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Grupo Desportivo e Cultural de Sacotes
faz prova de vida no Dia do Município

O Dia do Município, feriado
municipal 29 de Junho, foi
celebrado em diferentes locais
do concelho, nomeadamente
junto aos Paços do Concelho;
Parque da Lazer Pinto Vasques,
Lourel, Complexo Municipal de
Sintra, Vila Verde; Ciclovia do
Atlântico, Banzão-Praia Grande;
Parque das Merendas, Magoito;
Parque Florestal Municipal da
Serra da Carregueira, em Belas;
e Concerto no Largo Rainha D.
Amélia, Sintra e Quinta da
Ribafria, Sintra.
De referir que o mau tempo
sobretudo na Ribafria retirou um
pouco do brilho às actuações,
nomeadamente ao Grupo de
Concertinas dos Proprietários e
Moradores da Serra da Silveira
e ao grupo Coral do Grupo Des-
portivo e Cultural de Sacotes,
que nesta actuação fez a sua
prova de vida demonstrando o
seu empenho em prosseguir ao
seu projecto colectivo.
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e outras cinco
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Cultura
Actividades para
a Juventude em Julho

foto: ventura saraiva

Educação
Na hora do fecho desta edição
o ISCTE Sintra fez a apresentação
dos seus projectos para posicionar o polo
de Sintra na frente da transição digital.
Informação detalhada na edição do dia 15

Casa da Juventude – Mercês; Biblioteca
Municipal de Sintra; centros lúdicos de Rio
de Mouro, Lopas e Massamá
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HISTÓRIA LOCAL

QUINTA DO POMBAL
Conhecida até 1705 por Quinta de São Bento
ou como Quinta do Bosque, altura em que era
doada a Catarina Josefa Maria, viúva de
Bartolomeu Barros de Castelo Branco, tendo
sido seus originais proprietários José Leite
de Aguiar e Sebastiana Menezes. Mais tarde,
Castelo Branco vende aquele espaço a Ma-
nuel Fernandes, grande fornecedor de madei-
ras e outros materiais de construção para o
Convento de Mafra. Crivado de dívidas, vê-
se forçado a vendê-lo ao Marquês de Pom-
bal, primeiro-ministro de D. José I, que proce-
de à sua renovação de forma intensa a partir
de 1780. Em 1867 passa para a posse de Astley
Campbell Smith, que o vende à família Cook e
estes por sua vez a Mário Luís Sousa, adminis-
trador do banco Fonsecas e Burnay. Este alar-
ga a fachada do edifício e renova os conjun-
tos de azulejos recorrendo ao talento do fres-
quista e decorador de azulejos José Tiago Fer-
reira Basilisa, decorando o local com recur-
sos a diversos temas religiosos, naturalistas
e bíblicos.

QUINTA DO RAMALHÃO
Os terrenos onde esta se encontra foram
outorgados em 17 de Novembro de 1470 por
Afonso V a Diogo Gomes, fidalgo da casa
real e almoxarife de Sintra. Em 1517 começavam
a ser construídas as estruturas principais da
residência, que se dão por concluídas nove
anos depois, ou seja, em 1526, sendo então
foreiro do espaço F. Eanes Canaval. Os
terrenos eram, por esses dias, fertilíssimos e
rendiam bom dinheiro. Em 1585, forçado por
dívidas e situações diversas a elas associa-
das, dava-se a venda em hasta pública daque-
le espaço, passando para as maõs da Santa
Casa da Misericórdia de Sintra, que o aforra à
viúva do anterior foreiro. Em 1658, com
consentimento da Santa Casa, o espaço era
cedido a Jorge Dias Brandão. Por esta altura,
e a crer nas informações existentes, casais,
terras, outros bens e residência encontravam-
se já edificados e a laborar efectivamente. Em
1680 nova venda forçada do espaço se dá,
ficando desta vez como proprietário António
Sousa, mas por pouco tempo, pois em 1709
dele se viria a desfazer. Passa depois para a
posse de Luís Garcia de Bivar, o qual, auxiliado
pela mulher, erguerá no local um aqueduto
para transportar a água desde a Serra de Sintra
para os terrenos e abastecimento da casa, que
se continua a enobrecer com a adição de um
grande salão nobre e de uma capela privativa
no primeiro andar. Datará deste período, crê-
se, o conhecido arco triunfal do Ramalhão.
Mas os tempos mudam. Vicissitudes várias
obrigam a uma nova venda do local, ficando
desta feita Maria da Encarnação como nova
proprietário da quinta, que sabiamente saberá
engrandecer o local, legando-o à sua filha,
casada com José Street Arriaga. O viajante
britânico William Beckford visitaria pouco
depois o espaço, cantando as suas belezas e
grandiosidades e pensando mesmo residir no

edifício. Mobiliário, lustres, bonitos estofos
e sofás, que abrilhantariam as noites festivas
que este pensava passar por aqui, chegam
inclusive a ser comprados, mas nunca virão a
ser utilizados sequer.
Seria D. Carlota Joaquina quem, enquanto
esperava o nascimento do seu filho D. Miguel,
habitaria mais ou menos prolongadamente a
casa, já no século XIX; tendo sido por sua
iniciativa que o arco triunfal, começado em
1680, viria a ser concluído, bem como uma
estrada que ostenta ainda hoje o nome de
Ramalhão. Carlota Joaquina por aqui fica até
1830. D. Miguel I gozará deste espaço também
por pouco tempo, pois após a derrota na guer-
ra civil para o seu irmão, D. Pedro IV, seguirá
para o exílio. Em 1846, uma rica colecção de
quadros deixados por sua mãe será vendida,
seguindo o imóvel mesmo destino pouco
depois, em 1851. Nova proprietária da casa
passaria então a ser a família Valmor, de Isidoro
Gomes. Muito depois, seriam as Irmas de
Santa Catarina da Ordem de São Domingos
quem aqui se instalariam, realizando obras
avultadas e erguendo um importante colégio
que ainda hoje se mantém em funcionamento.

QUINTAS DE SÃO BENTO
E SÃO TIAGO
Vizinhas uma da outra. A primeira pertenceu a
Gaspar de Cisneiros, tendo na sua capela uma
belíssima iconografia mariana, ainda admirada
em 1924 pelo arquitecto Raul Lino. Manuel
Coelho deixa-a em testamento à mulher, D.
Francisca da Costa, em 1562, mas sucessivas
dívidas obrigam-na a vender tudo em 1656 ao
Mosteiro da Pena. Os monges da Pena tinham
aqui uma pequena capelinha, cujo orago era
São Tiago, nome pelo qual a quinta ficou a
ser conhecida; bem como um hospício para
doentes. Aqui se encontram também duas ou-
tras capelas, instituídas por D. Maria e D.Fran-
cisca Tibau, família com raízes espanholas.
Expulsos de Portugal pelas suas simpatias
pró-União Ibérica, não voltam a habitar este
local.
Quanto ao edifício em si, encontrava-se iso-
lado do exterior por um largo muro, obra do
período de Cisneiros. Um grande portal dá
acesso ao pátio. Do recheio original da casa
sobravam ainda duas salas, mobiladas como
originalmente. Após o sismo ocorrido em Lis-
boa em 1755 e a expulsão das ordens religiosas
após os acontecimentos de 1834, o espaço
fica totalmente inabitado até ser adquirido
pelo General Georges Sartorius, inglês que
comandava as forças de D. Pedro IV no Porto,
mais tarde nomeado Visconde do Mindelo.
Em 1873, após várias insistências, vende o
local ao também britânico Francis Cook, que
com a ajuda do botânico W. Nevill, aqui
montaria um jardim botânico, diversificado e
completo. Os descendentes do general Sar-
torius continuarão ainda a habitar a Quinta
de São Bento até a venderem a Grasswell, e
este a Lady Carril. Mais tarde, esta venderia o
espaço a Lady Jane Hobson. Desde 1982
quem o habitava era a família Bryers.

QUINTA DE SÃO CRISTÓVÃO
Chamava-se noutros tempos Quinta Costa do

Pó. A planta do edifício lembra a forma de um
U e conta fundamentalmente com duas
divisões: um rés-do-chão para os servidores
da casa e um andar nobre, por cima, onde se
alojavam os proprietários da residência. A
casa, de resto muito simples, pouco tem que
ver. Apenas a sua fachada da entrada e algum
mármore interior merecem a atenção do
visitante. Recebeu o nome de São Cristóvão,
orago que se encontra representado em di-
versos painéis azuis-brancos na capela.
Notabilizada por ter sido ali que se rodou a
novela Vila Faia, a Quinta de São Cristóvão
encontrava-se em estado absolutamente
calamitoso quando foi adquirida por novo
proprietário em 1948.

QUINTA DE SÃO JOÃO
 Aparece no testamento de Cecília dos Reis a
sua filha, Antónia Maria, de 1727, a primeira
referência a esta quinta. O terreno era foreiro
do Mosteiro da Penha Longa, estando
aforado por 3 vidas. Em 1749, António Maria
dos Santos transmite a propriedade à filha,
Michaella, sendo mais tarde vendido por
24.000 reis, com autorização do dito Mosteiro.
Em 1772, Martinho Slaque penhoraria aquele
espaço, que contava já com diversos muros,
jardins, pátio, adega, pomares, cavalariças e
casa. Seis anos depois, os herdeiros deste
acordam deixar a propriedade a Gerard Gould.
Por volta do final do século XIX os familiares
desta família detinham já, além deste espaço,
a Quinta Nova e a Quinta de São João. Reven-
didas por mais do que uma vez, a Carlos
Alexandre Munró e Polycarpo Pequito
Ferreira dos Anjos, respetivamente, acabam
por ir parar às mãos de Jaime Sennfelt, em
1932. De planta quadrangular, datará a sua
edificação entre 1798-1799, altura em que eram
já mencionadas as suas divisões principais,
muito sóbrias no exterior; compensadas com
interiores pintados a fresco, antecedendo uns
jardins ricos em vegetação, regados com água
canalizada diretamente da Serra de Sintra.

QUINTA DE SÃO SEBASTIÃO
Residência dos Viscondes da Asseca. Tra-
dição antiga atribui-a ao período de D. Maria
I. Encontra-se em local privilegiado, donde
se avista a Serra de Sintra. Do seu terraço
pode mesmo ser avistado o Castelo dos Mou-
ros, a Serra e o Paço régio da Vila. Piscinas,
uma fonte e diversos jardins encontram-se
entre a decoração envolvente. O salão de estar
da casa; decorado com fino e rico mobiliário;
papeleira em mogno; candelabros; mobiliário
inglês e holandês; é completado com várias
pinturas da mão de Jean Pillement onde
reposteiros de carmesim se combinam com a
pintura de folhagens bem enquadradas pelas
janelas que parecem muito reais e olho nu.
Noutras divisões, troncos de árvores fingem
quase suster o tecto de colmo, havendo ainda
naturezas mortas em tromp l´oiel. Na salinha
particular, além do fino mobiliário,  destacam-
se as chinoiseries tão do gosto da época.

VILLA ROMA
Situada entre a Quinta do Relógio e a Quinta
da Regaleira. Fachada sóbria e planta rectan-

gular. O pórtico, saliente, encontra-se supor-
tado por quatro colunas dóricas e o reboco
utilizado no edifício imita o tijolo. A casa po-
derá ter influências britânicas e datará, ao que
se sabe, de 1855. O interior da casa terá sido
pintado por um pintor estrangeiro que terá
igualmente realizado o trabalho de estucagem
dos interiores da residência. Ricas colecções
de faianças e porcelanas, com destaque para
o serviço ROMA, são outros atractivos da
casa. A casa permanecia ainda há alguns anos
nas mãos de Carlos Morato Roma.

VILA SASSETTI
Propriedade de Carlos Sasseti, dono de dois
dos mais importantes hotéis de Sintra à época-
o Braganza e o Victor –, e edificada pelo
arquitecto Luigi Manini. Construida com
recurso a muitos elementos medievais –
torres, torreão, rotunda, ameias, arcaria cega-
sendo as galerias interiores da residência
suportadas por colunelos. Os materiais de
construção locais foram amplamente
utilizados na sua edificação.
No piso térreo, funcionavam as cozinhas e
instalações do pessoal da casa, sem comu-
nicação com o piso superior, dedicado apenas
ao proprietário e à sua família; onde traços de
rusticidade se aliavam a algum luxo. A
proximidade da rica fauna sintrense influiu
também muito na decoração, lembrando por
vezes o Chalet Biester, onde Manini também
executou trabalhos de pintura e decoração,
embora mais modestos. Manini realizou
igualmente o desenho e concepção dos
jardins da casa. Terminado tudo isto, Manini
habita temporariamente o espaço no ano de
1902, na companhia dos donos da residência,
até regressar ao seu país natal. Quando
regressa a Portugal é incumbido de proceder
a algumas alterações na estrutura da casa.
Esboça então, partindo dos penhascos, ideias
para o levantamento de mais dois torreões ou
torres ligadas por um passadiço de escadas
ou galerias, tornando a casa num tipo de casa-
fortaleza; projecto que nunca iria avante.
Sassetti morre em 1915. Os seus herdeiros
alugam posteriormente o espaço a Calouste
Gulbenkian. Nessa altura, novas obras
realizadas na Vila Sassetti concretizam a
edificação de um acesso melhorado ao piso
superior, e em 1958, na sequência de novas
intervenções, este passa a ser conhecido
como Quinta da Amizade. Em 2004, por
deliberação favorável da Associação
Municipal de Sintra, a CMS adquiria o espaço.
Encontra-se atualmente sob gestão da
Parques de Sintra-Monte da Lua.

