial abre ao fim
da tarde com um Festival de Caracóis, animado por um Rancho
Folclórico. Segue-se depois um baile e novamente uma noite
de marchas populares. O arraial conta ainda com comes e
bebes todos os dias, e ainda algumas diversões para os mais
pequenos.
Este evento conta com o apoio da União de Freguesias de
São João das Lampas e Terrugem, da Câmara Municipal de
Sintra e ainda de algumas empresas. 
O Programa Completo com os horários e todas as informações,
podem ser consultados nas páginas de Facebook e Instagram
da coletividade.

16, 17 e 18 de Junho 2022
Grande Arraial Popular
em São João das Lampas

A Câmara Municipal de Sintra promove, ao longo do mês de
junho, o Roteiro Medieval Encenado no Centro Histórico de
Sintra.
Esta visita cultural, que acontecerá nos dias 4, 11 e 18 de
junho, sempre pelas 11h00, aposta na diferença desvendando
de forma lúdica os locais lendários da Sintra Medieval per-
mitindo aos participantes reconhecer alguns dos valores
patrimoniais que levaram à classificação de Sintra como
Património da Humanidade.
Numa produção do Teatro Efémero, uma figura da época
medieval mistura-se nos nossos tempos e conduz o público
levando-o a percorrer vários locais da Vila de Sintra. Nesta
encenação através de diversas pistas, contando e
reinterpretando alguns dos mitos medievais, os participantes
serão levados a viajar por outros tempos, paisagens e
memórias.     
A visita com ponto de encontro no Terreiro Rainha Dona
Amélia é gratuita e não necessita de inscrição. Aconselha-se
a utilização de calçado confortável.

Centro Histórico de Sintra para
conhecer em Roteiro Medieval

A Câmara Municipal de Sintra recebe, no Centro Cultural
Olga Cadaval, o espetáculo infantil “A Quatro mãos”, no dia
11 de junho pelas 11h00.
Este espetáculo musical, inserido na programação “Miud@s
no Centro” é dedicado ao público mais novo e está envolto
nas histórias e poemas de Luísa Ducla Soares que fazem vibrar
as crianças ao longo dos tempos permitindo-as abraçar o
mundo dos sons.
Durante 45 minutos Daniel Completo dará voz aos poemas da
escritora fazendo a delícia de miúdos e graúdos, a par com a
projeção em desenho digital. Este é um espetáculo original
em que se conjugam três formas de expressão a literatura, a
música e a ilustração. Bilhetes à venda na Ticketline

Literatura, música e ilustração
em espetáculo
no Centro Cultural Olga Cadaval

A Câmara Municipal de
Sintra promove na Casa da
Cultura Lívio de Morais, ao
longo do mês de junho, diver-
sas atividades lúdico-recrea-
tivas e culturais pensadas
para a comunidade escolar e
público em geral.
A programação cultural e
recreativa para junho da Casa
da Cultura Lívio de Morais
(CCLM), em Mira Sintra,
inclui atividades diversas
como exposições, teatro e
música.

Casa da Cultura Lívio de Morais com novas atividades em junho
A partir de 1 de junho, es-
colas, jardins de infância e
público em geral poderão
visitar a Mostra do Brin-
quedo Tradicional e conhecer
os brinquedos de antiga-
mente.
No final do mês, a 29 de junho,
por altura do festejo do 14º
aniversário da Casa da
Cultura Lívio de Morais, terão
lugar mais duas exposições,
uma de pintura, bordados e
artes decorativas e uma outra
de artesanato.

No dia 8 de junho, será
comemorado o Dia Mundial
da Criança com duas sessões
de teatro e outras animações
de exterior destinadas crian-
ças das escolas do concelho
de Sintra. Uma semana
depois, a 15 de junho, o teatro
regressa com uma sessão de
marionetas da autoria da
companhia de teatro Valde-
vinos.
Da programação geral cons-
tam ainda outras iniciativas
onde a música é a prota-

gonista principal, com des-
taque para as matinés mu-
sicais e para outros mo-
mentos musicais progra-
mados para o dia 18 e 29 de
junho, respetivamente, dina-
mizados pelo Grupo de
Cavaquinhos da Sociedade
Filarmónica de Mira Sintra e
pela Banda Filarmónica de
Mira Sintra e Agualva-Cacém,
no dia 29 de junho - Dia
do Município de Sintra.

No mês em que se assinala o
Dia Mundial da Criança a
Câmara Municipal de Sintra
recebe no Centro Cultural
Olga Cadaval a peça de teatro
infantil “Hakuna Matata”, no
dia 5 de junho, pelas 16h00,
com entrada gratuita.     
Em cena está a viagem pela
vida do suricata mais conhe-
cido da savana. Quando

Teatro infantil Hakuna Matata no Centro Cultural Olga Cadaval
cresce, decide deixar os pais
e partir à aventura, rumo à
cidade grande. É então na
cidade grande que estas
personagens vivem as maio-
res aventuras que alguma vez
sonharam viver.
Entre divertidas peripécias
com a diretora do jardim
zoológico e encontros ines-
perados, ele apercebe-se que

o seu coração está na selva
junto da sua família e dos
seus amigos. Depois de
muitas aventuras decide
regressar a casa. Só não sabia
que o dia do seu regresso era
também o dia da grande festa
de nascimento do novo rei da
selva.
Inserida na programação
“Miud@s no Centro”, serão

50 minutos de uma aventura
alucinante, emocionante e
muito divertida que promete
fazer sonhar miúdos e graú-
dos.
Entrada Livre, limitada à
lotação disponível (máximo 2
bilhetes por pessoa) com
reserva exclusivamente
na Ticketline.

Obras de Pedro Cabrita Reis

O padre Alberto Oliveira,
pároco da paróquia de São
João das Lampas está viva-
mente empenhado em retomar
as Festas do Divino Espírito
Santo estas de grande pro-

O retomar das Festas do Divino Espírito Santo em São João das Lampas
jecção em algumas regiões de
Portugal, nomeadamente no
Penedo e Açores.
Nesse sentido, no sábado, dia
4, pelas 21 horas irá realizar-
se a Vigília de Pente Costes

na Ermida do Espírito Santo.
No domingo, dia 5, pelas 12
horas realizar-se-á no Con-
selho Solene do Espírito
Santo tentando envolver
toda a população.

Pelas 13h30 realizar-se á o
Bodo do Espírito Santo, com
inscrições prévias, no adro da
Igreja Matriz.
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omecei em 2017 esta
minha ação de vo-
luntariado na Uni-
versidade Sénior
de Sintra ACTIS

Botânica e ecologia na ACTIS
Fernanda Botelho

(Associação Cultural da Ter-
ceira Idade de Sintra) .
As minhas aulas são sobre
plantas, usos medicinais e
etnobotânicos, indo ao en-
contro de velhas memórias,
recuperando sabedoria an-
cestral, segredos de avós que
já não estão entre nós e que
muitas vezes levaram consigo
tão precioso tesouro. Estas
aulas são de um relembrar de
tempos antigos mas cujas vi-
vências ficaram agarradas à
pele com seus cheiros a terra,
a vindimas e a fruta fresca aca-
bada de apanhar das árvores.
De vacas por mugir, de milho
para malhar na eira, de criação
para alimentar, de trabalho de
sol a sol.

São partilhas de histórias,
despertando recordações,
nem sempre boas, de épocas
em que os sapatos eram para
ir ao bailarico e às festas reli-
giosas e o resto do tempo an-
dava-se descalço que o Sala-
zar não dava dinheiro para as
solas, nem para comida dava.
Neste meio rural e saloio
descobrimos juntos que nem
todos tiveram infâncias difí-

ceis mas uma coisa é certa,
nesses tempos, não tão lon-
gínquos assim, não havia o
desperdício que há hoje; ia-
se à mercearia com um saco
de pano, o feijão, o açúcar, o
arroz e o sabão eram a granel

e pesados em cartuxos de
papel que depois eram
reaproveitados.
As aulas são sobre plantas
mas não se pode falar de
plantas sem falar de ecologia
comparando o passado e o
presente, refletindo e escla-
recendo a polémica questão
das flora silvestre, das ervas
que crescem na berma dos
passeios e que incomodam

tanta gente mas que afinal são
tão importantes para atrair
joaninhas, borboletas e aves
e algumas delas são comes-
tíveis.
Nestas aulas criamos espaço
para a discussão, para a re-

flexão e partilha de conhe-
cimentos, juntamos as artes
às hortas e trocamos dicas
sobre boas práticas agrícolas.
Trocamos receitas e ingre-
dientes. Levamos plantas dos
nossos quintais e jardins para
serem identificadas e para
partilharmos com os colegas
umas mudas de poejo, boldo,
alecrim, tomilho, orégãos e
outras ervas aromáticas e
medicinais e aproveitando
para aprender um pouco mais
sobre elas.
Aprofundamos os conheci-
mentos botânicos com os
nomes das plantas em latim
escrito a itálico e a família a
que pertencem escrita em
maiúsculas passando a fazer
sentido que um morangueiro
seja primo de uma amendoeira,
cerejeira, pereira, marmeleiro,
porquê? Porque têm flores
idênticas, a sua família é a das
Rosáceas, mas também há
Mirtáceas que são os euca-
liptos, as murtas ou os aracás,
Brassicáceas onde estão in-
cluídas todas as couves,
nabos, rabanetes, rúcula, etc.
Na escola do Algueirão,

