
págs. 2,3

pág. 13

Cidadãos de Belas lutam pela reposição
da sua centenária freguesia

pág. 6 pág. 8pág. 4

Sociedade
Pita – Maria
da Purificação
Graça
e a sua obra

pág. 7

Saúde
Varíola
dos Macacos
– Infeção por
vírus Monkeypox

São João das Lampas
Exposições
Caninas
de Sintra
2022

História Local
História de Sintra
– Joaquim Fontes,
Francisco Costa
e outros

Desporto/BTT
Rio de Mouro
promove
homenagem
a José Domingos

JORNAL DE SINTRA
SEMANÁRIO REGIONALISTA INDEPENDENTE • DIRECTORA: IDALINA GRÁCIO DE ANDRADE  • ANTÓNIO MEDINA JÚNIOR (fundador) e JORNAL DE SINTRA  galardoados com a Medalha de Mérito Municipal (Grau Ouro) • PROPRIEDADE: TIPOGRAFIA MEDINA, SA

ANO 89 - N.º  4398• PREÇO AVULSO  0,70  (c/ IVA) SEXTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2022

Taxa Paga
Portugal
Cliente 11267710

Pode abrir-se para
verificação postal
Autorizado a circular
fechado DE39252022GSB2B/fev

Publicações
Periódicas

Prioritário

Jornal de Sintra renovou a parceria com a Casa de Teatro de Sintra e com o Politeama, de
Filipe La Féria, para disfruto de bom teatro pelos seus assinantes.
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Cultura / Casa de Teatro de Sintra / Politeama
Jornal de Sintra renova parcerias
de bom teatro para os seus assinantes

Sociedade
Trabalhos
arqueológicos
na Praia das Maçãs/
/Alto da Vigia

As freguesias de Sintra
que por imperativos
legais se uniram em
uniões agregadoras estão
dando sinais de que
pretendem o regresso às suas anteriores e
naturais fronteiras. Está neste caso a centenária
Freguesia de Belas que, no sentido de
promoverem e dinamizarem a recuperação da
sua centenária identidade criaram a Associação
Juntos por Belas Movimento Cívico, para o qual
esperam a adesão das gentes de Belas, das
povoações e dos bairros e lugares a ela ligados.
De referir que ao longo dos anos António Mata
(colaborador do Jornal de Sintra) foi a figura
proeminente do século passado para historiar a
vida e as realidades culturais e sociais desta vila.
António Mata não deixou qualquer livro sobre o
seus profícuo trabalho, uma investigação a
desafiar todos aqueles que muito se interessam
por preservar o passado e dinamizar, em simul-
tâneo o futuro, sem destruir as suas genuínas
identidades.
Segundo e Associação Juntos por Belas
Movimento Cívico, a união forçada com a
freguesia de Queluz colocou Belas numa
situação de dependência, isolamento e
esquecimento.

foto: time outQuinta Nova da Assunção, em Belas

Símbolo dos Atouguias, uma das famílias que deram identidade à Vila de Belas
fotos: jorge fresco
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Associação Juntos por Belas Movimento Cívico

Cidadãos de Belas lutam pela reposição
da sua centenária freguesia

Princípios gerais

– Defender a identidade da
vila de Belas e da sua Fre-
guesia, contra o desinteresse
e o ostracismo;
– Defender o património da
freguesia;
– Defender um Programa de
Desenvolvimento em todas
as áreas, pela reposição da
Freguesia.

De acordo com os fins acima
expostos, colocaram à con-
sideração/discussão os se-
guintes pontos:

– Existência de um Pólo de
Saúde em Belas, que con-
gregue as necessidades es-
senciais dos utentes de todas
as localidades da freguesia,
dotado de Serviço de Aten-
dimento Permanente e de
todos os meios essenciais de
funcionamento para as espe-
cialidades médicas mais ne-
cessárias, com particular
atenção para as crianças e
utentes com mobilidade
reduzida;
– Existência de transportes
públicos de passageiros re-
gulares diários que viabilizem
a mobilidade entre todas as
localidades que compõem a
Freguesia de Belas, com
passagem/ligação por Belas,
pelo Centro Clínico de Monte
Abraão e pela estação ferro-
viária de Queluz-Belas;
– Recolha diária do lixo em
toda a freguesia, limpeza da
área envolvente aos pontos
de recolha e limpeza diária do
Jardim Público 25 de Abril;
– Limpeza regular semanal
dos arruamentos com de-
sentupimento/desobstrução
de sarjetas e sumidouros em
todas as localidades da
freguesia, incluindo as redes
públicas de águas pluviais;
– Revisão e melhoramento da
sinalização vertical e de pa-
vimento, com análise e reso-
lução dos casos de perigo-
sidade comprovada e manu-
tenção regular do tecido
viário, passeios e valetas em
todas as localidades da
freguesia;
– Existência de contentores
para recolha classificada de
resíduos verdes, monos e