Refs. Podem os leitores encontrar mais
informações e bibliografia nas seguintes
indicações:
AAVV:; Tema11-Património Natural,Arqutetónico
e Arqueológico-Relatório de Caracterização e
diagnóstico no concelho de Sintra, Gabinete do PDM
e Departamento de Cultura, Juventude, CMS, Sintra,
Outubro de 2014 (útil quer para os sítios arqueológicos
quer património edificado)
STOOP; Anne de; Quintas e Palácios nos Arredores
de Lisboa, Civilização, Porto, 1986

*Licenciatura em História e mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador

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

(Continuação da edição de 1 de julho)
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As mais secretas praias de Lisboa – Entre elas no Concelho de Sintra
situam-se a praia da Vigia, praia da Samarra e praia da Ursa

Segundo a Entidade Regional do Turismo da Região de Lisboa esta está incumbida com a missão de valorizar o desenvolvimento
das potencialidades turísticas da sua área. No desenvolvimento da sua missão divulgou o nome de cinco praias cujos acessos
e permanência perlongada são muito perigosos.
Em Sintra para além da Praia da Vigia cujo acesso se faz em maré baixa pela Praia de São Julião e ainda por um perigoso
acesso. A Praia da Samarra com acesso acessível, via Catribana e a Praia da Ursa por um caminho perigoso entre o Cabo da
Roca e a Praia da Adraga.  Jornal de Sintra acrescenta às praias identificadas pelo Turismo a Praia da Aguda, que embora
não seja uma praia secreta também com difícil acesso e que se localiza entre Fontanelas e Azenhas do Mar.

Praia da Samarra, Sintra

Praia da Ursa, Sintra

Praia da Vigia, Sintra

Praia dos Lagosteiros, Cabo Espichel

®Visit Sintra ®Visit Sintra

®Visit Sintra

Região de Lisboa
está recheada de
praias internacio-
nalmente reconhe-
cidas, mas também

®Câmara Municipal de Sesimbra
Praia da Orelheira, Mafra

A
de diferentes pérolas ainda
por descobrir.
Aproveitar o bom tempo para
refrescar numa das 34 praias
com a distinção “Qualidade
de Ouro”, atribuída pela
Quercus, ou simplesmente
desfrutar de algumas das
praias mais desconhecidas e
selvagens é uma experiência
que faz de Lisboa um destino
único para os gostos e idades.
É em Sesimbra, junto ao san-
tuário do Cabo Espichel, que
está localizada uma das praias
de grande beleza e mais des-
conhecidas. Estamos a falar
da praia dos Lagosteiros, cujo
caminho para lá chegar é pre-
senteado com trilhos de pe-

®PlayOcean

gadas e rastos de cauda de
dinossauros. O acesso é
difícil, mas o contacto com a
história e a natureza valem a
pena o esforço. Tal como as
restantes praias da Arrábida,
as águas são frias, calmas e
transparentes.
A norte do Rio Tejo, também
existem opções caracteri-
zadas pela beleza natural e sel-
vagem. Em Sintra, por exem-
plo, existe a praia da Vigia,
uma praia quase deserta,
apenas conhecida pelos
escassos banhistas que a
visitam. A praia da Samarra ou
a praia da Ursa, caracterizadas
pelo difícil acesso, são tam-
bém excelentes praias natu-
rais cuja dificuldade ao
acesso é compensada pelas
vistas de cortar a respiração.
Por último, é em Mafra, a sul
de Ribeira d’Ilhas, que se

pode encontrar uma praia
quase privativa: a praia da
Orelheira. O acesso é feito a
pé a partir da praia vizinha a

sul, a praia da Empa, é deli-
mitada, tanto a Norte como a
Sul, por formações rochosas
e o mar é por norma agitado.

Esta praia faz parte da Ericeira
World Surfing Reserve.

Fonte: ERT-RL
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A Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR), desde o dia 1
de julho e até dia 11 de
setembro, intensifica as
ações de patrulhamento,
fiscalização e apoio aos
utentes das vias rodoviárias,
com o objetivo de garantir a
sua segurança durante os
deslocamentos, de, e para os
locais de veraneio e eventos
de diversa natureza, próprios
desta altura do ano.
Tradicionalmente, durante a
época estival, as vias rodo-
viárias registam um aumento
substancial de tráfego, con-
sequência do afluxo de
turistas estrangeiros, de
emigrantes e das deslocações
de cidadãos nacionais para
locais de veraneio no gozo
das suas férias.
Assim, durante a operação, a
GNR irá privilegiar uma
atuação preventiva nos
principais eixos rodoviários
(autoestradas, itinerários
principais, itinerários comple-
mentares e estradas nacio-
nais), orientando o esforço
nos principais períodos de
deslocação dos veraneantes,
nas vias mais críticas da sua
zona de ação e com maior
volume de tráfego, com o

GNR – Operação “Hermes – Viajar
em Segurança” 2022A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade

operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 24 a 30 de junho,
que visaram, não só, a prevenção e o combate à criminalidade
e à sinistralidade rodoviária, como também a fiscalização de
diversas matérias de âmbito contraordenacional, registando-
se os seguintes dados operacionais provisórios:

1. Detenções: 483 detidos em flagrante delito, destacando-
se:
• 235 por condução sob o efeito do álcool;
• 112 por condução sem habilitação legal;
• 44 por tráfico de estupefacientes;
• 17 por posse ilegal de armas e arma proibida;
•  Nove por furto e roubo;
• Dois por incêndio florestal.

2. Apreensões:
• 1 059,87 doses de haxixe;
• 187,85 doses de cocaína;
• 131 selos de LSD;
• 16 armas brancas ou proibidas;
• 16 veículos;
• 35 quilos de metais não preciosos.

3. Trânsito:
Fiscalização: 7 297 infrações detetadas, destacando-se:
• 1 518 excessos de velocidade;
• 671  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 416 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 268 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 258 por falta de seguro de responsabilidade civil;
• 252 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
• 237 relacionadas com tacógrafos;
• 88 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao
permitido por lei.
 

GNR – Atividade
operacional semanal

ção para crianças e 2.443 por
uso indevido do telemóvel.
Desta forma, a GNR irá incidir
numa fiscalização direcionada
para comportamentos de
risco, que coloquem em causa
a segurança rodoviária,
nomeadamente:

• Manobras perigosas de
ultrapassagem, mudança de
direção, inversão do sentido
da marcha, cedência de pas-
sagem, distância de segu-
rança e circulação na via mais
à direita;

• Condução sob o efeito do
álcool e de substâncias
psicotrópicas;

• Condução sem habilitação
legal;

• Excesso de velocidade;

• Incorreta ou não utilização
do cinto de segurança e/ou
sistemas de retenção de
crianças;

• Utilização indevida do
telemóvel.

Fonte: GNR

objetivo de combater a
sinistralidade rodoviária,
garantir a fluidez do tráfego e
apoiar todos os utentes das
vias, proporcionando-lhes
uma deslocação em segu-
rança.
Nas ações desenvolvidas
pela Guarda, na Operação
Hermes no ano de 2021, fo-
ram fiscalizados 260.538
condutores, tendo sido de-

tetados 2.971 crimes de
âmbito rodoviário (destacan-
do-se 1.964 por excesso de
álcool e 1.007 por falta de
habilitação legal) e 86.340
infrações rodoviárias, das
quais salientam-se 35.198 por
excesso de velocidade, 4.320
contraordenações por exces-
so de álcool, 3.513 por falta
ou uso incorreto de cinto de
segurança/sistema de reten-
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A 14 de junho de 2022, a Direção Geral da Saúde
anunciou um total de 231 casos de infeção humana
por vírus Monkeypox em Portugal. A maioria das
infeções, até à data, foram notificadas em Lisboa e
Vale do Tejo, mas também há registos de casos nas
regiões Norte e Algarve. Todos os casos
notificados foram em homens entre 19 e 61 anos,
tendo a maioria menos de 40 anos.

Apesar da infeção pelo vírus Monkeypox ser
conhecida como “varíola dos macacos”, este termo
não se refere à infeção humana pelo que é incorreto
e estigmatizador e apesar do nome, os primatas
não humanos não são reservatórios do vírus da
varíola. De referir, ainda, que não se trata da varíola,
doença que foi erradicada em 1980.

Esta não é uma doença nova e não é a primeira vez que
surge na Europa - já em 2018, 2019 e 2021, foram confirmados
no total sete casos no Reino Unido. A diferença é que estes
casos estavam associados a viagens a países onde esta
doença é endémica. O mesmo não se verifica nos casos
recentemente reportados na Europa, sendo a primeira vez
que são identificadas redes de transmissão sem que sejam
conhecidas ligações epidemiológicas a países da África
Central ou Ocidental.

A doença é transmissível através do contacto próximo com
pessoas ou animais infetados, ou materiais contaminados,
como vestuário pessoal, roupas de cama, atoalhados,
objetos como talheres, pratos ou outros utensílios de uso
pessoal contaminados. Habitualmente, esta doença não se
dissemina facilmente entre os seres humanos, mas pode
ser transmitida pelo contacto com lesões da pele de uma
pessoa infetada, fluidos corporais (através de sexo
desprotegido, por exemplo) ou através de gotículas
expelidas por espirros ou tosse de pessoas doentes. As
pessoas que interagem de forma próxima com alguém que
está infetado, incluindo os profissionais da saúde, os
coabitantes e os parceiros sexuais são, por conseguinte,
pessoas com maior risco de lhes ser transmitida a doença.

O intervalo de tempo que decorre desde a infeção ao
surgimento dos sintomas é, habitualmente, de 7-14 dias,
mas pode ocorrer num intervalo de entre 5-21 dias. A infeção
por vírus Monckeypox começa por se manifestar através
de febre (temperatura >38ºC), arrepios, dor de cabeça, dores
musculares, dor de costas, exaustão e inchaço dos nódulos
linfáticos.

As lesões cutâneas geralmente começam entre um e três
dias após o início da febre e podem ser planas ou
ligeiramente elevadas, com líquido claro ou amarelado, e
acabam por ulcerar e formar crostas que mais tarde secam e
caem. O número de lesões numa pessoa pode variar, tendem
a aparecer na cara, mas podem alastrar-se para o resto do
corpo e mesmo atingir as palmas das mãos e plantas dos
pés. Também podem ser encontradas na boca, órgãos
genitais e olhos.

Pessoas com infeção por vírus Monkeypox são infeciosas
enquanto têm sintomas e as lesões cutâneas ainda não
cicatrizaram. Não está ainda suficientemente esclarecido
se alguém infetado pelo vírus, mas que ainda não
desenvolveu quaisquer sinais ou sintoma da infeção, pode
transmitir o vírus. Os sinais e sintomas geralmente duram

S A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D ES A Ú D E Lizelle Correia*

Varíola dos Macacos – Infeção
por vírus Monkeypox

entre duas a quatro semanas e desaparecem por si só e o
tratamento tem como objetivo o alívio dos sintomas.

Assim, os casos suspeitos desta doença devem ser
isolados e testados, de modo a prevenir a infeção de outras
pessoas.

Existem várias medidas que podem ser adotadas para
prevenir a infeção por vírus Monkeypox, tais como:

• Praticar uma boa e frequente higiene das mãos, sobretudo,
após o contacto com animais ou pessoas infetadas, lavando
as mãos com água e sabão ou usando álcool-gel.
• Não se aproximar de animais selvagens, incluindo animais
mortos, e sobretudo se aparentarem estar doentes, em
zonas em que existem casos de infeção por vírus
Monkeypox.
• Evitar contacto com materiais, como roupa de cama ou
toalhas, que possam ter estado em contacto com pessoas
infetadas.
• Não ter contacto próximo com pessoas que não se sintam
bem e que possam testar infetadas com vírus Monkeypox.
• Ingerir apenas carne bem cozinhada.
• Não ingerir ou tocar em carne de animais selvagens.

Se tiver sintomas e sinais compatíveis com a doença e
sobretudo se tiver tido contacto próximo com alguém que
possa eventualmente estar infetado por vírus Monkeypox,
entre em contato com centros de rastreio de infeções
sexualmente transmissíveis, recorra a serviços de urgência
para aconselhamento e avaliação ou ligue para a Linha
SNS 24 (tel. 808 24 24 24). A Direção Geral da Saúde orienta
que, ao se dirigir a uma unidade de saúde, deve-se cobrir
as lesões cutâneas suspeitas de infeção por vírua
Monckeypox.