C

Jornal de Sintra testemunha que Fernanda Botelho, uma grande conhecedora da
botânica e ecologia transmite entusiasmo e gosto pela natureza aos seus alunos

sempre que possível as aulas
são dadas ao ar-livre, por
debaixo de uma grande amo-
reira de amoras que os pás-
saros nunca chegam a deixar
amadurecer, é pena.
Em Sintra, as aulas são dadas

numa pequena salinha e as
saídas de campo ainda nunca
aconteceram, o campo é leva-
do para dentro da sala. Este
alunos dedicados e entusias-
tas da minha disciplina e das
outras também bem merecem
umas instalações mais con-
fortáveis e espaçosas.
Literacia botânica de mãos
dadas com ecologia é útil e
urgente e fazê-lo de forma
apaixonada e entusiasmada,
contagia os alunos e mostra-
lhes muitas vezes novos
olhares e caminhos que não
sendo tão novos assim vol-
tam a fazer sentido.
Saber que, de algum modo
estou a contribuir para
melhorar a vida e a felicidade
de algumas pessoas sinto,
que em parte estou a cumprir
a minha missão.
Obrigada a todos estes espa-
ços de aprendizagem  e con-
vívio onde a troca de saberes
e de culturas acontece de
forma tão salutar, tirando as
pessoas de casa, convidan-
do-as a socializar, a criar, a
refletir  e a sentirem-se vivas
e felizes.

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

O Jornal de Sintra tem larga difusão quer

em papel, quer on-line em Portugal e em

muitos países espalhados pelo Mundo.

Nesse sentido vimos propor aos industriais,

comerciantes e serviços do Concelho que nos

contactem a fim de se estudar em conjunto

um plano de divulgação e publicidade que

poderá beneficiar a todos os envolvidos.

Divulgação
do Comércio, Indústria
e Serviços no Concelho
de Sintra, em Portugal
e no Estrangeiro

Mais informações através
do telef. 21 910 68 30

ou do e-mail:
jornalsintra.geral@mail.telepac.pt

www.jornaldesintra.com



A Campanha de
Segurança Ro-
doviária “Ao vo-
lante, o telemóvel
pode esperar”,
da responsabili-
dade da Auto-
ridade Nacional
de Segurança Ro-
doviária (ANSR),
da Guarda Na-
cional Republi-
cana (GNR) e da
Polícia de Se-
gurança Pública
(PSP), decorreu nos dias 24 a 30 de maio e teve como objetivo
alertar os condutores para as graves consequências do
manuseamento do telemóvel durante a condução.
Na campanha foram sensibilizados 530 condutores e
passageiros, a quem foram transmitidas as seguintes
mensagens:
• Os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução
são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos;
•  A distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir
e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o
que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação;
•  O uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa
dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito
das regras de cedência de passagem, designadamente em
relação aos peões.
Para além da sensibilização presencial, a divulgação por parte
dos media, designadamente dos canais televisivos, permitiu
alcançar um público vasto e diversificado.
Durante as operações das Forças de Segurança, realizadas
entre os dias 24 e 30 de maio, foram fiscalizados
presencialmente em Portugal 31.925 veículos, tendo sido
registado um total de 9.657 infrações, das quais 859 relativas
ao manuseamento do telemóvel durante a condução.
  

No período da campanha, de 24 a 30 de maio de 2022, registou-
se um total de 2.437 acidentes, de que resultaram 12 vítimas
mortais, 53 feridos graves e 730 feridos leves.
As 12 vítimas mortais, 11 do sexo masculino, tinham idades
entre 18 e 85 anos.
Os acidentes ocorreram nos distritos de Vila Real, Porto, Guarda
(2), Castelo Branco, Aveiro (4), Évora, Faro e na Ilha Terceira.
Destes acidentes, 8 foram despistes (4 veículos ligeiros, 3
motociclos e 1 veículo agrícola), 3 resultaram de colisões
(envolvendo 5 veículos ligeiros e 1 motociclo) e 1 foi um
atropelamento por um veículo ligeiro (na faixa de rodagem, à
noite).
Relativamente ao período homólogo de 2021, verificaram-se
mais 86 acidentes, mais 5 vítimas mortais, mais 12 feridos
graves e mais 26 feridos leves.
Com esta campanha, foi dado mais um passo para o
envolvimento dos condutores no desígnio de tornar a
segurança rodoviária uma prioridade de todos.

Fonte: GNR
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A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, a celebração de
um contrato de colaboração
com a Direção-Geral de
Autoridade Marítima, no
valor de 25 mil euros.
Considerando a grande espe-
cificidade ambiental e jurídica
dos 25 km de orla costeira que
Sintra detém “é de extrema
importância garantir a quali-
dade e desempenho do ser-
viço público e a eficácia das
atividades desenvolvidas na
zona balnear, quer na assis-
tência a banhistas quer na se-
gurança das nossas pessoas

Sintra assina contrato de colaboração
para gestão da orla costeira

e bens” refere Basílio Horta,
presidente da autarquia.  
O contrato define os termos
de cooperação quanto à
execução dos atos técnicos
no âmbito dos procedimen-
tos de atribuição de autoriza-
ções, licenças e concessões
nomeadamente às licenças e
autorizações de infraestru-
turas e equipamentos de
apoio à circulação rodoviária,
incluindo estacionamentos
bem como a conceção de li-
cenças e autorizações de for-
necimento de bens e serviços
e da prática de atividades
desportivas e recreativas. 

erdas de água-A
insus t en t áve l
realidade” é o
título do encon-
tro promovido

“P
pela Comissão Especializada
de Sistemas de Distribuição
de Água (CESDA) da Asso-
ciação Portuguesa de Distri-
buição e Drenagem de Águas
(APDA), que vai decorrer no
próximo dia 3 de junho, em
Beja, nas instalações do
NERBE/AEBAL- Associação
Empresarial do Baixo Alentejo
e Litoral. Um dos painéis vai
contar com a participação dos
SMAS de Sintra, através de
André Duarte, técnico supe-
rior do Departamento de Pla-
neamento e Obras-Eficiência
de Sistemas e membro da
CESDA, em que será abor-
dado o tema das “Perdas
reais-Metodologia de abor-
dagem”. Recorde-se que os
SMAS de Sintra estão apos-
tados em reduzir, até 2025, o
valor da água não faturada
para 15%.
Promover o debate e a reflexão
sobre as diversas áreas rela-
cionadas com a redução das
perdas de água é o principal
objetivo deste encontro, des-
tinado a entidades gestoras,
municípios e instituições do
setor, e que assume uma
maior importância em função
da seca severa e extrema que
o país enfrentou nos últimos
tempos. Um fenómeno com
repercussões nas reservas de
água para os mais diversos
usos, com destaque, natural-
mente, para o abastecimento
às populações. “Apesar de

todo o esforço nacional de
sensibilização e orientação
das entidades gestoras com
menor eficiência hídrica”,
frisam os responsáveis da
APDA, “o nível de desempe-
nho global do setor continua
a estar muito aquém do que
seria desejável”, como evi-
dencia o Relatório Anual dos
Serviços de Águas e Resí-
duos em Portugal.
Este encontro técnico vai
servir, assim, para a partilha
de experiências que permitam
apontar caminhos às enti-
dades gestoras menos efi-
cientes, numa altura em que
se prevê a canalização de
significativo investimento
para esta área, nomeada-
mente através de financia-
mentos disponibilizados pelo
POSEUR (Programa Opera-
cional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recur-
sos). Um dos painéis do en-
contro será dedicado às
oportunidades para o setor
da água, em particular ao nível
de soluções de financiamento
no sentido da redução das
perdas de água.
Recorde-se que, nesta área,
os SMAS de Sintra estão
apostados em reduzir os
valores de água não faturada
para 15%, até 2025, após terem
ficado em 2021, pelo terceiro
ano consecutivo, abaixo dos
20%, a percentagem preco-
nizada pela Entidade Regu-
ladora dos Serviços de Água
e Resíduos (ERSAR). O valor
registado no ano passado, o
mais baixo de sempre, foi de
18,3%, após 18,7% em 2019 e

18,4% em 2020, refletindo as
boas práticas e a continuidade
das ações desenvolvidas na
melhoria do sistema de abas-
tecimento de água. Os SMAS
de Sintra mantêm, assim, a
trajetória de redução da água
não faturada que iniciaram

em 2014, então com 30,9%,
que se traduziu numa pou-
pança de 3.689.462 m3, quan-
do comparado com os valo-
res registados em 2021.