História
O território onde se encontra a vila de Belas
apresenta características que determi-
naram, sem dúvida, o seu povoamento, a
sua organização e desenvolvimento.
Situada entre serras, algumas de pequeno
relevo outras mais acidentadas, como a
serra da Carregueira, entrecortada de vales
fertilizados pelas abundantes linhas de
água, Belas remonta aos primórdios da
Nacionalidade onde se conhecessem os
limites da paróquia e vila de Belas já no
século XII. Os registos arqueológicos en-
contrados permitem determinar a existência
da presença humana desde o Paleolitico
Médio (40 000 a 30 000 a.C.), daí passando
pelo Neolítico, Calcolítico, o Megalítico
(podemos encontrar alguns complexos
megalíticos, como por exemplo o complexo
megalítico do Monte Abraão – vertente
marcadamente funerária), mas sempre
denunciando uma densidade populacional
muito baixa. Só no período de Romanização
encontramos vestígios de uma densidade
populacional significativa e com alguma
organização. Desta época salienta-se os
vestígios da barragem romana, situada na
estrada que liga Belas a Caneças. Da
presença árabe ficaram também alguns
vestígios, principalmente a toponímia local
(exemplos: Massamá, Queluz, Meleças).

Belas foi vila e sede de concelho até 1855.
Até ao liberalismo era composto apenas
pela freguesia da sede, sendo mais tarde
incorporada a freguesia de Barcarena.
Tinha, em 1849, 4 041 habitantes e 49 km².
Voltou a obter a categoria de vila em 24 de
Julho de 1997. Em 2013, no âmbito da
reforma administrativa foi anexada à
freguesia de Queluz, criando-se a União de
Freguesias de Queluz e Belas.
Com lugares desta freguesia foi criada em
1925 a freguesia de Queluz, em 1953 a
freguesia de Agualva-Cacém e em 1997 a
freguesia de Casal de Cambra.

Lugares e Bairros
Bairro Quinta da Samaritana
Bairro João da Nora
Bairro da Xetaria
Bairro Casal da Barota
Bairro Pomar das Chaves
Bairro da Quinta da Portela
Bairro Serra da Silveira
Belas
Carapeniques
Casal da Carregueira
Forno da Cal
Idanha
Penedo Cintrão
Pego Longo

Um grupo de cidadãos da Freguesia de Belas constituiram no dia 30 de julho de 2021 uma associação cívica com o
objectivo de defender a identidade da Vila de Belas e a sua centenária freguesia, a qual no entender dos outorgantes está
desde há muito condenada ao ostracismo.

outros consumíveis em todas
as localidades da freguesia
bem como a colocação de
mais ecopontos de proxi-
midade, para incrementar a
separação de resíduos;
– Instalação urgente em
Belas de uma Unidade Terri-

torial da GNR, para servir
todas as localidades da
freguesia, que contenha as
valências de fiscalização/
controlo do trânsito, fiscali-
zação de proximidade e de
patrulhamento rural;
– Existência em Belas de uma
estrutura pública adminis-
trativa que disponibilize
atendimento de serviços
camarários e atendimento de
todos os serviços públicos
necessários à população (ex-
registos civil e predial, car-
tório notarial, electricidade,
água, gás, transportes pú-
blicos, comunicações, etc.);
– Existência de um balcão de
um estabelecimento bancário
com atendimento ao público,
ou em alternativa, instrução
na Estação dos CTT de Belas,
da vertente bancária existente
na referida empresa;
– Existência de uma estrutura
de proximidade local que
congregue as valências de
berçario, jardim de infância,
pré-primária, centro de dia e
assistência domiciliária a
idosos, de custos acessíveis
à população;
– Dinamização comercial e

melhoria de condições de
utilização do Mercado Paro-
quial de Belas, criando
incentivos para os comer-
ciantes e lojistas e para novos
ramos de negócio;
– Elaboração de um registo
nominal das empresas exis-

tentes em toda a freguesia,
por forma a estudar/viabilizar
a criação de incentivos de
funcionamento, de valor
acrescentado às actividades
locais e de fixação/criação de
emprego.

Esta associação, pretende,
segundo carta enviada à sra.
presidente da  Assembleia de
Freguesia de Queluz e Belas
em 25 de abril de 2022 que esta
dê seguimento à legislação à
Lei n.º 39 de 24 de Junho de
2021, agende uma Assem-
bleia de Freguesia extraor-
dinária de forma que seja
apreciada e deliberada a de-
sagregação desta União de
Freguesias, para que a Fre-
guesia de Belas e a Freguesia
de Queluz sejam repostas tal
e qual como estavam ante-
riormente à sua agregação e
que essa deliberação seja de
imediato comunicada ao
Órgão Executivo da Junta de
Freguesia e para a Assem-
bleia Municipal.