Apesar do aumento do número de casos em Portugal, a
probabilidade de ter infeção por vírus Monkeypox se não
apresentar qualquer sintoma e não tiver viajado
recentemente para um país da África Central ou Ocidental
e/ou se não tiver tido contacto próximo com alguém
infetado, é muito baixa.

*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)

foto: https://sicnoticias.pt/variola-dos-macacos

A monitorização remota de pessoas com diabetes à distância
foi um dos três projetos distinguidos na passada quinta-feira
pelos Prémios de Investigação Alfredo da Silva. O projeto da
equipa de João Filipe Raposo, da Associação Protetora dos
Diabéticos de Portugal (APDP) e da Universidade Nova de
Lisboa, foi distinguido na categoria Sustentabilidade em
Saúde, dispondo agora de 25 mil euros para apostar na criação
de um kit de proteção para pessoas com diabetes e cuidadores.
“Este projeto, que vai decorrer nos próximos três anos, tem
como objetivo criar um kit com um penso inteligente que
contém sensores para monitorizar a temperatura e as úlceras
e ainda um novo sensor que facilite a medição de marcadores
inflamatórios”, revela João Filipe Raposo, diretor clínico da
APDP.
Em Portugal, estima-se que existam mais de um milhão de
pessoas com diabetes diagnosticada ou por diagnosticar. Já
a nível mundial, estima-se que até 2030 o número de pessoas
com diabetes passe de 537 milhões (2021) para 643 milhões1.
“E a previsão para 2045 é ainda mais assustadora, com o valor
a chegar aos 783 milhões”, refere João Filipe Raposo.
Estudos existentes indicam ainda que 15% dos doentes irão
desenvolver úlceras de pé diabético, que são propensas a
desenvolverem infeção. Isto poderá resultar na necessidade
de amputação do membro, que aumenta de 50 para 80% a
mortalidade a cinco anos2,3.
“Esta condição é responsável por mais internamentos
hospitalares do que quaisquer outras complicações a longo
prazo”, explica o médico, acrescentando: “Além do stress
emocional, tem um peso económico considerável, exercendo
uma pressão também avultada sobre os sistemas de saúde”.
O projeto tem como objetivo diminuir esse fardo. Para o fazer,
a investigação leva mais além as ligaduras e os pensos
inteligentes que têm vindo a ser desenvolvidos nos últimos
anos e apresenta o kit de proteção para pessoas com diabetes
e cuidadores como solução.
“Este projeto é o trampolim para o desenvolvimento de
ligaduras verdadeiramente sustentáveis e inteligentes para
monitorização das úlceras do pé diabético. No final do projeto,
a equipa terá conhecimento e experiência suficientes para
desenvolver um kit de ferramentas para capacitação do doente
e monitorização e acompanhamento das úlceras. O objetivo
final é melhorar a qualidade de vida dos afetados e reduzir a
carga sobre os sistemas de saúde”, remata. Este kit de
ferramentas incluirá ligaduras com sensores embutidos para
controlo de temperatura e avaliação do tamanho da ferida e
sensores óticos baseados em papel de uso único para
monitorização da Proteína C reativa (PCR), biomarcador que
pode circular na corrente sanguínea em níveis anormais.
Através de três categorias de prémios (Alfredo da Silva e o
Empreendedorismo, Inovação Tecnológica, Mobilidade e
Indústria e Sustentabilidade em Saúde), a Fundação Amélia
de Mello destaca os três projetos mais inovadores e que mais
contribuam para áreas chave. Os vencedores da segunda
edição dos Prémios de Investigação Alfredo da Silva levam
para casa 25 mil euros para desenvolverem a investigação.

Sobre a APDP
Fundada em 1926, a APDP é a associação de pessoas com
diabetes mais antiga do mundo. Com cerca de 15 mil
associados, desenvolve a sua atividade na luta contra a
diabetes e no apoio à pessoa com esta doença, tendo sempre
como meta a integração das pessoas com diabetes enquanto
elementos ativos na sociedade. A APDP tem sido pioneira
na prevenção, na educação e no acompanhamento
personalizado. Conhecer melhor a doença e explorar novas
formas de tratamento são os seus principais objetivos, a par
da criação de estruturas capazes de dar resposta aos diversos
problemas que envolvem a diabetes.
www.apdp.pt

Referências
1. IDF. IDF Diabetes Atlas 9th edition. (2019).
2. Dixon, D. & Edmonds, M. Managing Diabetic Foot Ulcers:
Pharmacotherapy for Wound Healing. Drugs 81, 29–56 (2021).
3. Farahani, M. & Shafiee, A. Wound Healing: From Passive to Smart
Dressings. Adv. Healthc. Mater. 10, 2100477 (2021).

Diabetes – Associação recebe
25 mil euros para investigação
Kit de ferramentas para monitorização e acompanhamento
das úlceras do pé diabético pretende capacitar o doente e
aliviar a carga sobre os sistemas de saúde
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o dia 28 de Junho,
realizou-se mais um
espectáculo “Tarde
Sem Fronteiras” no
Salão de Festas da

Cacém

Espectáculo de animação
“tarde sem fronteiras”

Paróquia do Coração Ima-
culado de Maria, no Cacém,
cujo programa incluiu aula
aberta de Ginástica, Trabalho
Respiratório, Pilates, Ginás-
tica Acrobática e Tai-Chi,
seguido de Movimentos de
Dança, Salsa e Valsa, evento
com muita animação e con-
vívio bem divertido, onde
todos, com salutar amizade,
comungaram com elevado

N
Animação a cargo da professora Suzete Perhat

espírito participativo.
A “Tarde Sem Fronteiras” é
um programa de animação da
autoria da professora Suzete
Perhat, que o vem orga-

nizando e mantendo activo
desde 1988, como Coreó-
grafa, Figurinista, e Maes-
trina.

José Vieira Correia

A Câmara Municipal de Sintra
apresenta, para o mês de julho,
um programa diverso e gra-
tuito direcionado à juventu-
de residente no concelho.

Atividades para a juventude em julho

PROGRAMAÇÃO

CASA DA JUVENTUDE
3 de julho, domingo |15h30
Cinema contra o racismo “Alcindo”
“Cinema contra o Racismo” consiste na visualização do
documentário Antirracista “Alcindo”, seguido de uma conversa
com o diretor do documentário, Miguel Dores e outros
participantes. Destinatários: aberto à comunidade
8 de julho, sexta-feira | 19h30
Rebentos do Cinema Mundial
O ciclo de cinema, apresenta uma sessão por mês até dezembro.
Este ciclo tem uma programação única no concelho de cinema não
comercial realizado por jovens realizadores de todo o mundo.
Destinatários: aberto à comunidade

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SINTRA
9 de julho, sábado | 18h00
Ciclo de encontros com escritores e artistas | Música e Palavra
Este ciclo de literatura e música, apresenta o trabalho de artistas
e escritores em início de carreira e pretende aproximar o público
do panorama cultural contemporâneo. As obras apresentadas
servirão de mote para refletir em volta de novas estéticas e
questões sociais.
Destinatários: aberto à comunidade

CENTRO LÚDICO DE RIO DE MOURO
4 a 26 de julho
“A festa está a Chegar” | Oficinas de Expressão Plástica
Ao longo do mês vem participar e meter mãos à obra na preparação
do nosso aniversário, com oficinas de expressão plástica.

A Câmara Municipal de Sin-
tra apoia associações de
apoio e proteção a animais do
concelho, no montante total
de 48 mil euros, para recolha
e acompanhamento de ani-
mais abandonados.
Este apoio, aprovado em reu-
nião de executivo, pretende
fazer face às dificuldades
sentidas pelas Associações
para assegurar a alimentação
e tratamento dos animais
recolhidos.
Adicionalmente, o Município
de Sintra promove, através
do Sítio dos Animais/Centro
de Recolha Oficial de Sintra
(CROS), a recolha de animais
errantes, abandonados,
agressores e agredidos e ani-
mais vítimas de maus tratos.
O Sítio dos Animais/CROS
acolhe atualmente 274 caní-
deos e 130 gatídeos, a que
acrescem mais 389 canídeos
e 47 gatídeos transferidos do
CROS para Associações de
Proteção de Animais do con-
celho, que apoiam o município
na recolha, prestação de
cuidados básicos e na ado-
ção destes animais.

Sintra apoia associações
de apoio e proteção animal

Basílio Horta, presidente da
autarquia, refere que “importa
assegurar apoio a estas
associações, sob pena de
vermos aumentar o número de
animais abandonados e a
deambular pelas ruas.
Valorizamos o trabalho feito
até agora que aliás é exemplo
nacional no que concerne a
políticas de bem estar ani-
mal.”
A autarquia de Sintra irá
conceder apoio às seguintes
instituições:
• ANIMALIFE – Associação
de Sensibilização de Apoio
Social e Ambiental, Associa-
ção A Canina da Fonte do
Lobo, Associação Animais de

Rua, Entregatos – Associação
de Proteção a Gatos Errantes,
Associação Patas Errantes,
Associação Patudos Felizes,
NAAAS – Núcleo de Apoio
a Animais Abandonados,
UPPA – União Para a Proteção
dos Animais, Associação
Aldeia de Gatos de Sintra,
Associação Bigodes Fofos,
Associação Happy Animals
& Company, Associação
Olhogato e Companhia e
Associação Patinhas Catitas
de Agualva e Mira Sintra.
Conheça o Sítio dos Ani-
mais de Sintra que promove
a adoção de animais de
estimação no concelho.

Esta programação mensal
pretende oferecer aos jo-
vens, expressões culturais e
atividades como o cinema,
literatura, música, oficinas e

jogos, numa dinâmica didá-
tica e divertida.
Os jovens são convidados
a criar uma peça de arte ou até
a transformar os videojogos

num torneio presencial. Ao
longo do mês serão também
dinamizados momentos de
debate sobre temas de inte-
resse como o racismo, numa

dinâmica didática e de
entretenimento.
Esta programação acon-
tece em diversos lugares do
concelho, como a Casa da

Juventude, a Biblioteca Mu-
nicipal ou os Centros
Lúdicos.

Fonte: CMS

Destinatários: maiores de 6 anos
27 de julho, segunda-feira
27.º Aniversário do Centro Lúdico de Rio de Mouro
Chegou o dia da grande festa do ano!
Vem-te divertir neste dia de festa e juntos iremos apagar 27 velas.
Destinatários: todas as idades

CENTRO LÚDICO DAS LOPAS
7 de julho, quinta-feira | 15h00
“Seringball” | “Operação Água”
Este mês vamos realizar um torneio de Seringal. Traz uma t-shirt
que possas sujar. A animação é garantida.
Destinatários: entre os 10 e os 15 anos
8 de julho, sexta-feira
Centro na Rua | “Centro do Avesso”
Neste dia, toda a oferta que encontras diariamente no interior do
Centro Lúdico estará disponível na rua. Vem e diverte-te.
Destinatários: todas as idades
18 a 29 de julho
Pintura Coletiva | “Cri’Aqui”
Vem deixar a tua marca no Centro Lúdico através de uma pintura
coletiva. Participa desta iniciativa. Destinatários: a partir dos 10
anos

CENTRO LÚDICO DE MASSAMÁ
11 a 14 de julho |15h00
“Triatlo” | Torneio
Gostas de desafios? Então junta-te a um amigo e venham jogar no
Torneio “triatlo” mais guardado.  Juntámos as três modalidades,
matraquilhos, snooker e ténis de mesa e vão ser 4 dias de emoção.
Destinatários: maiores de 12 anos

15 a 17 de julho
“FESTIVAL AQUI AO LADO”
A 4ª edição do Festival Aqui ao Lado junta um conjunto de artistas
jovens de Sintra com os objetivos de dar a conhecer as suas obras
e impulsionar projetos que estejam em fase embrionária. Durante
os 3 dias de Festival serão abordadas diversas áreas artísticas,
desde a música, teatro, curtas, exposições, diversos ateliês,
artesanato e street food. Destinatários: aberto à comunidade
22 de julho, sexta-feira | 15h00
“Torneio de FIFA 21” |Gaming
Vamos transformar um videojogo num torneio? É isso mesmo,
uma oportunidade para te vestires a rigor e encarnares os teus
jogadores preferidos no E-Sports de FIFA21. Destinatários:
maiores de 12 anos
29 de julho, sexta-feira | 19h00
“Festa de Verão”
Queres organizar uma festa? Junta-te a um grupo de amigos e
apresentem a vossa ideia, criem um tema, pensem na decoração, na
música…depois é só desfrutar. Destinatários: maiores de 14 anos

Centro Lúdico das Lopas: 21 923 68 71 |  deju.cllopas@cm-
sintra.pt
Centro Lúdico de Massamá: 21 439 20 86 
| deju.clmassama@cm-sintra.pt
Centro Lúdico de Rio de Mouro: 21 923 68 70
| deju.clriodemouro@cm-sintra.pt
Casa da Juventude:  21 926 70 80 | deju.juventude@cm-
sintra.pt
Biblioteca Municipal de Sintra: 21 923 61 90
| deju.juventude@cm-sintra.pt
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Sacotes na Quinta da Ribafria

s comemorações
do Dia do Municí-
pio tiveram início
com a habitual ce-
rimónia do Hastear