Fonte: SMAS Sintra

Associação Portuguesa de Distribuição
e Drenagem de Águas promove encontro sobre
“Perdas de água – A insustentável realidade”

246, das quais
234 em

território
continental

Número de
veículos

Total
de Infrações

Infrações
Telemóvel

Total
PORTUGAL

Total território
Continental

GNR

PSP 17.129, dos
quais 14.707 em

território
continental

4.947, das
quais 4.541

em território
continental

1.105

1.093

31.925 9.657 859

49.054 14.604

46.632 14.198

“Ao volante, o telemóvel
pode esperar”
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Equipa B do Hockey Club de Sintra despede-se da III Divisão com vitória (10-4) sobre Fabril

“Póquer” de Ricardo Almeida ilustra qualidade na área da formação
Ventura Saraiva

C
foto: cortesia hcs

om a classificação
garantida, havia
que terminar o
campeonato em
grande, e só a vitó-

Realizou-se no sábado, 28 de
Maio, a 2.ª Jornada da Fase
de Apuramento para a 3.ª Fase
do Campeonato Nacional de
Seniores Femininos (Apura-
mento do Campeão), com os
clubes vencedores da ronda
inaugural (dia 22), a confirmar
a vantagem adquirida, não
precisando do terceiro jogo

Chegou ao final, a fase regular do Campeonato Nacional da III Divisão-
Zona Sul B, com a jornada 26, que se realizou no domingo, dia 29 de
Maio. No pavilhão desportivo, em Monte Santos, o Sintra B, goleou o GD
Fabril por 10-4, fechando esta primeira experiência nos seniores, com
jovens sub 19, sendo uma das equipas mais realizadoras da prova, com
116 golos marcados, terminando no 7.º lugar (35 pontos).
De relevar os 4 golos de Ricardo Almeida, num jogo que teve os netos do
“histórico” Avelino Melo (Raul, e Miguel), em pista, ambos com um golo,
juntando-se a todos os outros patinadores, cujas etapas de formação,
têm a qualidade, mad in Sintra.

Foto de final da época 2021/22 da equipa B, cuja experiência
na III Divisão foi prometedora para voos mais longos

ria poderia contentar os
adeptos, jogadores, e dirigen-
tes. Na recepção ao penúl-

timo classificado, o Grupo
Desportivo Fabril, os patina-
dores sintrenses confirmaram
o seu favoritismo, e venceram
por 10-4 (5-0, ao intervalo).
Ricardo Almeida marcou aos
7 minutos de jogo, Simão
Fonseca (8’), Tiago Francisco

(10’), e Raul Melo, de livre
directo, aumentou o volume
no marcador. E foi já no mi-
nuto final que Ricardo Al-
meida, assinou a manita para
o Hockey Club de Sintra, fe-
chando o resultado do pri-
meiro tempo.
No reatamento do jogo, João
Teixeira, marca para 6-0, com
a equipa do Barreiro, a res-
ponder finalmente com um
golo, por intermédio de Tiago
Bancaleiro. Seguiu-se um
período menos atractivo das
duas equipas, com muitas
faltas disciplinares, e com o
Fabril, a reduzir (6-2), por João
Marques, a 7’ do final. Ricar-
do Almeida, por duas vezes,
e João Teixeira, ampliaram a
vantagem para 9-3, e Miguel
Joaquim fechou a loja, a 2
minutos do final, para o 10-4,
depois de João Marques, e
Fábio Nunes, também acerta-
rem nas redes defendidas por

António Leal que entrou a
substituir Henrique Caeiro
que entrou no 5 inicial.
Ainda, e no que concerne à
III Divisão, no próximo do-
mingo, dia 5, começa a poule
de apuramento do campeão
nacional, com os jogos:
Sporting B- Entroncamento;
Escola Livre-Valongo B.
Na poule de promoção/des-
cida, o Campo de Ourique
joga em Fânzeres, e o SC Leiria
e Marrazes recebe o USC
Paredes/Maximus 17

Ficha do jogo:
Pavilhão em Monte Santos
(Sintra)

Assembleia Geral Extraordinária dia 3
Eleição dos Corpos Gerentes
Está agendada para esta sexta-feira, dia 3, uma Assembleia
Geral Extraordinária, com a primeira chamada às 20:00
horas, no pavilhão, em Monte Santos.
Como é sabido, o HC Sintra atravessa uma das fases mais
complicadas da sua existência, devido a um diferendo
judicial com 10 anos (indemnização avultada a um antigo
atleta), tornando por isso, na opinião dos directores, “a
gestão do clube, insustentável”. O apelo lançado, é bem
claro: “ Só com a vossa presença é que podem
compreender a realidade do clube. Não nos abandonem,
apareçam, façam desta Assembleia Geral uma das mais
concorridas, para o bem do Hockey Club de Sintra e de
todos os Sintrenses. O Hockey Club de Sintra tem uma
história invejável que não a queremos perder”, avisam.

Árbitro: Joaquim Sequeira
(CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 5-0. Final: 10-4
Marcadores: Ricardo Almeida
(4), João Teixeira (2), Raul
Melo, Simão Fonseca, Miguel
Joaquim, e Tiago Francisco
(HCS B); João Marques (2),
Fábio Nunes, e Tiago Ban-
caleiro (GDF).
HC Sintra B: Henrique Caei-
ro; Simão Fonseca, Tiago
Francisco (cap.), Ricardo
Almeida, e Pedro Lopes (5
inicial); António Leal, João
Teixeira, Raul Melo, Hugo
Lopes, e Miguel Joaquim.
Treinador: Ricardo Leão
GD Fabril: Tiago Marques;

João Marques, Fábio Vicente
(cap.), Paulo Andrade, e Luís
Matos (5 inicial); João Cal-
deira, Fábio Nunes, Filipe
Fernandes, e Tiago Banca-
leiro.
Treinador: João Babarra
Classificação final: 1.º Spor-
ting B, 60 pontos; 2.º Campo
de Ourique, 52, 3.º Oeiras B,
49, 4.º CD Boliqueime, 47, 5.º
HC Vasco da Gama (Sines),
46, 6.º Parede B, 36, 7.º HC
Sintra B, 35, 8.º Sesimbra, 32,
9.º Paço de Arcos B, 29, 10.º
GDS Cascais, 28, 11.º CP Beja,
28, 12.º GD Fabril, 13, 14.º
Juventude Azeitonense, 11.

Campeonato Nacional Feminino – Play Off Apuramento para a 3.ª Fase
Stuart HC Massamá e Campo de Ourique apurados para a fase final

para desempate.
A equipa do Astro Stuart HC
Massamá, depois de vencer
em casa (7-1), o CH Car-
valhos, foi ao Porto ganhar
por 4-7 (golos de Joana Jorge
(3), Adriana Costa (2), Marta
Marujo, e Tânia Freire). Do
lado nortenho, marcaram;
Teresa Morais (2), Catarina

Barbosa, e Mafalda Monteiro.
Da Associação de Patinagem
de Lisboa, o Campo de
Ourique junta-se à “Stuart”,
ao afastar, a ACDCP Vila Boa
do Bispo, com duas vitórias
(0-4; 10-1).
Registe-se que este apura-
mento resulta de duas fases;
as equipas do Grupo 2, e que

ficaram classificadas do 1º ao
4º lugar (Stuart HC Massamá,
CENAP, Académico FC e
ACDCP Vila Boa Bispo) e as
equipas do Grupo 1, clas-
sificadas do 5º ao 8º lugar (CA
Campo Ourique, AA Coimbra,
ACD Gulpilhares, CH
Carvalhos).
Na prova 3-Play-off de

Apuramento de Campeão,
participam os clubes classi-
ficados na Prova 2, do 1º ao
4º lugar do Grupo 1 (SL Ben-
fica, Sporting, Académico da
Feira e AD Sanjoanense) mais
os clubes apurados neste
play-off de apuramento.
Esta fase teve início na 4.ª fei-
ra, já com esta edição fechada.

A “Stuart” recebeu o Benfica,
e o Campo de Ourique, a
Sanjoanense. Amanhã, dia 4,
invertem-se a ordem dos
jogos (à melhor de 3), e no
domingo, os eventuais de-
sempates.