Dia do Município assinalado em Sintra
com inaugurações, festejos e concertos

freguesias. É por aqui que
temos de ir e fazer de Sintra
aquilo que Sintra é! Ir onde
as pessoas estão, ir ao seu
encontro.”
No seu discurso, Basílio Hor-
ta referiu ainda que “de
futuro, e para este mandato,
a autarquia tem em foco dois
grandes eixos: a habitação e

a mobilidade”. “Sintra tem
agora uma Estratégia Local
de Habitação que visa ga-
rantir condições de acesso a
uma habitação condigna às
pessoas que não dispõem de
capacidade financeira para
aceder a uma solução habita-
cional adequada, quanto à
mobilidade vamos investir na
circular poente ao Cacém e
queremos fazê-lo neste man-
dato” concluiu o autarca.
Também nos Paços do Con-
celho foi inaugurada a expo-
sição de fotografia “Sintra
Lugares em Espera”. Este

registo, pelo olhar do curso
de Fotografia da Escola
Profissional de Recuperação
do Património de Sintra e dos
técnicos da autarquia e mos-
tra uma Sintra que em março
de 2020 ficou irreconhecível.
Foi também apresentada, nos
Paços do Concelho a recém
criada plataforma geográ-

fica de apoio ao investidor.
Trata-se de mais uma ferra-
menta para fortalecer a liga-
ção com os cidadãos e empre-
sas na visão de VIVER,
VISITAR e INVESTIR em
Sintra. Esta plataforma inte-
gra um visualizador websig,
que proporciona a consulta e
visualização geográfica das
áreas ainda livres de edifica-
ção ou sem ocupação, em
solo urbano. Esta ferramenta
permite aos potenciais
interessados, encontrar pos-
síveis localizações em Sintra
para se instalarem, de acordo

com as necessidades espe-
cíficas do investimento
desejado.
Na recém ligação entre o
Parque Lazer Pinto Vasques
e a Quinta da Ribafria, teve
lugar a atuação pelo Grupo de
Concertinas da Associação
de Proprietários e Moradores
da Serra da Silveira. No local,

ao longo de todo o dia, de-
correram diversas atividades
e animação.
Depois de obras de recu-
peração para albergar todos
os serviços oficinais da
autarquia, foi inaugurado o
Complexo Municipal de Vila
Verde, pelas 12h00, que repre-
senta um investimento da
autarquia de 2, 2 milhões de
euros. Este complexo alberga
zonas de escritórios; oficinas;
armazéns; parque de máqui-
nas; estação de serviço; silos;
balneários e refeitório. Os
espaços estão numa área de

A Câmara Municipal de Sintra assinalou o dia 29 de junho, Dia do Município, com uma cerimónia
do hastear da bandeira e diversas inaugurações e festividade a assinalar a data por todo concelho.

da Bandeira, nos Paços do
Concelho, às 10h00.
Durante a cerimónia de has-
tear, o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, no seu
discurso deu nota do balanço
das medidas implementadas
pelo município nos últimos
anos, mencionando “que este
é um dia de balanço, o que
fizemos e onde queremos
chegar. Não posso deixar de
mencionar a área da saúde,
começámos por aí porque
não podíamos conviver com
essa situação, foi um grande
esforço financeiro e de gran-
de determinação para recupe-
rar as décadas perdidas no
setor da saúde, fizemos o
hospital com as obras agora
a decorrer e fizemos 5 centros
de saúde. Foi, sem dúvida,
feito um grande traba-
lho nesta área.”
“Na área da educação, foi
outro grande esforço para o
município... Foi uma das
prioridades que estabelece-
mos. Investir nas escolas é
investir na educação e no fu-
turo, recuperamos as EB’s
todas e algumas das secun-
dárias também. Foi um inves-
timento de mais de 45 milhões
de euros, e não vamos ficar
por aqui”, garantiu o autarca.
Quanto à cultura, Basílio Hor-
ta, destaca o Festival de Sin-
tra “não posso deixar de refe-
rir este festival que revolu-
cionou a maneira de olhar a
música clássica. O mais im-
portante foi a descentraliza-
ção do festival, que vai às
escolas, às sociedades e às

construção de 6.425 m2 no
que se refere aos edifícios e
de 33.000 m2 quanto ao
espaço exterior.
Basílio Horta, refere que “esta
empreitada tem por objetivo,
em primeiro lugar, otimizar os
serviços municipais e, por
outro lado, valorizar o bem es-
tar das pessoas. Trata-se de
dar condições de trabalho
que permitam uma elevação
na qualidade do serviço pres-
tado pelos trabalhadores”.
O dia foi também marcado
pela inauguração da Ciclovia
do Atlântico, percurso ciclá-
vel e pedonal na Ligação de
Colares, Banzão e Praia
Grande num investimento por
parte da Câmara Municipal de
Sintra de cerca de 994 mil
euros. Trata-se de um percur-
so localizado entre a rotunda
de acesso à Praia Grande e a
Adega de Colares, apresen-
tando cerca de 1,985 km de
extensão.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, “os in-
vestimentos que a autarquia
tem vindo a realizar na
construção de ciclovias são
de extrema importância, signi-
ficam uma aposta no ambien-
te e no desenvolvimento de
políticas ambientais, tão
importantes agora como no
futuro.” 
A Praia das Maçãs é palco,
até 15 de setembro, para a
exposição ”Memórias de
Praia” que recorrendo a ima-
gens de época e documentos
de arquivo desvenda algu-
mas das memórias desta

A
estância balnear.
No final da manhã foi inau-
gurado o percurso de ligação
pedonal à praia e a requa-
lificação do Parque das
Merendas do Magoito, num
investimento de cerca de 360
mil euros. Inserido numa
área de pinhal a cerca de 1,5
km da praia do Magoito, este
espaço conta com zonas de
refeição ao ar livre equipadas
com churrasqueiras indivi-
duais, bebedouros e parque
infantil. O projeto de re-
qualificação do parque
abrangeu uma área de 8.000
m2 com a criação de uma rede
de caminhos pedonais.
No Dia do Município foi
também inaugurada a primeira
fase do Parque Florestal Mu-
nicipal da Serra da Carreguei-
ra, em Belas. Este projeto, um
investimento de 1 milhão e 600
mil euros, garante criação uma
nova zona verde junto
de áreas urbanas para usu-
fruto da população, e que
adicionalmente permite a
ligação e continuidade do
Eixo Verde Azul, num percur-
so de cerca de 3 km que liga o
aglomerado urbano e o Belas
Clube de Campo.
As comemorações deste dia
encerraram, no centro da Vila
de Sintra, com um concerto
pela Orquestra Escolar de
Sintra no Largo Rainha D.
Amélia. Em palco estiveram
dezenas de alunos do conce-
lho que usufruem da opor-
tunidade do ensino e prática
musical em contexto escolar.

Fonte: CMS
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ANUNCIE E DIVULGUE A SUA EMPRESA
SIGA-NOS TAMBÉM EM WWW.JORNALDESINTRA.COM

E NA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

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

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

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
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Prémios Alfredo da Silva – Industrial e impulsionador
do Bairro de Albarraque e Centro Cultural

Fundação Amélia
de Mello (FAM),
no contexto das
comemorações
dos 150 anos do

Fundação Amélia de Mello
atribui Prémios Alfredo da Silva

Lisboa, parceiros convidados
desta iniciativa.
Na cerimónia, o Secretário de
Estado do Ensino Superior,
Pedro Nuno Teixeira, salien-
tou a importância da figura de
Alfredo da Silva, por “ter sido
um empreendedor inovador
que valorizava a criação de
riqueza a par da coesão so-
cial. Alfredo da Silva provou
que não existe criação de
riqueza sem coesão social, e
não existe coesão social sem
criação de riqueza Alfredo da
Silva”.
Por seu lado, Vasco de Mello
lembrou também o industrial
desejando que “os projetos
de investigação científica
agora apoiados sejam fonte
de inspiração para todos os
que acreditam que o legado
que representamos e proje-
tamos nos motivam todos a
concretizar, citando Alfredo
da Silva, os objetivos de um
Futuro “Mais e Melhor”.
Recorde-se que esta iniciativa
promove a investigação por-
tuguesa, tendo por objetivo
distinguir e apoiar a realização
de projetos de investigação
científica avançada. Os Pro-
jetos vencedores receberam
o montante de 25.000 • (Vinte
e cinco mil euros) cada.
Os três concursos envolve-

ram projetos em três domí-
nios:
• Alfredo da Silva e o em-
preendedorismo – Parceiro
BCSD
• Inovação tecnológica, mo-
bilidade e indústria – Par-
ceiro COTEC
• Sustentabilidade dos sis-
temas de saúde – Parceiro
UNL
 
Os destinatários destes PRÉ-
MIOS são investigadores,
integrados ou não nas uni-
versidades e institutos poli-
técnicos do país, que concor-
reram com projetos cujos
temas das áreas poderiam
incidir sobre o passado, sobre
a história desses domínios,
sobre os desafios que se
colocam ao seu desenvol-
vimento e ainda às condições
humanas e sociais em que
ocorreram e devem vir a
desenvolver-se.
 
Sobre Alfredo da Silva:
Nascido a 30 de junho de
1871, em Lisboa, Alfredo da
Silva foi o maior industrial
português do século XX.
Em resultado do seu espírito
visionário e empreendedor,
teve um papel decisivo no
desenvolvimento económico
de Portugal.

Com a criação do Grupo
CUF, contribuiu para a
modernização e crescimento
das indústrias química e
têxtil, para o incremento dos
transportes urbanos e marí-
timos e da reparação naval,
para o crescimento da ativi-
dade bancária e para a
melhoria da prestação de
serviços na área da saúde, a
par de uma vasta obra
social.
Antes de terminar o Curso
Superior de Comércio de
Lisboa, em 1892, com média
de 16,1 valores (a melhor do
seu curso), já tinha voz ativa
em importantes empresas,
primeiro na Companhia
Carris de Lisboa e, mais
tarde, no Banco Lusitano.
Exigente e rigoroso, soube
sempre rodear-se dos melho-
res gestores e técnicos, tendo
feito do Grupo CUF o maior
e mais diversificado grupo
empresarial de Portugal,
integrando mais de uma cen-
tena de empresas. A partir
dos lemas “Mais e Melhor”
e “O que o País não tem, a
CUF cria”, a sua atividade
estendeu-se à construção
naval, têxteis, química, meta-
lomecânica, minas, petróle-
os, tabaco, banca e seguros.

A
nascimento de Alfredo da
Silva, passou a lançar anual-
mente os PRÉMIOS de
INVESTIGAÇÂO ALFREDO
DA SILVA como apoio aos
investigadores que desen-
volvem o seu trabalho em
Portugal.
Na Edição de 2022 o vencedor
do Prémio “Alfredo da Silva
e o Empreendedorismo” foi o
Prof. Diogo Alexandrino, do
CIIMAR e líder da equipa,
com o projeto “XENOHY-
BRID – Tecnologia híbrida de
tratamento de águas para a
mitigação de poluição cau-
sada por contaminantes
emergentes”.
Já o Prémio “Inovação Tecno-
lógica, Mobilidade e Indús-
tria” foi conquistado pelo
Prof. Miguel Neves (do i3S),
líder da equipa, com o projeto
“MSense – a miniaturized
biosensor technology for
personalized diagnostics and
monitoring of multiple
sclerosis”.
Por sua vez, o vencedor do
Prémio “Sustentabilidade dos
Sistemas de Saúde” foi o Prof.
João Filipe Raposo, da APDP
– Associação Protetora dos
Diabéticos de Portugal, líder
da equipa com o projeto
“Empowerment in Diabetic
Foot Ulcer”.
 O evento, que contou com a
presença Secretário de
Estado do Ensino Superior,
Pedro Nuno Teixeira, em
representação da Ministra da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Elvira Fortunato, foi
ainda marcado pelas inter-
venções de Vasco de Mello,
presidente da Fundação Amé-
lia de Mello e dos Presidentes
do Júri das candidaturas de
cada área, Professor Daniel
Bessa, pelo BCSD Portugal,
Professor João Falcão e
Cunha, pela COTEC Portugal,
e Professor José Fragata, pela
Universidade Nova de

O MASMO – Mu-
seu Arqueológico
de São Miguel de
Odrinhas partici-
pou na Festa da Ar-
queologia, que de-
correu no Museu
Arqueológico do
Carmo, em Lisboa, a
29 e 30 de abril.
Com cerca de 5 mil
visitantes, este é um
evento em torno da
arqueologia e da
sociedade. Foram
dois dias de partilha
do trabalho desen-
volvido na área da
arqueologia em Por-
tugal, este ano sob
o tema “Arqueologia e Desenvolvimento Sustentável”.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
sublinhou “o sucesso da participação neste evento
demonstra também o trabalho desenvolvido pela autarquia
que assume uma importância acrescida, pelo foco mantido no
Património arqueológico de Sintra”.
A presença do MASMO no evento fica marcada pela
divulgação das suas atividades educativas e do trabalho
desenvolvido na proteção, salvaguarda e valorização do
Património arqueológico do concelho.
No espaço do MASMO no evento, os visitantes puderam
realizar atividades de interação com o mundo da arqueologia,
como no caso das crianças e jovens que realizaram atividades
educativas relacionadas com a ocupação romana em Sintra.
A Festa da Arqueologia é um evento organizado trienalmente
pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, no Museu
Arqueológico do Carmo, em colaboração com instituições
públicas e privadas do sector cultural. Tem como objetivo
partilhar com a sociedade o resultado do trabalho
desenvolvido no âmbito da atividade arqueológica nacional.

Fonte: CMS

Sintra esteve presente
na Festa da Arqueologia 2022

Museu Arqueológico do Carmofoto: mac

A Câmara Municipal de Sintra
apresenta no MASMO -
Museu Arqueológico de São
Miguel de Odrinhas as
“Noites de Orfeu”, três serões
musicais gratuitos apresenta-
dos por associações cultu-
rais do concelho.
Os concertos acontecem nos

Sintra organiza “Noites de Orfeu” no Museu de Odrinhas
dias 16 de julho, 22 de outubro
e 30 de dezembro, sempre às
21h30.
A Basílica Romana e o Pátio
Árabe, espaços emblemáti-
cos do museu, serão palco
para estes espetáculos que
pelo seu ambiente propor-
cionam a todos os espetado-

res um serão único, com uma
sonoridade especial.
O mito do herói grego Orfeu,
que encantava deuses, mor-
tais e até as próprias pedras
com a sua música, é o mote
para a criação destas noites
culturais promovidas pela
Câmara Municipal de Sintra.

Os concertos são de entrada
gratuita com limite máximo de
participantes, sendo por isso
de inscrição obrigatória
através de contacto telefó-
nico 21 923 86 08 ou e-mail
dbmu.masmo.geral@cm-
sintra.pt

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião do
executivo, a isenção de alunos e professores do concelho ao
pagamento do ingresso no espetáculo “Os Maias”.
Numa lógica de apoio ao fomento pela cultura, apoio à
educação e ao Plano Nacional de Leitura, a autarquia de Sintra
concede a alunos e professores do concelho o acesso gratuito
ao espetáculo “Os Maias”, representando um apoio no valor
de 9370 euros.
Para Basílio Horta, presidente da autarquia de Sintra, “esta é
uma forma de melhorar a qualidade do ensino, é levar a cultura
aos mais jovens. Investir na educação é investir no futuro
dos nossos jovens. Garantindo o acesso a este espetáculo
estamos a alargar o espectro da sala de aula que sai do
estabelecimento escolar para as ruas e salas de espetáculo.”
Assim, mais de 900 alunos e professores do concelho de
Sintra beneficiam durante o ano de 2022 do acesso gratuito a
esta ferramenta de trabalho e aprendizagem.
A obra literária de Eça de Queirós “Os Maias” apresenta-se
em cena no Centro Cultural Olga Cadaval, numa produção da
Éter – Produções Culturais dirigida ao público escolar. Esta
obra, publicada em 1888, é uma das mais importantes de toda
a literatura narrativa portuguesa, onde o autor faz uma critica
à situação decadente à alta burguesia lisboeta oitocentista,
constituindo-se assim como uma leitura quase obrigatória no
âmbito do Plano Nacional de Leitura, no 11º ano de
escolaridade.

Sintra garante acesso gratuito
a peça de teatro
do Plano Nacional de Leitura
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s Serviços Muni-
cipalizados de
Água e Sanea-
mento de Sintra
(SMAS de Sintra)

Parque Urbano de Fitares, dia 10 de julho, às 9h30 e às 14h30

Associação de Escolas de BTT
promove provas em Rio de Mouro

prática de ciclismo, conta com
um importante cunho soli-
dário, já que tem como
objetivo a angariação de
fundos para a aquisição de
bicicletas destinadas a crian-
ças e jovens que gostavam
de praticar a modalidade de
BTT, mas que não têm pos-
sibilidades financeiras para o
efeito.
Promovidos pela Associação
Escola de BTT Rio de Mouro
(AEBTTRio), com sede em
Rio de Mouro, o Grande
Prémio de XCO e o Encontro
de Escolas de BTT vão reunir
cerca de 300 participantes,
com idades entre os 5 e os 65
anos, com a manhã, a partir

das 9h30, dedicada às
competições das categorias
de cadetes até masters, en-
quanto a tarde, a partir das
14h30, será reservada às
camadas jovens.
Através da realização das
duas iniciativas, a AEBTTRio
prossegue a respetiva missão
de proporcionar uma apren-
dizagem qualificada da prática
de ciclismo a crianças e
jovens, assente numa Escola
de Ciclismo (oficial União
Velocipédica Portuguesa-
Federação Portuguesa de
Ciclismo), e de organizar
eventos desportivos ligados
à modalidade, sempre com o
objetivo maior de promoção

de estilos de vida saudáveis
através do desporto e de
atividades ao ar livre.
Entre as 14h30 e as 17h30,
durante a realização do
Encontro de Escolas de BTT,
os mais pequenos vão poder
participar no jogo “Os SMAS
de Sintra e o Ambiente”, que
dá a conhecer as atribuições
dos serviços (abastecimento
de água, drenagem e trata-
mento de águas residuais e
recolha e transporte de resí-
duos urbanos), assim como
aborda temáticas relaciona-
das com a correta separação
de resíduos e o ciclo urbano
da água.

Fonte: SMAS

O
apoiam a realização do
Grande Prémio de XCO
(Cross Country Olímpico) e o
Encontro de Escolas de BTT,
que vão decorrer no próximo
domingo, 10 de julho, no
Parque Urbano de Fitares, em
Rio de Mouro. Para além da
cedência de água para abas-
tecimento dos participantes,
os SMAS de Sintra vão
promover ações de educação
e sensibilização ambiental,
com a dinamização do jogo
“Os SMAS e o Ambiente”,
assim como a divulgação de
projetos como a recolha sele-
tiva de resíduos alimentares
(biorresíduos) e de valoriza-
ção e reciclagem de têxteis e
máscaras.
Conscientes da sua respon-
sabilidade social e com atri-
buições municipais ao nível
da educação e sensibilização
ambiental, os SMAS de Sintra
vão apoiar um evento que,
para além da sua vertente
desportiva e de promoção da

PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

A sardinha será a rainha da festa em Nafarros, Sintra, com
muita animação e artesanato. A primeira edição da Festa da
Sardinha Assada realiza-se de 22 a 24 de julho.
Esta é uma aposta na dinamização da economia local. Para
além da gastronomia, da rainha desta festa, o certame conta
ainda com animação, artesanato e música.
Com as sardinhas assadas no centro das atenções, o pavi-
lhão de Nafarros é o lugar certo para saborear este prato
típico dos Santos Populares.
O evento é promovido pela Liga dos Amigos da 3.ª Idade “Os
Avós” e pela União Desportiva e
Cultural de Nafarros e conta com o apoio da Câmara Municipal
de Sintra.

PROGRAMA
22 de julho – Abertura às 12h00
Acordeonista Rui de Carvalho
23 de julho – Abertura às 12h00
20h30 Rancho Folclórico “Os Camponeses Dona Maria”
Rogério Silva
24 de julho – Abertura às 12h00
20h30 Grupo Musical Azul e Amarelo
União Desportiva e Cultural de Nafarros
Rua da Tomadia, 2710-415 Sintra

Festa da Sardinha Assada
em Nafarros

A autarquia implementou em
maio de 2021, na Casa da
Juventude, o espaço Grow Up
Arena Sintra, em colaboração
com a Associação Grow Up
Gaming, promovendo os
ESportes enquanto ferramen-
ta de socialização, auto-
conhecimento e consciência
de si próprios que influencia
diretamente na formação do
carater dos indivíduos.

Sintra reforça apoio a atividades de gaming
na Casa da Juventude

A Câmara Municipal de Sintra adjudicou a empreitada de
requalificação de espaços verdes do Parque Urbano Casal da
Barota, no valor de 107 mil euros.
A empreitada, aprovada em reunião de executivo, visa o
melhoramento dos espaços verdes, a sua modernização e
adequação à vivência da comunidade.
Basílio Horta, presidente da autarquia, sublinha que “que-
remos que viver em Sintra seja mais atrativo. É com esse intuito
de criar vivência que requalificamos os espaços verdes e de
lazer que certamente contribuem para a melhoria da qualidade
de vida de quem vive e trabalha em Sintra”.
Recorde-se que este espaço, com uma área total de 50 mil m2,
foi já alvo de intervenção com o objetivo de melhorar as
condições de acessibilidade no interior do parque e de
reconfiguração de parte do sistema de caminhos existentes
executados com recurso a betão poroso colorido por forma a
manter os índices de permeabilidade.

Fonte. CMS

Sintra requalifica espaços verdes
do Parque de Casal da Barota

O Grow Up Arena Sintra tem
como objetivo o desenvol-
vimento de Academias de
Esports e pretende será um
local de excelência para a
identificação de talentos na
região de Sintra que possam
vir a vingar na área dos
Desportos Eletrónicos.
Fundada desde 2008, a Asso-
ciação Grow uP Gaming conta
com o apoio da Câmara

Municipal de Sintra. Esta
associação é uma das Mul-
tigamings portuguesas que
integra uma maior quantidade
de membros, contando com
mais de 1000 membros. A sua
missão visa apoiar o desen-
volvimento e crescimento da
atividade de Gaming em
Portugal, mas também
promover a sua atividade
através de um modo saudável

e responsável.
O espaço Grow Up Arena
Sintra, espaço dedicado ao
desporto eletrónico, na Casa
da Juventude, encontra-se
disponível de segunda a
sexta-feira, das 14h00 às
18h00, sem necessidade de
marcação e é dirigido a
jovens maiores de 12 anos.

Fonte: CMS

Leia, assine
e divulgue o

JORNAL DE SINTRA
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ealizou-se na noite
de 3.ª feira, dia 28 de
Junho, a 1.ª Gala
Academia de Judo
Filipa Cavalleri, uma

Momento de consagração da equipa de Juvenis foto: ventura saraiva

I Gala Academia de Judo Filipa Cavalleri

Protocolo com o Janas FC a novidade da noite

R
cerimónia que serviu para
homenagear atletas, treinado-
res, e parceiros da Academia
que neste primeiro meio ano
de existência tem vindo a su-
bir no número de praticantes,
tendo já conquistado vários
lugares de pódio em compe-
tições nacionais e regionais.
O salão nobre do Janas Fute-
bol Clube, sedeado na União
de Freguesias de Sintra (San-
ta Maria e São Miguel, São
Martinho, São Pedro de Pe-
naferrim), foi o local da
cerimónia, e reuniu centena e
meia de pessoas, lotando por
completo toda a sala.
Ainda antes do início da en-
trega dos galardões, foi anun-
ciada a parceria entre a cole-
tividade e a Academia, com o
Janas FC a regressar a uma
modalidade que em tempos
passados foi de enorme su-
cesso. Ambos ficam a ganhar,

potenciando novos valores
para o judo, e melhorando as
condições de treino exis-
tentes.

Jornal de Sintra entre
os homenageados
Os escalões etários da Aca-
demia de Judo Filipa Cavalleri

subiram ao palco para receber
os respectivos galardões, nu-
ma cerimónia conduzida pelo
professor Carlos Ramos, uma
das figuras do judo, quer co-
mo atleta, treinador, dirigente,
formador e comentador nos
media. Na lista dos homena-
geados, e parceiros da Aca-
demia, o Sport Algés e Dafun-

do, e o Judo Clube de Portu-
gal foram agraciados, sendo
ainda distinguido o Jornal de
Sintra pelo apoio dado à
modalidade. Um reconheci-
mento que nos deixa orgulho-
sos. (noticia a desenvolver na
próxima edição do Jornal de
Sintra, edição impressa)

Ventura Saraiva

Taça Associação de Patinagem de Lisboa de Juvenis (sub 17)

Stuart-HC Massamá arrecada troféu
Ventura Saraiva *

Para chegar à final, a formação de Massamá derrotou a do Tojal
(concelho de Loures) que acabaria no 4.º lugar

formação da cidade
de Queluz acabaria
por garantir a pre-
sença no jogo da fi-
nal, ao bater a

foto: cortesia apl

Com organização da Associação de Patinagem de Lisboa, realizou-se nos dias 25 e 26 de Junho, no
pavilhão desportivo João Campelo, Escola Secundária Stuart Carvalhais, em Massamá, a final four
da Taça APL destinada ao escalão de Juvenis (sub 17). A equipa do Astro Stuart aproveitou bem o
factor casa, e apoiada pelo seu público, acabaria por arrecadar o troféu, ao bater na final, o Clube
de Patinagem de Beja, por 1-0.