Ventura Saraiva

Campeonato Nacional de Infantis (sub 13 e Iniciados (sub 15) Zona Sul
Equipas do HC Sintra derrotadas em casa pelo mesmo resultado (2-4)
Os campeonatos jovens ti-
veram no fim-de-semana (28
e 29 maio), mais uma jornada,
com as duas equipas do Ho-
ckey Club de Sintra, a saírem

derrotadas em Monte Santos,
pelo mesmo resultado: no
sábado, os sub 13, perderam
com o GD Fabril (2-4, marca-
ram Vasco Domingues, e Se-

bastião Valadas), e no domin-
go, os sub 15, não fizeram me-
lhor, e foram derrotados por
números iguais, pela Física
Desportiva. Neste jogo, mar-

caram, Duarte Joaquim, e João
Lampreia.
Ainda assim, a formação de
Infantis mantém as esperan-
ças do apuramento (é 4.º, com

15 pontos), já a de Iniciados
está fora das contas, com
apenas uma vitória em 10
jornadas. Na jornada de ama-
nhã, sábado (dia 4), os sub

13 deslocam-se ao reduto do
HC Turquel. Já os sub 15, jo-
gam no domingo (5), no pa-
vilhão da Luz (14h00), com o
Benfica.      Ventura Saraiva
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Apuramento do Campeão Distrital de Juniores A da 3.ª Divisão da AFL

Equipa de Negrais deixa fugir título para a Amadora
Ventura Saraiva

E
José Ricardo dos Santos (AFL), entrega taça
de campeão, à equipa da Amadora

foto: cortesia srdn-fb

norme entusiasmo no
campo General Barnabé
Ferreira, em Negrais, para
a segunda mão da final de
campeão de Juniores A,

o moderno campo
da Verderena, inau-
gurado em 2011, o
Barreirense estava
obrigado a vencer

Depois de ter empatado no Estádio Municipal do Monte da
Galega, com o CF Estrela, no jogo da 1.ª Mão, as expectativas
subiram para o desempate em Negrais, apesar da qualidade
do opositor, que passeou classe na Série 2, do campeonato.
No jogo realizado no dia 22 de Maio, a formação orientada
por Bruno Martinho, até começou em vantagem aos 4
minutos, mas acabaria por claudicar no segundo tempo,
mesmo depois de chegar ao empate (2-2). O Estrela
arrecadou o título regional lisboeta, e Negrais, ficou com o
de “vice”, restando a consolação de subir à 2.ª Divisão na
próxima temporada, assim como seu adversário, onde
dificilmente se encontrarão, dada a organização geográfica
do campeonato.

DA 3.ª Divisão da Associação de
Futebol de Lisboa (AFL). Mesmo
com futebol na TV (era a final da
Taça de Portugal), dezenas de
associados dos dois clubes pre-
encheram a bancada do campo de
jogos, apoiando os jovens joga-
dores.
Entrou melhor, a equipa da casa que
aos 4 minutos adiantou-se no mar-

Campeonato Nacional Feminino da III Divisão – Zona Sul – Apuramento do Campeão/Subida, Barreirense, 3-Sintrense, 4

A Ponte é uma passagem para Outra Margem
Ventura Saraiva

Terminou no sábado, dia 28, o Campeonato Nacional da III Divisão Feminina, com o Sintrense a garantir no campo da Verderena (Santo André), a
promoção à 2.ª Nacional, acompanhando o Famalicão B, e SC Braga B (discutem o título de campeão), e ainda, o Lank Vilaverdense Sad-B (Braga).
Frente ao Barreirense, a equipa de Sintra até podia empatar, dada a vantagem de 2 pontos sobre a sua rival, mas acabou por vencer (3-4), num jogo
de nervos até final. Ficou assim escrito mais um registo histórico no projecto do futebol feminino do SU Sintrense, antes de completar uma década de
existência.

para superar a diferença dos
2 pontos para o Sintrense, e
assim conseguir a subida de
divisão. Todavia, o jogo co-
meço da pior maneira, já que
um dos pilares defensivos da
formação Barreirense, Soraia
Aperta, fez um auto golo, nos
minutos iniciais do jogo,
dando assim uma vantagem
inesperada ao Sintrense, que
aos 15’ aumentou para 0-2,
por Mafalda Almeida. À pas-
sagem dos 20’, Ana Furtado
reduziu para 1-2, um parcial

que se manteria até ao inter-
valo. O período do descanso,
permitiu ao treinador Nuno
Monteiro rectificar posições
na equipa, fazendo entrar,
Carina Panoias (avançada), e
Ana Soares (médio). Aos 53’,
Bruno Moreno, trocou, Ma-
riana Freitas, por Amélia Tem-
porário, e esta jogadora só
precisou de pouco mais de 3
minutos para marcar (1-3),
vantagem que seria consoli-
dada mais à frente por Ale-
xandra Crudu, já com o reló-
gio a entrar nos últimos 20
minutos de jogo. Porém, e
mesmo com a diferença no
marcador, o Barreirense foi
acreditando e chegou à dife-

rença mínima, já nos minutos
finais. Carina Panoias (87’), e
Daniela Marques (90+8’),
marcaram os golos, ameni-
zando a derrota, e valorizando
a vitória do Sintrense que
alinhou com: Filipa Franco;
Débora Sousa, Laura Silva,
Ana Amador, e Gabriela Ro-
sa; Ana Bolzoni, Mafalda Al-
meida (Margarida Farola, 75’),
Mafalda Peneda (Sofia Soa-
res, 80’), e Mariana Freitas
(Amélia Temporário, 54’);
Madalena Silva, e Alexandra
Crudu.
No banco: Daniela Santos,
Luana Moniz, Ana Descalço,
e Diana Aguiar.Apoteose final de jogadoras, “staff” técnico e dirigente,

e apoiantes do Sintrense que marcaram presença na Margem Sul do Tejo

foto (créditos, Arnaldo’s Day fotos

Jogou-se na tarde do dia 29 de Maio,
a 30.ª Jornada do Campeonato
Distrital da 1.ª Divisão da AFL, com
as equipas concelhias a ter uma
tarde desinspirada; o Atlético do
Cacém, perdeu em casa (2-3), com
AC  Malveira, Negrais saiu goleada
(6-0), na deslocação ao campo do
Alverca B (dia 28), e o 1.º Dezembro
perdeu em Marvila (3-1), frente a
um dos rivais directos na subida de
divisão, o Oriental.
A única vitória da ronda foi con-
seguida pelo SC Lourel que venceu
(2-1), o Povoense, mas ainda assim,
as coisas estiveram complicadas
para a formação leonina. Quan-
do tudo parecia perdido, e a jogar
com menos uma unidade em campo,
desde o primeiro tempo, eis que o
Sporting de Lourel consegue a “re-
montada” nos 15 minutos finais,
com golos de Gonçalo Martins, e
Fábio Magalhães.
Boa arbitragem de Sofia Gama, do
CA da AFL, auxiliada por Ricardo
Santos, e Pedro Felisberto.
Na jornada de domingo, dia 5, o 1.º
Dezembro recebe o Damaiense, e
Negrais, o SC Lourel.

VS

N

cador por intermédio de Daniel
Sousa (“Tanaka”). Só que não durou
muito a alegria dos adeptos de Ne-
grais, uma vez que o Estrela em-
patava aos 15’, uma igualdade que
foi durando até ao intervalo.
No reatamento, A formação da Ama-
dora, chegou à vantagem (1-2), por
Bruno Almeida, com a de Negrais a
responder muito bem, voltando a
marcar, desta feita de penalti, por
Tomás Florêncio (“Calipa”), cu-
riosamente, a exemplo de “Tanaka”,
fizeram o seu percurso de formação
n’Os Montelavarenses. Na res-

posta, o Estrela marca de novo (2-
3), por Diogo Correia, e apesar das
alterações efectuadas por Bruno
Martinho, já perto do final, talvez
para levar o jogo para prolon-
gamento, seriam os amadorenses a
sentenciar o jogo, com um golo nos
descontos (90+8), por Brauli Cande,
um avançado que foi recrutado aos
Juvenis da UDR Tires.
A festa, foi toda para a comitiva
amadorense, perante o desalento
dos jovens de Negrais que ainda
assim deram boa réplica, e fizeram
tremer um adversário que teve que

suar muito para justificar a sua dose
de favoritismo.
De referir que na entrega das me-
dalhas, e troféu ao vencedor, mar-
cou presença, em representação da
AFL, José Ricardo Santos, 1.º Se-
cretário da Mesa da Assembleia
Geral, e antigo presidente do CF “Os
Montelavarenses”. Já a equipa de
arbitragem foi liderada pela juiz do
CA Lisboa, Mafalda Bernardino,
árbitra assistente do Quadro da FPF,
auxiliada por Afonso Batista, Ma-
riana Rodrigues, e Mikael Ferreira
(4.º árbitro).