A
APAC Tojal, por 4-2, no pri-
meiro jogo do calendário
relativo à competição. O duelo
seguinte, opôs as equipas do
Clube de Patinagem de Beja,
e Associação Desportiva de
Oeiras, com a vitória a sorrir
aos jovens alentejanos, por
3-4.
O segundo dia, abriu com o
jogo para atribuição do 3.º e
4.º lugar, e assistiu-se a mais
um encontro emotivo, termi-
nando com a vantagem da
formação oeirense por 2-1.
O jogo da final, foi ainda mais
forte nas emoções, dentro e
fora da pista. Com forte apoio
do seu público, a Stuart-HC
Massamá acabou por levar de
vencido o seu opositor, o
Clube de Patinagem de Beja,
por um magro (1-0) resultado,

mas suficiente para fazer a
festa.
Refira-se que na entrega de
prémios marcaram presença,
o presidente da Associação
de Patinagem de Lisboa, Luís
Nascimento, acompanhado
do “vice” para o hóquei em

patins, Dinis Valentim, e do
presidente do Conselho de
Arbitragem, Luís Peixoto.
O Agrupamento de Escolas
de Massamá, esteve repre-
sentado pelo seu presidente,
Pedro Figueiredo, a União de
Freguesias, por Pedro Bráz, e

a Câmara Municipal de Sintra,
com Bruno Parreira, vice-pre-
sidente, e vereador do Des-
porto.
Já o clube, mobilizou toda a
estrutura liderada pelo presi-
dente da Direcção, Rui
Espada.                *Com APL

Terminada a 4.ª Fase de Apuramento do Campeão Nacional
(Grupo 1 e 2), competição que teve lugar no pavilhão Fernando
Lopes Graça, em Parede, no concelho de Cascais, nos dias
1,2,3, começa hoje, dia 8, no pavilhão municipal de Albergaria-
a-Velha (região de Aveiro), o apuramento do campeão de
Infantis (sub 13).O quadro de jogos começa às 16h00, com o
Infante Sagres-Sporting, prosseguindo com a UD Oliveirense-
HC Braga (18h00), Benfica-HC Mealhada (20h00), e finalizando
com o Sporting Clube de Torres (1.º Grupo 1)-Hockey Club de
Sintra (4.º Grupo 2), às 22 horas.
No sábado (9), e domingo (10), jogam vencidos e vencedores,
até ser ordenada a classificação final do campeonato,
apurando o campeão da época 2021-22.
Registe-se que na 4.ª fase, o Hockey Club de Sintra saiu derro-
tado nos três jogos que realizou (Grupo 2), no pavilhão em
Parede. Na 1.ª Jornada, perdeu (1-5), com o HC Mealhada
(marcou Vasco Domingues), na 2.ª, com o HC Braga (6-2),
marcou Vasco Domingues (2), e na 3.ª, com o Sporting (0-3).
O Sporting totalizou 9 pontos (1.º lugar); HC Braga, 6; C
Mealhada, 3, e HC Sintra, 0. No Grupo 1, a classificação foi a
seguinte: 1.º Sporting Torres, 6 pontos; 2.º Benfica, 6, 3.º
Oliveirense, 6, 4.º Infante Sagres, 0.               Ventura Saraiva

Campeonato Nacional de Infantis (sub 13),
em Albergaria-a-Velha
HC Sintra avança
com Sporting de Torres

foto: cortesia hcs

Decorreu no dia
26 de Junho, no
pavilhão do Clu-
be Atlético de
Campo de Ouri-
que, em Lisboa,
a 2ª parte do Tor-
neio Jovem APL
2022, na qual
participaram as
Esperanças B de
Patinagem Li-
vre. Esta prova
voltou a contar
com a colabora-
ção do clube an-
fitrião, o popular
CACO, e foi destinada aos atletas de níveis distritais, mas
ainda sem acesso ao nível distrital da modalidade. Participaram
cerca de 110 patinadores, distribuídos pelos escalões de
Infantis, Iniciados, Cadetes e Juvenis.
Relativamente aos competidores do concelho de Sintra há a
destacar o pódio alcançado por Ana Soares, da secção de
patinagem dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme, no
escalão de Iniciados B.
Classificação: Iniciados B – 1.ª Ana Soares (AHBVA); 2.ª
Matilde Ferraz (Leões de Porto Salvo); 3.ª Matilde Faria (GDU
Ericeirense)

VS/APL

Vasco Domingues – o capitão da equipa
marcou os três golos nesta fase da prova

Torneio Jovem APL 2022 em Campo de Ourique
Ana Soares (Almoçageme)
no pódio de Iniciados

Pódio de Iniciados B, com Ana
Soares no degrau mais alto

foto: cortesia apl
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eresa Bonvalot te-
ve pela frente nas
meias-finais, Caro-
lina Mendes, uma
das principais

1.ª Divisão do Surf Nacional – 4.ª Etapa da Liga MEO 2022

Teresa Bonvalot garante título. “Kikas” vence e entra nas contas
Ventura Saraiva*

Martim Nunes é o surfista
vencedor da edição de 2021
do Tiago Pires Award by
ANSurfistas. Um prémio atri-
buído por decisão conjunta
de Tiago Pires, e da Asso-
ciação Nacional de Surfistas,
que regressa após dois anos
de ausência, devido ao pe-
ríodo pandémico.
No âmbito das celebrações
do Dia internacional de Surf,
realizado no dia 20 de Junho,
o jovem surfista da Praia
Grande, de apenas 18 anos,
recebe, assim, uma viagem ao
Havai, um dos principais pal-
cos de treinos e competições
internacionais, sendo consi-
derado absolutamente estru-
turante para quem procura a
excelência a nível de perfor-
mance no Surf.

Frederico Morais e Teresa Bonvalot conquistaram, no domingo, dia 26 de Junho, o triunfo no Allianz Ribeira Grande Pro, quarta e penúltima etapa da
Liga MEO Surf 2022, a primeira divisão do surf nacional. 
Numa jornada de muitas decisões, e emoções ao rubro, a atleta de Cascais, juntou a vitória na etapa ao título nacional feminino, que tinha conseguido
de forma antecipada.
No lado masculino o equilíbrio foi maior, mas com o triunfo na prova açoriana, Frederico Morais (“Kikas”),outro cascalense, entrou nas contas pelo
título nacional, que será decidido na etapa final da Liga MEO Surf 2022, em Peniche.

adversárias nas contas pelo
título, mas nem isso pertur-
bou a caminhada triunfante
da surfista do concelho de
Cascais. Dominou o heat do
início ao fim, e brindou as
centenas de pessoas presen-
tes na praia com uma per-
formance de nível interna-
cional. Com 18,75 pontos, Te-
resa conseguiu nessa bateria
o melhor score da etapa, além
de fazer duas das melhores
ondas do campeonato. Mas
mais estava por vir.

Guilherme Fonseca
supera Tomás
Fernandes
na luta directa
Pelo meio da competição
feminina, houve lugar às
meias-finais masculinas, onde
Guilherme Fonseca superou
Tomás Fernandes numa luta
directa pelas contas em dis-
puta. Com a passagem à final,
“Gui” ficava a precisar de um
triunfo para carimbar a vitória
na Allianz Triple Crown, e
também a liderança do ran-
king masculino.
Na outra meia-final, Frederico
Morais superou Eduardo
Fernandes e tornava-se na
grande esperança do já eli-
minado Guilherme Ribeiro
para ainda ser ele a sair por
cima nas contas finais do
ranking e Allianz Triple
Crown.

Teresa Bonvalot
vence
confortavelmente
Maria Salgado

Ao início da tarde foi para a
água a final feminina, onde
Teresa Bonvalot usou toda a
experiência para vencer con-
fortavelmente Maria Salgado,

conseguindo o primeiro triun-
fo da carreira na Allianz Triple
Crown.

Resultados finais do
Allianz Ribeira Grande
Pro:
Final masculina: Frederico
Morais 15,35 x Guilherme
Fonseca 14,65
Final feminina: Teresa Bon-
valot 17,80 x Maria Salgado
6,65
Go Chill Expression Session
feminina: Teresa Bonvalot
Go Chill Expression Session
masculina: Halley Batista
Joaquim Chaves Saúde Best
Wave: Teresa Bonvalot, 9,75
pontos na final
Bom Petisco Girls Score:
Teresa Bonvalot, 18,75 pon-
tos, nas meias-finais
Ericeira Best Surfer:
Jácome Correia
A Liga MEO Surf 2022 re-
gressa, agora, de 11 a 13 de
Novembro com o Bom
Petisco Peniche Pro, a quinta
e última etapa da temporada.
É aí que se vai decidir o título

com 17,80 pontos contra 6,65
da jovem surfista de Santa
Cruz. Além disso, Teresa
conseguiu ainda a melhor
onda de toda a etapa, com 9,75
pontos, mesmo a roçar a
perfeição. Ao título nacional
e da Allianz Triple Crown,
Teresa Bonvalot juntou ainda
a vitória na etapa, além de ter
arrecadado os vários sub-
troféus em disputa.
“Estou muito feliz por estas
conquistas”, começou por
frisar Teresa Bonvalot. “Sen-
ti-me super bem com as
condições de mar que esta-
vam. Penso que era impos-
sível terminar a etapa com
melhores condições que
estas. Tentei divertir-me ao
máximo, colocar tudo em
cada onda e saio muito con-
tente com o surf que mostrei.
Foi uma viagem muito po-
sitiva, com um grupo muito
unido e são essas memórias
que ficam. É isso que me leva
a querer fazer mais e melhor”,
sublinhou a nova campeã
nacional, que sucede a Kika
Veselko e que, além do quarto
título da carreira, sai dos
Açores com a 24.ª vitória em
etapas na Liga MEO Surf.
Na final masculina foi
Frederico Morais a começar
mais forte, mas Guilherme
Fonseca equilibrou rapida-

mente a disputa. Ainda assim,
a experiência de Frederico
serviu para conservar o
triunfo neste Allianz Ribeira
Grande Pro, com 15,35 pon-
tos, contra 14,65 do adver-
sário. Um desfecho que
colocou Frederico Morais nas
contas do título nacional, que
apenas será decidido na
última etapa, em Peniche.
“Todas as vitórias são espe-
ciais, mas vencer aqui é muito
especial”, começou por dizer
Frederico. “Sou ultra compe-
titivo, adoro ganhar e ter
heats como foram quase
todos neste evento. Depois
de ter vencido aqui nos
Açores a primeira etapa da
carreira no circuito nacional,
em 2019, voltar e ganhar outra
vez tem esse toque especial.
Adoro os Açores, é uma terra
lindíssima, onde somos
sempre bem recebidos, tanto
pelas pessoas como pelo
mar”, vincou Kikas, que
venceu a 15:º etapa da carreira
no circuito nacional, tendo
sido a primeira, precisamente,
nos Açores, em 2009, na
última vez que o circuito aqui
tinha passado.
A vitória de Kikas em Ribeira
Grande permitiu, igualmente,
a Guilherme Ribeiro assegurar
a licra amarela Go Chill da
liderança do ranking nacional

masculino. No entanto, dei-
xou as contas da Allianz Tri-
ple Crown masculinas em-
brulhadas, com Guilherme
Ribeira e Guilherme Fonseca
empatados e a necessitarem
de disputar um inédito surf
off. Nesse heat de desempate
foi Guilherme Fonseca a
vencer Guilherme Ribeiro,

T

Créditos da foto: Jorge Matreno/NA Surfistas

Teresa Bonvalot e Frederico Morais vencem 4.ª, e penúltima etapa da Liga MEO

Prémio Tiago Pires Award by ANSurfistas 2021
Sintrense Martim Nunes foi o eleito

Aos 18 anos, Martim Nunes tem-se afirmado como um
dos maiores destaques da geração júnior

nacional masculino. Uma luta
onde Guilherme Ribeiro sai na
frente, mas ainda com vários
surfistas na luta, entre eles
Frederico Morais e o cam-
peão em título Vasco Ribeiro.
A nível televisivo, o Allianz
Ribeira Grande Pro poderá ser
acompanhado em direto na
Sport TV, assim como nos
restantes meios oficiais:
facebook do MEO, app do
MEO – disponível na posição
810 da grelha de canais MEO,
e em www.ansurfistas. com e
redes sociais em @ansur
fistas.
A Liga MEO Surf 2022 é uma
organização da Associação
Nacional de Surfistas e da
Fire!, com o patrocínio do
MEO, Allianz Seguros,
Joaquim Chaves Saúde, Bom
Petisco, Go Chill, Somersby,
Corona e Rip Curl, o parceiro
de sustentabilidade Jerónimo
Martins, o apoio local da
Câmara Municipal de Ribeira
Grande, e o apoio técnico do
Azores Surf Club e da Fede-
ração Portuguesa de Surf.

*Com ANS Comunicação
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Campeonato do Mundo de Natação Adaptada

Susana Veiga (CNCVG) vice campeã nos 50 m

ouro foi para a
brasileira Marian
Ribeiro (28,18), e o
bronze para a espa-
nhola Sarai Gascon

A nadadora do Clube de Natação Colégio Vasco da Gama, em Meleças, encerrou com chave de prata
a participação portuguesa no Mundial de natação adaptada que decorreu entre os dias 12 e 18 de
Junho, no Arquipélago da Madeira (Funchal), ao terminar em segundo lugar com 28,90 segundos,
na prova de 50 metros (S9).