Campeonato Distrital
da 1.ª Divisão da AFL
Lourel vence
Povoense (2-1)
na única vitória
concelhia
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DESPORTO

O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra

CAFÉ
PASTELARIA
PIZZARIA

Aberto
 todos

os d
ias

HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00

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

PUBLICIDADE

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

Campeonatos Nacionais de Pista ao Ar Livre – Apuramento Nacional

JOMA de regresso à Elite Feminina ao subir à 1.ª Divisão
Ventura Saraiva*

D

Treinadores, dirigentes, e parte das atletas da equipa
que conseguiu, na pista do EU Lisboa, a subida à 1.ª Divisão

foto: cortesia Homem da Maratona

pódio colectivo foi com-
pletado, pela equipa da
Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários de
Almoçageme (AHBVA),

o lado feminino, irão dis-
putar o pódio da I Divisão
a equipa campeã em 2020/
2021, o Sporting Clube de
Portugal, e os apurados,
Juventude Vidigalense,

Realizou-se no fim-de-semana (dias 28 e 29 de Maio, nas pistas de Guimarães, Leiria, Lisboa e Faro, a fase de apuramento para os Campeonatos
Nacionais de Clubes ao Ar Livre que vão que acontecer em Leiria, a 30 e 31 de Julho. A Juventude Operária de Monte Abraão (JOMA), garantiu uma das
vagas de acesso à 1.ª Divisão, depois duma travessia no deserto, onde esteve afastada nos últimos anos.

Grupo Desportivo do Estreito,
Jardim da Serra, Maia (subiu em
relação ao ano passado), JOMA
(subiu em relação ao ano passado),
Sporting Clube de Braga, e Cube
Sport Marítimo (subiu em relação ao
ano passado).
Desceu para a II Divisão a ADRAP,
que se junta ao Oliveira do Douro,
ao GRECAS, ao Eirense, ao Atlético
da Póvoa, à Casa do Benfica de Fa-
ro, ao Lavra (nova entrada) e ao
Clube de Atletismo Pedro Pessoa
(nova entrada).

A III Divisão conta com a parti-
cipação da Juventude da Ilha Verde,

Campeonato Distrital de Patinagem Artística – Solo Dance 2022- Individual e Equipas
Santa Susana e Pobral, tetracampeã distrital da APL
Ventura Saraiva*

da Academia de Valdevez, da Escola
de Atletismo da Trofa, União de To-

mar, do GCAD, do Centro Des-
portivo de Quarteira, do CASJ, e do
Clube Spiridon de Gaia.
A I Divisão masculina será dispu-
tada pelo campeão em 2020/2021, o
Sport Lisboa e Benfica, e os apura-
dos Sporting Clube de Portugal,
Jardim da Serra (sobe em relação ao
ano passado), Juventude Vidigalen-
se, Estreito, Casa do Benfica de Fa-
ro, Clube de Atletismo de Seia (sobe
em relação ao ano passado) e Spor-
ting de Braga. Descem para a se-
gunda divisão o Clube de Futebol
Os Belenenses, o MAC e o Atlético
da Póvoa, que se juntam à ADRAP,
ao Grecas, ao Clube de Campismo
de São João da Madeira, ao Sobral
de Ceira e à Associação Cultural e
Desportiva Senhora do Desterro. A 

III Divisão será disputada pelo
CIAIA, pela União de Tomar, pelo
Clube de Atletismo de Marinha
Grande, pelo Eirense, pela Juventu-
de da Ilha Verde, pelo CASJ, pelo
Gira Sol, e pelo Lavra.
Na 1.ª Jornada, a JOMA chegou a
liderar na pontuação, mas acabou
no 5.º lugar (519,5 pontos), à frente
do SC Braga (512,5), e do Marítimo
(Madeira) que fechou o apuramento
para a 1.ª Divisão, com 497,5 pontos.
Registe-se ainda o excelente lugar
do Clube de Atletismo de Sintra que
no sector masculino conseguiu o
26.º lugar (279,5 pontos), entre 42
equipas, ficando 46 pontos da III
Divisão.

*Com FPA comunicação

O
que terminou no 2.º lugar, tendo a 3ª
posição sido ocupada pela equipa
da Associação Académica de Pati-
nagem de Portugal Rollersky
(AAPPR).

Paralelamente, com a competição
por equipas, foram também apura-
dos os Campeões Distritais de Solo
Dance, alcançados pelos seguintes
escalões: Iniciados: Leonor Duarte
(GD Almargense), e Afonso Dias
(AHBV Almoçageme); Juvenis Fe-
mininos: Rita Silvestre (SRSS Po-
bral); Juniores: Teresa Silvestre
(SRSS Pobral), e Guilherme Sousa

(GD Almargense). Seniores: Inês
Castelo, e Bernardo Zeferino, ambos
da SRSSP
Relativamente ao conjunto de pres-
tações da equipa de Santa Susana e
Pobral, que participou com 25 atle-
tas, há a registar ainda os seguintes
medalhados: Sénior Feminino: Vice
Campeã Distrital – Mariana Reban-
da; 3º Lugar – Carolina Tilley 

Escalão Júnior: Vice-Campeã Dis-
trital – Iara Borges; 3º Lugar – Bár-
bara Faneco. Escalão Juvenil: Vice-
Campeã Distrital - Margarida Vieira
Escalão Iniciado: 3º Lugar – Inês
Zeferino.
A direcção da Sociedade Recreativa

de Santa Susana e Pobral, na nota
enviada ao nosso jornal destaca o
papel da treinadora, Cristina Mar-
ques, “uma referência, cujo profis-
sionalismo, dedicação e perseve-
rança, levaram à conquista desses
resultados”.            *Com APL/SSP

Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral
brilha em casa, e conquista o tetra campeonato distrital

foto: srssp

Decorreu nos dias 21 e 22 de Maio, no pavilhão desportivo da Sociedade Recreativa de Santa
Susana e Pobral, na União de Freguesias de São João das Lampas-Terrugem, a segunda parte
do Campeonato Distrital de Solo Dance competição que envolveu todos os escalões de Infantis
a Seniores. No domingo, e na prova colectiva, o título distrital acabou por ser brilhantemente
conquistado pela formação que patinou em casa, a equipa da Sociedade Recreativa de Santa
Susana e Pobral.
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SOCIEDADE

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

MÚSICA

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

Sintra – “Vida e obra de Luísa
Ducla Soares – 50 anos de vida
literária”
Quando: 7 junho a 3 julho
Onde: MU.SA Museu das Artes
de Sintra

Sintra – “Raiz Solar”,
exposição coletiva de desenho e
arte têxtil contemporânea de
Ângela Dias e Maria João
Gromicho
Quando: 3 de junho a 17 de julho.
Onde: MU.SA- Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Estranhos Jardins”
exposição  de pintura de João
Francisco
Quando: 3 de junho a 17 de julho.
Onde: MU.SA- Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Sights” , exposição de
desenho de Gabriel e Gilberto
Colaço
Quando: 3 de junho a 17 de julho.
Onde: MU.SA- Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Das Terras Férteis
do Nilo – Símbolos de uma
Civilização”
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

Jardim da Anta – Agualva-Ca-
cém - “Um Quarteirão de Ma-
rionetas”, exposição de Deiphim
Miranda
Quando: até 12 junho
Onde: Casa da Marioneta

Almoçageme – “Toc Toc”, pelo
Grupo Cénico Pérola da
Adraga
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 – “A Festa dos Tra-
quinas”, espetáculo musical
infantil
Quando: 12 junho, 16h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Cinema City Beloura
2 a 8 Junho

“Ainbo: Espirito da Ama-
zónia” VP, na sala 1, ás 11.40h,
13.40h, 15.40h.
“Doutor Estranho no Multi-
verso da Loucura”, na sala 1, às
17.35h, 21.25h.
“Os Mauzões”, VP, na sala 2,
às 11.10h, 13.20h, 15.30h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
2, às 17.40h, 21.30h.
“O Mundo da Lua” VP, na sala
3, às 11.35h, 17.30h.
“Sempre Perto de Ti”, na sala
3, às 13.35h, 15.35h, 19.35h,
21.35h.
“Marmaduke” VP, na sala 4, às
11.20h, 13.20h, 15.20h, 17.20h.
“ D o w n t o n  A b b e y :  U m a
Nova Era” ,  na sala 4,  às
19.20h.
“Jujutsu Kaisen 0”, na sala 4,
às 21.45h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
8, às 11.10h, 15.10h, 18.10h,
21h.

OUTROS
Sintra – Festival Imaginário
Artes, Família, Natureza
Quando: Dias 4 e 5 junho
Onde: Quinta da Ribafria

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

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

Sintra – Concertos para Be-
bés - "Sons macios e brin-
calhões"
Quando: 19 junho, 10h
Onde: Auditório Jorge Sampaio

A Orquestra Municipal de
Sintra - D. Fernando I, sob
direção do maestro Cesário
Costa, apresenta a Sinfonia
“Escocesa” de Mendelssohn
em concerto duplo. Os con-
certos de entrada gratuita
acontecerão nos dias 4 e 5 de
junho, em Sintra e Mon-
telavar.
A primeira atuação da Or-
questra Municipal de Sintra
terá lugar no Centro Cultural
Olga Cadaval, no dia 4 de ju-
nho pelas 21h00, já a segun-
da oportunidade para ouvir a
Sinfonia “Escocesa” de
Mendelssohn acontecerá na
Sociedade Filarmónica Boa
União Montelavarense, no
dia 5 de junho, pelas 16h00.  
Mendelssohn realizou, em
1829, com apenas 20 anos de

Orquestra Municipal de Sintra interpreta
Sinfonia “Escocesa” de Mendelssohn

concerto.
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 os concerto é
gratuita, mas limitada à
lotação disponível, num
máximo de 2 bilhetes por
pessoa.
Reserva de bilhetes para dia
4 de junho através da Ticket-
line.
Reservas de bilhetes para dia
5 de junho via e-mail pa-
ra  dpec.producao@cm-
sintra.pt
Mais informação em 
ccolgacadaval.pt

idade, uma visita pela Europa
que o viria a marcar na sua
inspiração compositiva. Um
dos locais que mais influen-
ciou o compositor foi a Escó-
cia, cujas paisagens serviram
de inspiração à sua Sinfonia
n.º 3, uma das obras maiores
do romantismo e à abertura
As Hébridas, também co-
nhecida como Gruta de Fin-
gal, peça orquestral inspirada
na gruta, localizada nas ilhas
Hébridas interiores.

Neste concerto será também
interpretado o compositor
Joaquim Casimiro Júnior, es-
colhido para escrever a obra
que viria a inaugurar o Teatro
D. Maria II, no dia de ani-
versário de D. Fernando II.
Paralelamente à música para
teatro, escreveu também um
conjunto assinalável de
obras sacras, entre as quais
se destaca a Missa da Arruda,
da qual é extraído o prelúdio
que se interpreta neste

A Câmara Municipal de
Sintra recebe no Centro
Cultural Olga Cadaval o
concerto da autoria de An-
tónio Victorino d’Almeida, já
no dia 10 de junho, pelas
21h00.
“Gaudeamus – Alegria para a
Europa”, o concerto desenha-
do pela Maestro, é um ciclo
de canções para a Europa
constituído por 30 canções
originais e uma especial, em
todas as línguas dos países
da União Europeia sobre a

Victorino d’Almeida no palco
do Centro Cultural Olga Cadaval

temática da “Alegria”, canta-
das pela soprano Ana Maria
Pinto e interpretadas por
orquestra de câmara.
Com autoria e direção de or-

questra de António Victorino
d’Almeida, um dos mais pres-
tigiados compositores portu-
gueses, esta obra consi-
derada mundialmente inédita,

representa para o autor o
abraço fraterno e de amor a
todos os povos e culturas
dos países que constituem a
União Europeia.
Durante o concerto serão
apresentadas canções que
foram compostas para poe-
mas de alguns dos mais pres-
tigiados poetas dos países
europeus, para a canção em
português foi escolhido um
poema de Sophia de Mello
Breyner Andresen.
Bilhetes à venda na Ticketline

A Câmara Municipal de
Sintra inaugura três novas
exposições no MU.SA- Mu-
seu das Artes de Sintra, que
ficarão patentes de 3 de junho
a 17 de julho.
A exposição coletiva de de-
senho e arte têxtil contem-
porânea “Raiz Solar” das
artistas Ângela Dias e Maria
João Gromicho assenta no

Sintra com novas exposições no MU.SA em junho
conceito do Mito(s), que tem
como princípio relembrar
valores. As suas obras reves-
tem-se de uma estética con-
temporânea, sofisticada e de
pensamento filosófico. Geram
tensões, anseios, curiosida-
de, questionamento e trans-
portam luz e alegria.
“Estranhos Jardins” é a
exposição de João Francisco,

em que as pinturas em exi-
bição continuam e expandem
o conjunto mostrado na
exposição “Mille-fleurs”
(Galeria 111, em 2018). Par-
tindo das tapeçarias “mille-
fleurs”, peças produzidas no
norte da França e na Flandres
entre o fim da Idade Média e
o início do Renascimento,
procura-se a evocação e a

reconfiguração desses espa-
ços míticos e simbólicos.
A exposição de desenho de
Gabriel e Gilberto Colaço
“Sights” explora a dimensão
do desenho através da linha
e da mancha, criando sobre-
posições do desenho sobre
planos de cor.

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

Sintra – “Miúdos a Votos!”
Quando: até 29 maio
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

No mês em que se celebra o
Dia Mundial da Criança a
Câmara Municipal de Sintra
recebe, no Centro Cultural
Olga Cadaval, o espetáculo
musical infantil “A Festa
dos Traquinas”, no dia 12 de
junho, pelas 16h00.
Integrado na programação
Miúd@s no Centro, pensada

A Festa dos Traquinas
chega ao Centro Cultural Olga Cadaval

em exclusivo para os mais
novos, o grupo Os Traquinas
traz-nos um espetáculo que
se revela uma verdadeira festa
da música, da cor e da alegria
numa mais que merecida
celebração infantil de se ser
“Traquinas”.
Este espetáculo apresenta as
canções do álbum “Traqui-

nas” e vídeos transmitidos no
Canal Panda e Youtube, que
nos falam da amizade, dos
afetos, do respeito ao próxi-
mo, aos animais, pela tole-
rância social e rácica, o fair-
play clubístico e desportivo,
a alimentação equilibrada, o
exercício físico, a higiene
pessoal e a segurança in-

fantil.
Os dois Traquinas e os
seus amiguinhos sobem ao
palco do Centro Cultural Olga
Cadaval e prometem ao pú-
blico uma tarde muito
divertida repleta de música,
dança, histórias, malaba-
rismos e muitas traquinices.
Bilhetes à venda na Ticketline
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ALMANAQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

PUB.

TELEVISÃO

RUI FERNANDES
Comércio e reparação de motos

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

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

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA

O

O

Bernardo
de Brito e Cunha

O

Uma visão (iconoclasta)
do Vaticano

Sexta-feira, 3 de Junho – Inês Silvestre de Sousa, de Morelena, Fernanda Mesquita, de Mem
Martins, Vera Moreira Rato, do Casal de Santo Amaro; José Aleixo, de Vila Verde,Joaquim Alberto
Moreira Coelho, de Sintra, Carlos Manuel de Sousa Marques, Rui Manuel Santo Guerra, de Mem
Martins.

Sábado, 4 – Maria do Rosário Sandinha Inácio, da Terrugem, Helena Angélica Chiolas Costa, de
Setúbal, Cristina  Maria Veríssimo da Silva, de Sintra; António Rui Passos de Mesquita, de Lisboa,
António Moreira, da Várzea de Sintra, Adriano Duarte de Horta e Nogueira Ferrão, António Ferreira
Barbosa, de Mem Martins, Henrique Manuel Sebastião, de Albogas, Sérgio Duarte Cittério, da Suíça,
Anais Lahaye Batista.

Domingo, 5 – Ana Raquel Marques Resina, Mécia de Carvalho, de Albarraque, Palmira Pargana,
do Algueirão, Albertina Duarte Torres das Neves, de Val Flor-Sintra, Torcato António Ministro Alves,
de Pero Pinheiro, José Dâmaso, da Amadora, José Santos Silva Coelho, de Mafra, Rui Manuel de
Figueiredo Garcia, Bonifácio Domingos Catarino, de Faião.

Segunda-feira, 6 – Helena de Oliveira Costa, Maria Madalena Mendes, da Assafora, Edviges
Maria Leitão, Maria Beatriz Pereira de Oliveira, Maria da Conceição Moreira da Costa Rodrigues,
das Azenhas do Mar, Magnífica Ferreira, de Montelavar, Maria José Gravato Figueiredo, de Mem
Martins, Maria Manuela Miranda Varela, de Lourel;  Tomé de Barros Queirós, João Pimenta, de
Queluz, José Nunes Silva Monteiro, de Lourel.