O
(29,19).  No Funchal (Madei-
ra), e três anos depois, a na-
dadora do Colégio Vasco da
Gama repete a prata conquis-
tada no Mundial de Londres
2019, e confessou a sua pre-
dilecção pela disciplina.
«Deixar os 50 livres para o
último dia, é algo que me deixa
com uma ansiedade muito
grande, mas consegui dar a
volta. Esta é a prova que ge-
nuinamente mais gosto de

Susana Veiga repete Medalha de Prata
em Mundiais (S9). A nadadora confessa que os 50 m
são os que mais gosta de nadar

 foto: cortesia: fpn

nadar. Dedico esta medalha a
toda a gente que me apoiou.
Gosto muito da prata” gra-
cejou.
Durante a competição Su-
sana Veiga realizou 6 provas,
3 eliminatórias e 3 finais,
tendo alcançado novos Re-
cordes Nacionais nos 100
metros Livres com o 5º lugar
e com a obtenção do 6º lugar
nos 400 metros Livres. No
último dia de competição a
atleta sagra-se vice-campeã
do mundo ao conquistar o 2º
lugar com a excelente pres-
tação nos 50 metros livres.

 VS/FPN

III Torneio Infantil do Judo Clube Pinhal Novo
Sintrense conquista
4 lugares no pódio

 foto: cortesia sus-cj

Decorreu no passado fim-de-semana, dias 2 e 3, no Pavilhão
Municipal de Desportos do Pinhal Novo, o torneio destinado
aos escalões de Infantis e Iniciados, competição promovida
pela Associação Distrital de Judo de Setúbal. O evento
acolheu ainda, as “III Jornadas da Juventude da ADJS” .
Quanto ao torneio, embora destinado aos clubes da região,
foram lançados convites a outras agremiações, caso do Sport
União Sintrense-Clube de Judo. Na classificação por equipas,
classificou-se no 4.º lugar, arrecadando assim o respectivo
troféu, dado que foram premiadas as cinco com melhor
pontuação. Todas as presenças foram limitadas a 12, no
máximo de atletas inscritos.
Individualmente, o Sintrense obteve 4 presenças no pódio,
destacando-se as vitórias de Luísa Faria, e André Sperkach.
Simão Faria, classificou-se no 2.º lugar, e Francisco Costa, no
3.º.
Já Francisco Costa, ficou em 5.º.
Pela Equipa técnica, estiveram presentes, Renato Kobayashi
e Fernando Vendas.

Ventura Saraiva c/ADJS/SUS

Judocas do Sintrense na competição
de Pinhal Novo, e o troféu conquistado por equipas

Residente em Casal de Cam-
bra, Rúben Teixeira, em
representação do Ginásio
Miguel Fonseca - Mente &
Força, de Odivelas, sagrou-
se Campeão Nacional de
Kempo (uma arte marcial
japonesa), competição que se
realizou no pavilhão despor-
tivo Rainha D. Leonor, nas
Caldas da Rainha, nos dias
25 e 26 de Junho, sob a égide
da Federação Portuguesa
Lhoan Tao Kempo. O evento
teve a participação de meia
centena de equipas, e meio
milhar de competidores.
O jovem atleta venceu o
Campeonato Nacional de
Kempo em 3 disciplinas, no
escalão de 14/15 anos (-48

Campeonato Nacional de Kempo

Rúben Teixeira, é campeão (-48 kg) 
kg), em Semi Kempo, Light
Kempo e Ramble Kempo.
De resto, a equipa do con-
celho de Odivelas, teve um
conjunto de resultados de
bom nível, destacando-se
ainda os títulos conquista-
dos por Margarida Martins,
e André Freire, em Semi
Kempo, e os de vice-campeão
de Ana Reis, e Inês Barbosa.
Na presente época despor-
tiva, o atleta de Casal de
Cambra, venceu ainda, o
Campeonato Regional, e a
Taça do Mundo de Light
Kempo, Semi Kempo e
Ramble Kempo.

Ventura Saraiva

Equipa Mente & Força presente nos campeonatos, com
destaque para Rúben Teixeira, o 5.º elemento do grupo,
a contar da esquerda (em cima)

foto: cortesia: mf

www.jornaldesintra.com
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CULTURA

o domínio da intervenção cultural concreta e, em
especial, no que se refere à recuperação de
algumas das peças do seu riquíssimo património
edificado, Sintra é um dos lugares europeus com
evidentes e significativos motivos do maior

Alpendre

Europa premeia restauro
dos Capuchos
João Cachado*

N
regozijo pelo reconhecimento nacional e internacional da
superior qualidade dos trabalhos que tem concretizado
durante este século.
Parques de Sintra, detentora de invejável palmarés dos mais
distintos prémios atribuídos naquele sofisticado enqua-
dramento, é a
entidade que,
mais uma vez,
cumpre enalte-
cer pelo restau-
ro do Convento
dos Capuchos
que venceu o
Prémio da Uni-
ão Europeia
para o Patri-
mónio Cultural
/ Prémios Euro-
pa Nostra 2022
na categoria
Conservação e
Reut i l i zação
Adaptativa
Assinale-se que
foram recupera-
dos todos os
edifícios que
integram o mo-
numento e os
respetivos ele-
mentos deco-
rativos com re-
curso a uma equipa multidisciplinar, que interveio sob total
financiamento da Parques de Sintra, obedecendo a um projecto
cujos contornos é possível conhecer detalhadamente através
de visita a uma pequena exposição que se mantém in loco.

Apenas uma breve referência dando conta de que, não só
relacionado com lendas e contos entranhadamente articulados
com todo um misticismo tão característico de Sintra, o
Convento dos Capuchos mantém memórias inolvidáveis.

Entre outros, tal é o caso da visita do nosso Rei D. Filipe I
cujo reino pluricontinental tanto podia evidenciar a riqueza
do Escorial como a deste humilde e franciscano cenóbio onde,
como deixou registado através de carta às infantas suas filhas,
tão evidentemente, sentiu a cristã humildade que lhes soube
transmitir.

De regresso ao cerne da notícia, na sua qualidade de vencedor
do prémio acima mencionado, o projeto de restauro do
Convento dos Capuchos ainda será candidato ao Prémio da
Escolha do Público. Pois bem, assim sucedendo, fica em
aberto a possibilidade de, pela segunda vez, Portugal arrecadar
os dois prémios. Ou já esqueceram a dupla vitória, em 2018,
do projeto de reabilitação do Jardim Botânico do Palácio
Nacional de Queluz, também levado a cabo pela Parques de
Sintra? 

Como terão presente, actualmente, é a República Checa a
Presidente do Conselho da União Europeia. Entre os dias 25
e 27 de Setembro, em Praga, decorrerá a Cimeira do Património
Cultural Europeu 2022, evento que integra a Cerimónia dos
Prémios Europeus do Património Cultural. Estou certo de que,
imposta pelo caso dos Capuchos, a atenção de todos para lá
se dirigirá.

*Escreve de acordo com a antiga ortografia

Programação
Centro Lúdico de Lopas
4 a 29 de julho
Exposição | “Inspiração de grupo”
Mostra de um trabalho coletivo realizado ao longo deste ano, onde
os participantes exploraram a sua criatividade e imaginação. Este
trabalho transformou-se num quadro individual, tendo como
resultado esta exposição. Aberto à Comunidade
7 de julho| 15h00
Seringball | “Operação água”
Este mês vamos realizar um torneio de Seringball. Traz uma t-shirt
que possas sujar. A animação é garantida.
Entre os 10 e os 15 anos, com inscrição prévia
8 de julho
Centro na Rua | “Centro do avesso”
Neste dia toda a oferta que encontras diariamente no interior do
centro lúdico estará disponível na rua. Vêm e diverte-te.
Todas as idades
18 a 29 de julho
Pintura coletiva | Cri’Aqui
Vem deixar a tua marca através de uma pintura coletiva.
A partir dos 10 anos
Comunidade educativa
Atividades disponíveis para grupos e escolas mediante marcação
prévia
Jogos num minuto
Um conjunto de jogos que vão por à prova, em apenas um minuto,
a tua rapidez e agilidade mental. A partir dos 7 anos
Jogos de exterior
Circuito de jogos de exterior na vertente lúdica e desportiva, que
permitem trabalhar a destreza e rapidez de cada um dos
participantes. Todas as idades
“Conto contigo” | Hora do conto
Nesta atividade as histórias chegam às crianças e todos são
chamados a escutar e participar. O animador socorrer-se de objetos
para transmitir saberes relacionados com as várias temáticas
abordadas nas histórias. Para J.I. e 1º Ciclo

Centro Lúdico de Rio de Mouro
4 a 26 julho
“A festa está a chegar” | Oficinas de expressão plástica
Ao longo do mês vem participar e meter mãos à obra na
preparação do nosso aniversário. Maiores de 6 anos
27 julho
27º Aniversário do Centro Lúdico de Rio de Mouro
Chegou o dia da grande festa do ano, juntos iremos apagar 27 velas.
Todas as idades
Comunidade Educativa
Programa de atividades disponíveis para grupos e escolas mediante
marcação prévia
Jogos num minuto | Atividade exterior
Conjunto de jogos rápidos que permitem trabalhar a destreza e
rapidez de cada um dos participantes.
A partir do 2º ciclo do ensino básico
Jogos cooperativos | Atividade exterior

Centros Lúdicos de Sintra
com atividades gratuitas em julho
A Câmara Municipal de
Sintra promove, ao longo do
mês de julho, diversas ativi-
dades gratuitas nos centros
lúdicos do concelho.
Hora do conto, oficinas, expo-
sições e ainda a celebração
do 27º Aniversário do Centro
Lúdico de Rio de Mouro são
algumas das iniciativas que

serão dinamizadas nos três
centros lúdicos municipais,
dirigidas a famílias, crianças,
público em geral e comuni-
dade educativa.
A Rede de Equipamentos
Lúdicos (REL) de Sintra tem
por objetivo desenvolver di-
versas formas de anima-
ção por forma a garantir uma

resposta mais eficaz às
necessidades da comunidade
local.
A participação das atividades
carece de inscrição prévia
através dos contactos do
equipamento lúdico corres-
pondente:
Centro Lúdico das Lopas: 21
923 68 71 |  deju.cllopas@cm-

sintra.pt
Centro Lúdico de Massamá:
21 439 20 86 
| deju.clmassama@cm-
sintra.pt
Centro Lúdico de Rio de
Mouro: 21 923 68 70
| deju.clriodemouro@cm-
sintra.pt

Os jogos cooperativos assumem um papel relevante para a
construção de relações sociais e desenvolvimento de competências
tanto na infância como na adolescência. Como tal, o centro lúdico
convida a participar num circuito de jogos cooperativos ao ar livre,
garantindo a segurança necessária e muita diversão.
Para J.I., 1º ciclo e 2º ciclo

Centro Lúdico de Massamá
8 julho| 11h00
“Sara tem um grande coração” | Hora do conto
”A Sara sabia que teria de carregar o seu coração para sempre. Só
queria que não fosse tão grande.” Uma história mágica sobre uma
menina que procura a amizade e o amor.” Vem assistir a esta
história, e deixa o teu coração fazer esta viagem com a Sara.
Famílias com crianças entre os 4 e os 8 anos, com inscrição prévia
11 a 14 julho| 15h00
“Triatlo” | Torneio
Gostas de desafios? Então junta-te a um amigo e venham jogar no
Torneio “triatlo” mais aguardado. Juntámos as 3 modalidades,
matraquilhos, snooker e ténis de mesa e vão ser 4 dias de emoção.
Maiores de 12 anos com inscrição prévia
22 julho| 15h00
“Torneio de Fifa 21” | GAMING
Vamos transformar um videojogo num torneio? É isso mesmo, uma
oportunidade para te vestires a rigor e encarnares os teus jogadores
preferidos no E-Sports de FIFA21. Inscreve-te com a tua equipa.
Maiores de 12 anos com inscrição prévia
29 julho| 19h00
“Festa de verão”
Queres organizar uma festa? Junta-te a um grupo de amigos e
apresentem a vossa ideia, criem um tema, pensem na decoração, na
música, entre outras coisas. Depois é só desfrutar.
Maiores de 14 anos
15 a 17 julho
“Festival aqui ao lado” | Evento cultural e educacional
A 4ª edição do “Festival Aqui ao Lado” 2022, regressa ao Jardim da
Quinta das Flores em Massamá. Uma coorganização da Câmara
Municipal de Sintra e da Associação Narrativa Aleatória que junta
um conjunto de artistas jovens de Sintra para dar a conhecer as suas
obras e impulsionar projetos que estejam em fase embrionária.
Durante os 3 dias de festival serão abordadas diversas áreas
artísticas, como música, teatro, curtas, exposições, diversos ateliês,
artesanato e street food. Aberto à comunidade
Comunidade educativa
Programa de atividades disponíveis para grupos e escolas mediante
marcação prévia
Oficina de expressão plástica
Reutilização de diversos materiais e exploração de diversas técnicas
na área da expressão plástica. Para J.I. e 1º ciclo
Histórias | Hora do conto
O ato de contar histórias é um momento único para quem conta e
para quem ouve e muito importante na formação da criança, sendo
um estímulo ao hábito da leitura e da escrita despertando a
imaginação. Para J.I. e 1º ciclo

A Câmara Municipal de Sintra
promove um programa
diverso de atividades durante
o mês de julho, na Casa da
Cultura Lívio de Morais, em
Mira Sintra. As aitividades
são gratuitas e abertas à
comunidade.