Terça-feira, 7 – Maria da Graça Tavares Dias da Costa Gonçalves, Sara de Barros Queirós
Amâncio, de Sintra, Luisa Baeta dos Santos, de Fontanelas, Maria da Glória da Silva Afflalo; João
Domingos Henriques Vieira, de Sintra, José de Castro Durão, do Cacém, Filipe Chança Coelho, de
Almoçageme, eng. José Orlando Simões, de Cascais, António José Francisco Amaral, do Algueirão,Frank
Batista, Paulo Fernando Sequeira Barbosa Teixeira, do Mucifal, Luís Filipe Pinela Tojeira, das
Mercês.

Quarta-feira, 8 – Maria Alda Grilo de Azevedo Ramalhete, de Montelavar, Maria Isabel
Oliveira Reis Medina, da Figueira da Foz, Valentina Almeida Lopes; Carlos Pedro Miranda, da
Ribeira, José Manuel da Silva Gomes, do Algueirão, coronel Arnaldo Costa Coelho, de Mem Martins,
Nuno Miguel Baptista Vicente.

Quinta-feira, 9– Sofia Alexandre Maximiano Cardeal de Brito, das Lameiras, Mariana Pardal
Monteiro, de Pero Pinheiro,  Maria Rosa Domingos Veloso, Domingas de Jesus Victória Antunes, do
Ral, Joaquina da Costa Duarte, de Cortegaça, Maria Teresa  Soares de Carvalho, de Sintra, Maria da
Silva Cristovão, da Chilreira, Ana Dulce Perpétuo do Carmo Amaro, de São João das Lampas, Teresa
Soares Pereira de Lemos, Maria Adélia Pais Veríssimo, de Pero Pinheiro, Maria Adélia Baptista
Parreiras Casinhas, de Montelavar; João Carlos Mota Gonçalves, de Pero Pinheiro, Júlio Francisco
Lopes Claro, José Afonso Queimadas Parracho, de Almoçageme, João Paulo Laureano da Costa,
Pedro Miguel Jesus Lopes Barbosa,Valter da Costa, Francisco José da Silva Cavalheiro, da Pernigem
e Renato Jorge Gil Saragoça.

Sexta-feira, 10 – Josefina Paulo da Silva, das Azenhas do Mar, Maria Alice da Silva Antunes, da
Pernigem, Ema de Jesus Silvestre; José Manuel Reis da Conceição, Manuel Inocêncio Carioca, da
Assafora, José Maria da Silva, António Correia Pinheiro, de Mem Martins.

Sábado, 11 – Dina Paula Coelho Guerreiro, de Montelavar, Bárbara Vilar, Constança da Silva
Bento, Argontina Bernardo Gomes, do Algueirão, Fernanda Rosa, João Simões Pedrosa, Sabino
Manuel Caetano, de Alvarinhos, Luís Manuel Catarino Gomes, José Coelho Costa, do Carrascal,  Luís
Manuel Silvestre Gomes, de Armés.

Domingo, 12 – Josefina de Almeida Tavares de Carvalho, Maria Madalena Sequeira de Sousa
Inácio, de Vila Verde,  Vitorina Antónia Ramos Carolo, Alzira Mendes Cravo dos Santos Moniz,
Alexandrina Rosa Cavalheiro Albano, de Montelavar, Eva Maria Julião Vinagre Pedroso, de
Morelena, Maria de Lurdes Sadio Garcia, de Vila Verde;  Adelino da Silva Rodrigues, do Algueirão,
Joaquim Carlos Martins Ferreira, de Sintra, Gastão José Trigoso Jordão de Oliveira, José Jorge
Rodrigues, de Zurique-Suiça, Rogério dos Santos Rodrigues, das Lameiras.

Segunda-feira, 13 – Maria Helena Pardal Monteiro, de Pero Pinheiro, Fernanda Fonseca
Figueira, Guilhermina Regueira Nunes, Maria de Lourdes Duarte Torres, do Algueirão, Maria
Antonieta Paixão dos Santos de Carvalho, do Algueirão, Maria Antónia Alexandre Duarte, de
Odrinhas, Vitorina Ramos Pinto; Mário João Teodoro Nabais, de Montelavar, António Francisco de
Figueiredo, João de Sousa Leitão, das Lameiras, João António Jesus Teixeira, Carlos Manuel Ferreira
dos Santos, de Montelavar, António Augusto Matias da Silva, de Campo Raso, João Pais Lopes,
António Maceira Clemente, de Arneiro dos Marinheiros, Bernardo António Badajoz Grilo, José
Rodrigues, Mário João Casmarrinha.

Terça-feira, 14 – Ana Catarina Garrau Leitão dos Santos, de Praia das Maçãs, Maria Leontina
Guimarães Raio, da Várzea de Sintra, Ana Isabel Garcia Sarmento, Amélia de Jesus Magalhães, de
Cabra Figa, Maria Elizabete Bento Ferreira,  Laura Simões, do Algueirão; Abel Casinhas, de
Montelavar, António Manuel Pedro Caetano, do Mucifal, Gilberto Rui da Silva Lourenço, de Lourel,
Guilherme Jacinto Ferreira Simões, da Várzea de Sintra, João da Costa Faria, de Galamares, major
aviador António Joaquim  Viana Tomé, de Alhandra, João Carlos Pires da Silva, Vila Verde, João
António Macedo Cravo.

Quarta-feira, 15 – Maria Adelaide Sequeira, Hortense Emília Jorge Duarte, de Anços, Maria
Teresa Silvestre Gonçalves;  Matias José Casinhas,Carlos Manuel Jorge Baptista, de Pero Pinheiro,
António Marques Matos Cordeiro, do Algueirão, Justino Gaspar dos Santos, de Lourel, Eugénio
António Saraiva Martinho, de Nafarros, Luís Miguel  Amaro Nabais.

Quinta-feira, 16– Helena Maria Sebastião Pena, de Vale de Lobos, Ivone Maria Passos de
Mesquita Mântua, Elisa Pardal Monteiro, de Pero Pinheiro, Maria Fernanda Mota Regala Lúcio,
Maria Susete Rodrigues Tomé, Henrique Alfredo Gomes, Jorge Campelo, João António da Silva, de
Albarraque, Carlos Dias Filipe, de Camarões, Fernando Cláudio Oriol Pena,Joaquim Manuel Frutuoso
Correia, de Cabriz,  major eng.º Luís Eugénio Batáglia Fabião, de Lisboa, José Fernandes Gomes,
Rogério Silvestre Pedroso, Diogo Pardal da Silva Gonçalves, de Almargem do Bispo.

Sexta-feira, 3 de Junho – Da Praia das
Maçãs, (219292021); Gil, Queluz (214350117).

Sábado, 4 – Rio de Mouro, Rinchoa
(219169200); Central, Cacém (219140034).

Domingo, 5 – Mem Martins, Mem Martins
(214027347); Idanha, Idanha (214328317/8).

Segunda-feira, 6 – Serra das Minas, Serra
das Minas (219171216); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).

Terça-feira, 7  – De Colares, Colares
(219290088); Zeller, Queluz (214350045).

Quarta-feira, 8 – Rodrigues Rato, Algueirão
(219212038); Domus Massamá, Massamá
(219259323).

Quinta-feira, 9 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Casal de Cambra (219804193).

Sexta-feira, 10 – Marrazes, Estefânia, Sintra
(219230058); Neves, Massamá Norte (214389010).

Sábado, 11  – Nave Ribeiro, Montelavar
(219670802); Garcia, Cacém (219142181).

Domingo, 12 – De Fitares, Fitares - Rinchoa
(219167461); Portela, Monte Abraão (214377619).

Segunda-feira, 13 – Químia, Mem Martins
(219210012); Araújo e Sá, Cacém (219140781).

Terça-feira, 14 – Da Linha, Mem Martins
(219214103); Azeredo, Pendão (214350879).

Quarta-feira, 15 – Simões, Estefânia, Sintra
(219230832); Guerra Rico, Cacém (219138003).

Quinta-feira, 16 – De São João das Lampas,
S. João das Lampas (219618239); O’Neil Pedrosa,
Massamá (214307407).

criador da série O Jovem Papa (que agora já vai na
segunda temporada, O Novo Papa) é Paolo Sorrentino,
o realizador italiano que em 2014 conquistou um Óscar
para Melhor Filme Estrangeiro com A Grande Beleza

«Assisti à estreia do novo concurso da RTP, “Decisão Final”. É uma coisa básica: cinco
concorrentes tentam responder correctamente a diversas perguntas de cultura geral,
com predomínio de temas nacionais, de forma a evitar o pior… uma queda no alçapão
que se encontra debaixo de cada um. E depois está-se mesmo a ver: quando um dos
concorrentes falha uma resposta é obrigado a puxar uma alavanca que faz rodar o
mecanismo de abertura dos alçapões. Estará a sorte do seu lado ou irá cair no buraco?
Delirei…»

Colégio Cardinalício que o elegeu fê-lo confiando que as suas características
pessoais seriam dominadas pelas regras da igreja. No seu primeiro discurso público,
ao contrário do que se esperava, realça não o potencial de cada crente, mas a
grandeza do próprio líder: “Estou mais próximo de Deus do que cada um de vocês.”

Papa Pio XIII de Jude Law cultiva a sua imagem terrena com mais assiduidade do
que o faz na sua relação com o divino. O mesmo virá a acontecer com o novo papa:
John Malkovich é Sir John Brannox, oriundo da aristocracia britânica e, portanto,
vai provocar mudanças muito mais à bruta – indo ao ponto de mudar o Cardeal

tem, como se viu nesse filme e nesta(s) série(s) de televisão, uma
queda notável para os pormenores. Isso vê-se não só na escolha
dos protagonistas – Jude Law como jovem Papa, e depois John
Malkovich para ser o novo Papa) mas também na forma como os cardeais vigiam o Papa
com binóculos e o espiam. Esses cardeais estão no Vaticano há uma eternidade e são
animais de hábitos, animais políticos com pouca habilidade para isso, e muito mal treinados
na arte da verdadeira intriga. São, assim, a espécie perfeita para serem “colonizados” por
um homem que tem uma visão para si próprio. Não esqueçamos (Sorrentino não o
esqueceu…) que um novo Papa se torna, de repente, em muitas coisas: um líder cujas
decisões vão moldar as vidas de 1,2 mil milhões (são muitos zeros…) de crentes, uma figura
geopolítica cuja aprovação é procurada por chefes de estado e, inevitavelmente, uma
celebridade. E é esta última coisa que o jovem Papa explora brilhantemente.

Secretário de Estado do Vaticano. Não esqueçamos que Pio XIII é o primeiro papa americano
(é como vir da província para a cidade – e não é uma cidade qualquer…) e que ele, Lenny
Belardo cresceu num orfanato, aos cuidados da Irmã Mary (Diane Keaton) e foi, mais tarde
Arcebispo de Nova Iorque. Este delírio de imaginação por parte de Sorrentino funciona
como um olhar para dentro das portas da Cidade do Vaticano e um exame minucioso da
forma como os tiranos consolidam o seu poder e é um universo alternativo no qual o Papa
Francisco parece nunca ter existido.

Jude Law é fantástico como Pio XIII, mas é muito melhor na pele de Lenny. E por que razão
deseja Lenny tanto o poder? Talvez porque um papado não seja coisa muito divertida –
pelo menos na visão de Sorrentino, que tornou essa conspecção num programa de televisão
extremamente apelativo. Para Malkovich, a coisa já é diferente: João Paulo III é, afinal, um
cidadão do mundo, um aristocrata que foi arcebispo e que o núcleo duro do Vaticano foi
buscar à sua mansão na verde Inglaterra, garantindo-lhe que a eleição pelo Colégio
Cardinalício estava garantida. E no papado de João Paulo III o Vaticano tenta limpar o seu
bom nome, depois de uma série de escândalos sexuais ter posto em perigo a própria
instituição. Acontece, apenas, um pequeníssimo problema: Pio XIII estava em coma há
quase um ano, devido a um ataque de coração enquanto celebrava missa em Veneza. E um
dia acorda e a questão surge: que vai acontecer com dois papas no Vaticano? A resposta
começa na próxima quinta-feira, pelas 22h55, no canal AXN.
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cerimónia de inaugura-
ção contou com a pre-
sença de Paulo Macedo,
antigo Ministro da Saú-
de, que disponibilizou

Exposição sobre o Egipto inaugurada em Sintra
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, inaugurou na sexta-feira, dia 27 de Maio, a exposição “Das Terras Férteis do Nilo –
Símbolos de uma Civilização”, que ficará patente no MHNS - Museu de História Natural de Sintra até 18 de setembro.  

A
uma das principais coleções na-
cionais privadas de peças egípcias
para exposição em Sintra.
Basílio Horta, presidente da Câmara
Municipal de Sintra, salienta que
“esta exposição é uma verdadeira
viagem no tempo, que cobre mais
de três mil anos de história do país
dos faraós. Esta exposição reveste-
se de grande importância para o
município, não apenas pela reunião
destes singulares objetos, mas, so-
bretudo, porque Sintra é, por si,
testemunho da História, de diversas
Culturas e Civilizações”.
Com entrada gratuita, esta expo-
sição apresenta o vasto período da
história do Egipto Faraónico através
de diversos objetos, como os
chauabtis (figurinhas funerárias),
amuletos, bronzes e estatuetas.
Símbolos desta civilização, cobrem
mais de três mil anos de história do

tecido e uma âmbula em terracota
com a imagem de São Menas,
taumaturgo e mártir.
O Império Antigo (c. 2660-2180 a.C.),
o tempo das magnificas pirâmides,
o Império Médio (c. 2040-1780 a.C.),
marcado pelo auge cultural, o
Império Novo (c.1560-1070 a.C.)
período de expansão, a Época Baixa
(664-332 a.C.), quando se dá um
renascimento cultural e artístico e,
finalmente, a Época Greco-Romana
(332a.C-395 d.C.), também estão
representados nesta exposição.
Berço de uma das primeiras
civilizações da Antiguidade, o
Egipto Antigo formou-se a partir da
unificação do Baixo Egipto (a norte)
e o Alto Egipto (a sul) no reinado de
Menés (o primeiro faraó, entre 3100
e 3000 a.C.), subsistindo até 30 a.C.,
após a derrota de Cleópatra pelo
Império Romano na Batalha de Ale-
xandria. Até à conquista Árabe, em
641, o Egipto conheceu uma rápida
cristianização com a dinamização de
mosteiros.

Fonte: CMS

Basílio Horta e Paulo Macedo, que disponibilizou a sua coleção pessoal
para a exposição no Museu de História Natural de Sintra, a não perder

fotos: cms

O Museu de História Natural de Sintra localiza-se em pleno
Centro Histórico da Vila Velha de Sintra, na Rua do Paço,
num edifício do século XIX, mais concretamente de 1893.
Nele está patente ao público uma exposição de longa
duração, cuja génese nasceu das mãos do colecionador
Miguel Barbosa e da sua mulher, Fernanda Barbosa, os
quais, durante cerca de 50 anos, reuniram um acervo único
composto por milhares de fósseis de valor cultural e
científico incalculável.

Museu de História Natural de Sintra
O espaço expositivo tem uma apresentação dinâmica,
recorrendo a conceções de mobiliário e equipamento assentes
na modernidade, jogando, ainda, com o recurso às novas
tecnologias.
A exposição patente ao público começa com a formação da
Terra Primitiva e as mutações que esta sofreu ao longo de
milhões de anos, no decorrer das diferentes Épocas
Geológicas, desde o Pré-Câmbrico ao Quaternário, mostrando
toda a evolução da vida através das Coleções Municipais de
Paleontologia, Mineralogia, Malacologia e Petrografia
oriundas das mais diversificadas partes do mundo.
Este é o quarto Museu de História Natural constituído na
Região da Grande Lisboa, sendo, o mais moderno e o mais
universal quanto à proveniência das suas peças, abrangendo
estas todos os continentes do planeta Terra.
Destacam-se, de entre os mais de 10.000 fósseis do museu,
uma soberba Coleção de Trilobites e alguns exemplares raros
e muito bem conservados de Dinossáurios. Também a grande
beleza dos minerais, com peças ainda em rocha, já isoladas e
lapidadas é uma atração para o visitante, tanto nacional como
estrangeiro.

Na Coleção de Malacologia, salientam-se os Bivalves e
alguns Gastrópodes de proveniências diversas. Por fim, na
Coleção de Petrografia, encontram-se representadas, não
só as principais rochas do território nacional como,
igualmente, pela sua raridade e importância, as rochas
provenientes do Espaço, os denominados meteoritos, com
enfoque para o célebre Meteorito de Nantan (China), cujo
impacto com a Terra vem já referenciado em documentos
do século XVI.
Todavia, a estrela do firmamento do museu, ou seja, o seu
principal estandarte  consiste num “Réptil Voador”, o
Braseodactylus sp, proveniente da Chapada do Araripe
(Ceará, Brasil), já estudado pelo Departamento de Geologia
do Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha
e, considerado, não só como espécie única, como sendo
também, por sua vez, a única peça inteira detectada até hoje
em todo o mundo.
Horário:
De 3ª feira a 6ª feira: 10h00 - 18h00; Sábado e domingo:
12h00 - 18h00. Encerra à 2ª feira e feriados

país dos faraós desde o Período Pré-
dinástico (anterior a 3100 a.C.),

representado por recipientes em
terracota e já com uma textura suave,

até à Época Copta (395-642 d.C.),
representada por fragmentos de