Atividades na Casa da Cultura Lívio de Morais em julho

PROGRAMAÇÃO
Oficinas de costura criativa | “Pontos Mágicos”
Terças e quintas-feiras de julho | 14h00
Destinatários: Público em geral
Marcação prévia: 21 912 82 70 | dpec.casadacultura@cm-sintra.pt
Banda Filarmónica de São Bento de Massamá - FilarmoniArtes
16 de julho, sábado | 17h00
Destinatários: Público em geral

O programa consiste em
espetáculos de música, ofici-
nas de costura e na come-
moração do Dia dos Avós.
Inserido no ciclo de matinés
“Música no Largo”, a Casa
da Cultura Lívio de Morais
recebe a Banda Filarmónica

de São Bento de Massamá –
FilarmoniArtes.
As oficinas de costura cria-
tiva “Pontos Mágicos” per-
mitem a aquisição de novos
conhecimentos e técnicas
artísticas na área da costura,
promovendo ainda o conví-

vio e a interação entre a
população sénior.
O Dia Mundial dos Avós será
celebrado com o passeio
cultural “Por Terras de D.
Domingos Jardo”, com o
intuito de reforçar o encontro
de gerações.

Dia Mundial dos Avós | “Por Terras de D. Domingos Jardo”
26 de julho, terça-feira | 10h00
Visita ao Parque Urbano de Mira Sintra e Parque Linear da Ribeira das
Jardas. O passeio termina com um piquenique no Parque das Merendas
de Fitares.
Destinatários: avós e netos
Marcação prévia: 21 912 82 70 | dpec.casadacultura@cm-sintra.pt
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Sintra – “Splash – Dá um mer-
gulho no mar de lixo!”
Quando: até 24 de setembro
Onde: Espaço SMAS da Ribeira de
Sintra

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

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

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

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

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

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

Sintra – “Odeio a Minha Ir-
mã”, pelo Teatromosca
Quando: até 28 de agosto, sábados
e domingos| 16h00
Onde: Quinta da Regaleira

Sintra – “Outra lua vai nas-
cer”, pela Casa das Cenas

Cinema City Beloura
7 a 13 Julho

“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 1, às 11.30h,
13.30h, 15.30h, 17.30h, 19.30h,
21.30h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 2, às 11.10h,
13.10h, 15.10h, 17.10h, 19.10h,
21.20h.
“Buzz Lightyear” VP, na sala
3, às 11.15h.
“Thor Amor e Trovão”, na sala 3,
às 13.30h, 16h, 21.40h.
“Elvis”, na sala 3, às 18.30h.
“Buzz Lightyear” VO, na sala
4, às 11.20h; 13.25h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 4, às 16.10h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
4, às 18.40h, 21.35h.
“Thor Amor e Trovão”, na sala 8,
às 15.20h, 18.20h, 21.10h.

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

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

PUB. JORNAL DE SINTRA

O espetáculo “Ópera au Ca-
baret” organizado pela Câ-
mara Municipal de Sintra,
acontece no próximo dia 8 de
julho, às 21h00, na Socie-
dade Recreativa das Azenhas
do Mar, em Colares.
Este espetáculo, de entrada
gratuita e inserido no Ciclo
“Óperas na Rua”, reúne os
estilos opereta, valsas e me-
lodie sob a direção artística
de Yolanda Soares num
formato de “salão de La Belle
Époque”.
O espetáculo reúne dois pe-
ríodos diferentes de produ-
ção artística que combina mú-
sica e canto lírico. O período
da Belle Époque, marcado
pelo aparecimento de grandes

A Câmara Municipal de Sintra
promove no dia 16 de julho,
no Centro Cultural Olga
Cadaval, o espetáculo de
dança “Éden - Criação de um
novo Mundo” produzido pela
Academia do AI!ADança.
Neste espetáculo a dança
emerge da terra, revestida
pela força da vida e de uma
energia pura que transcende
pela alma de cada bailarino.
O Ballet Clássico, Dança
Criativa, Dança Contempo-
rânea, Dança Espanhola,
Dança Oriental, Hip Hop,
Danças de Salão serão
algumas das linguagens que
subirão a cena.
O espetáculo, dividido em
três sessões, assinala o final
do ano letivo 2021/2022 das
Academias Ai!ADança (Sin-
tra I, II, III, Loures I e II, S.
João da Talha, Pontinha,
Montelavar, AAEA Ensino
Articulado de Dança e Con-
vidados) e conta com o apoio
da Câmara Municipal de
Sintra.
Bilhetes à venda na Ticketline
Mais informação
em ccolgacadaval.pt

Óperas na Rua animam Azenhas do Mar

compositores eruditos, onde
as valsas floresceram e as
operetas atingiram o auge da
sua popularidade.
E o período do “Cabaret”,
representado por composito-
res como Piazzolla e Kurt
Weill. Esta simbiose de am-
bientes contrastantes irá tra-

duzir-se num espetácu-
lo quase boémio e de tertúlia
envolto de muita sensuali-
dade e diversão.
Óperas na Rua realiza-se
sempre às sextas-feiras, às
21h00. Este ano o Parque
Urbano de Casal de Cambra,
o recinto exterior da Socie-

dade Recreativa das Azenhas
do Mar, a Quinta Nova da
Assunção, o Largo do Palá-
cio Nacional de Queluz e o
Parque da Liberdade na Vila
de Sintra são palco para os
cinco espetáculos de entrada
livre.

Academia
Ai!ADança
em palco
no Centro
Cultural
Olga Cadaval

Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense
Espectáculo
de Dança Contemporânea
Dia 9 de julho às 18h, todos os caminhos seguem para o
Auditório Josué António Capucho, na Sociedade Filarmónica
Boa União  Montelava-
rense para a apresen-
tação do Espetáculo de
Dança Contemporânea
Ai!aDança.
Com Direção Artística:
Catarina Fernandes. 
Mais uma produção
Ai!aDança
Reservas:
bilheteira.sfbum@gmail.com

Quando: 20 e 21 de agosto, sábado
e domingo | 18h00
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “Inferno de Dante”,
pelo Teatro TapaFuros
Quando: até 3 setembro, sextas e
sábados, às 21h30.
Onde: Quinta da Regaleira

Sintra – “A viagem de Kolka
Pânkin, e Petka Erchov que
não acreditava em nada”, pela
Rugas - Associação Cultural
Quando: 27 de agosto a 25 de
setembro, sábados e domingos |
16h00
Onde: Quinta da Ribafria

A Parques de Sintra esta-
beleceu parceria com o
Museu Calouste Gulbenkian
o que permitirá aos visitantes
usufruir de um desconto de
15% na visita a estas duas
instituições.
Durante todo o verão, quem

Parceria entre a Parques de Sintra e Museu Calouste
Gulbenkian oferece descontos

visitar os parques e monu-
mentos da Parques de Sintra,
poderá usufruir de um des-
conto de 15% na próxima ida
ao Museu Calouste Gulben-
kian e quem apresentar um
bilhete do Museu Calouste
Gulbenkian no Palácio Nacio-

nal de Sintra, terá direito a
15% de desconto na compra
de um bilhete de adulto.
A presente campanha é válida
até ao final de mês de setem-
bro e os descontos relativos
a esta promoção aplicam-se
apenas nas bilheteiras físicas

mediante a apresentação do
bilhete do local visitado em
primeiro lugar, não sendo
acumulável com outros
descontos em vigor.

Fonte: CMS
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“não há planeta b”

fotos: elsa florêncio

foto: fernanda botelho

O mar que nos habita

Declaração de Lisboa
defende que é neces-
sária “mais ambição a
todos os níveis para
resolver o terrível esta-

pode ler nas notícias da RSF
No entanto Marcelo Rebelo de
Sousa no seu habitual otimismo
afirma que a conferência foi um
sucesso e que não devemos perder
a esperança. Enquanto António
Guterres mais realista e alarmado diz
que é urgente reverter a maré e
passar à ação. AÇÃO parece ter sido
a palavra mais mencionada em toda
a conferência.
É um facto indiscutível que esta crise
mundial dos plásticos está a sufocar
os oceanos mas continua a fabricar-
se e a consumir-se plástico inclusive
dentro do espaço da cimeira. As
próprias barreiras que delimitavam
a área da conferência eram outdoors
com mais de 500 metros de com-
primento fabricados de plástico

como pude constatar quando por lá
passei no fim da conferência.
“Os oceanos são fundamentais no
balanço geopolítico do poder”,
declarou o presidente da Reública,
na sessão de abertura, reforçando a

mensagem do secretário-geral.
“Cuidados de saúde, recursos eco-
nómicos, energia, mobilidade, mi-
grações, desenvolvimento científico
e tecnológico, alterações climáticas,
tudo isto está presente no contexto
ou em resultado da pandemia, da
guerra ou da crise […] Temos de
recuperar o demasiado tempo que
perdemos e dar uma oportunidade
à esperança, uma vez mais.  “A con-
ferência de Lisboa, coorganizada
por Portugal e Quénia, visava
impulsionar esforços globais para
a preservação dos oceanos e se-
guiu-se à de Nova Iorque, nos Es-
tados Unidos, em 2017. A próxima
será em França, em 2025
E eu questiono-me em que estado
estará o mundo daqui a 3 anos.

Quem sabe se não estaremos todos
debaixo de água.
Fui acompanhando de perto, aquilo
que nos foi possível ir assistindo
através dos média e que foi muito
pouco e me deixou bastante frus-

trada e mais segura do que nunca
de que o que conta verdadeiramente
é o lucro a curto prazo, o green-
washing, salvar a economia  a todo

o custo continuando com esta
atitude extrativista e usurpadora dos
recursos marinhos e terrestres de um
planeta em agonia.
Assim que começou a cimeira da
NATO em Madrid, na terça-feira 28

de junho, a do clima ficou esque-
cida, o ambiente um tema secun-
dário, onde se investe pouco, não
ganha audiências nos telejornais a

não ser que haja sangue, tiros e ca-
tástrofes. Investe-se em mais ar-
mamento. De repente os telejornais
ficaram inundados de mais notícias
de guerra, agora com números, com
tanques modernos e mísseis topo
de gama para enfrentar a Rússia.
Criou-se uma nova e muito bélica
ordem mundial. E a PAZ, senhores
a PAZ sufocada, ela também nas
águas turvas do ódio que alimenta
as guerras.
Existe uma emergência, um caos
climático, oceanos em apuros, toda
a humanidade em apuros mas
economia continua como sempre
esteve, de costas voltadas para a
ecologia. Apesar de nos quererem
deitar areia para os olhos e enganar
com falsas promessas e discursos,
relatórios, diretrizes, tomadas de
decisão, nós não dormimos, nós
estamos acordados, com a cabeça
fora das águas turvas e com plena
consciência de que cada vez que
inspiramos estamos a conectar-nos
com o grande oceano que nos corre
nas veias. Com o grande oceano
que grita por socorro. Iremos a
tempo de inverter a maré?

do do oceano”, com os signa-
tários a afirmarem-se “profunda-
mente alarmados pela emergência
global que o oceano enfrenta” e
que se reflete na subida do nível
das águas, na crescente erosão
das regiões costeiras, num ocea-
no “mais quente e mais ácido”.
“A poluição marinha aumenta a
um ritmo alarmante, um terço dos
stocks de peixe são sobre-explo-
rados, a biodiversidade continua
a diminuir e perdeu-se aproxi-

madamente metade dos corais,
enquanto espécies invasoras
colocam uma substancial ameaça
aos ecossistemas marinhos”,
refere o documento. Intitulado O
nosso oceano, o nosso futuro, a
nossa responsabilidade, o texto
admite o “falhanço coletivo”
“ A UNESCO alertou esta sexta-
feira, dia 1 de julho para a infor-
mação “drasticamente incom-
pleta” sobre o estado dos ocea-
nos, na apresentação de um
relatório que, na sua versão piloto
carece de números que possam
sustentar tomadas de decisão.
O “Estado do Oceano 2022”,
que foi apresentado na Con-
ferência dos Oceanos, poderá ser
um “momento da verdade” para
uma sociedade que “sabe o que
se passa com os oceanos” per-
ceber que “a descrição quan-
titativa está drasticamente
incompleta”, afirmou em con-
ferência de imprensa o diretor
do departamento de ciência
oceânica daquela agência das
Nações Unidas dedicada à
ciência, educação e cultura,
Henrik Enevoldsen. Como se

A
Fernanda Botelho