Fonte: Associação
Juntos por Belas

Movimento Cívico

Serra de Casal de Cambra
Urbanização das Campinas
Urbanização da Quinta da Fonteira
Venda Seca
Meleças

Heráldica
Escudo encimado da coroa mural de quatro
torres.
Armas do senhoria de Belas. No ordena-
mento da heráldica da Vila de Belas,
segundo os livros do antigo Concelho de
Belas, em poder do Arquivo Histórico de
Sintra, consta somente o brasão de família
dos Correias da Atouguia: Em campo negro
ou vermelho: a cruz dos Francos, em ouro,
acantonada de quatro flores-de-lis, símbolo
heráldico dos povoadores da Estremadura
Roberto de La Corne e seus descendentes,
primeiros senhores de Belas.
Em orla vermelha: duas espigas de trigo em
ramo de ouro. Simbolizam as duas partes
geográficas, que a vila e seu termo senho-
rial, dividiam: dum lado, a Leste, de
Carenque até A-da-Beja; do outro lado, a
Oeste, desde a Barota até à Agualva.
Campos de searas, do característico trigo
mourisco da região, denominado Durazio.
Sobre as colinas, adejavam dezenas de
moinhos, de búzios cantantes. Eram a alma
da paisagem.
Bandeira e estandarte: esquartelado dos
esmaltes principais do brasão: vermelho e
negro: Vermelho é a cor que na heráldica
significa vitória e guerras, e representa a
vida, a alegria, o sangue, a força. Negro:
cor heráldica de Lisboa medieval, em cujo
termo a região de Belas andou sempre
integrado e historicamente ligado. O negro
era a cor dos pendões, dos ofícios e dos
traje dos físicos e dos letrados, e ainda dos
vereadores nos actos oficiais.

Património
Aqueduto das águas livres em Belas.
Ruínas da antiga barragem romana donde
partia um aqueduto para Olisipo
Casa nobre, anexos agrícolas, jardins, fonte
e portão da Quinta do Molha Pão
Casa e Quinta do Bonjardim
Palácio da Quinta do Marquês
Monumento megalítico do Pego Longo ou
Monumento megalítico de D. Maria ou
Monumento megalítico da Serra das
Camélias ou Monumento megalítico da
Serra das Camelas ou Galeria de Carenque
Pórtico manuelino da Igreja Matriz de Belas
ou Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia
Monumento ao Bombeiro

(Continua na pág. seguinte)
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Colectividades
Belas Rugby Clube, agora com sede em Queluz, O Rugby
em Belas surgiu em 1975 quando o então jogador do
CDUL, Manuel Henrique Saraiva decidiu tentar organizar
uma equipa na sua terra natal.
Foi este grupo liderado por Manuel Saraiva e Ruy
Gonçalves que iniciou os contactos com o C.D. Belas
no sentido de ser criada uma secção de rugby. O desafio
foi aceite e a este grupo juntaram-se mais tarde outros
elementos que tiveram também um papel importante
como seccionistas: Manuel Saraiva (Pai), Adelino Silva,
Joaquim Ferreira, Tomé Reis e certamente muitos outros
que de uma maneira ou de outra contribuíram para o que
é hoje o Belas Rugby Clube. O primeiro treino realizou-
se no dia 12 de Outubro de 1975. Nos anos seguintes o
grupo foi crescendo e em pouco tempo havia várias
equipas em competição, desde os Infantis aos Juniores.
Mais tarde em 16 de Julho de 1991 foi fundado o Belas
Rugby Clube.

Clube Desportivo de Belas No dia 18 do mês de Maio de
1944, juntou-se um grupo de jovens de Belas, liderados
por Filipe Gameiro Pereira e formaram um clube desportivo
cujo principal objectivo era a ocupação dos tempos livres.
Iniciou-se assim o CLUBE DESPORTIVO DE BELAS e o
seu percurso, além de desportivo, seria também de
carácter social e cultural. No começo e devido ao
entusiasmo de alguns praticantes da vila, o clube apenas
contava com uma modalidade: o futebol. Foi na bonita
Vila de Belas, mais exactamente no pátio da Quinta do
Bonjardim, que se disputou o primeiro jogo de futebol,
realizado no nosso país. Não se descurava a vertente
social e nesse sentido, organizavam-se alguns bailaricos
em que se sublinha o convívio entre a população jovem
e menos jovem da Vila. Com o passar dos anos e a
contribuição de alguns moradores e entusiastas do
desporto jovem, foram sendo introduzidas e organizadas
novas modalidades. São o exemplo disso o Atletismo, o
Ciclismo, a Ginástica, o Motocross, o Rugby, o Tiro ao
Arco e o Tiro ao Chumbo. O clube teve em todas as
modalidades, atletas que souberam com a sua prática
desportiva e humana e muito amor à camisola, elevar
bem alto o nome do CLUBE DESPORTIVO DE BELAS.
Depois de algum tempo de dificuldades, o clube
encontra-se actualmente numa situação equilibrada,
tendo em actividade as modalidades de Futebol juvenil,
ciclismo de estrada e BTT, proporcionando a 170 jovens
a prática de várias modalidades desportivas.
Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Belas Foi
fundado oficialmente em 21 de Maio de 1979 com
estatutos publicados no Diário da República de 27 de
Junho do mesmo ano, com o objectivo de congregar
todas as actividades culturais que se vinham
desenvolvendo regularmente desde a sua fundação.
Neste centro encontra-se o “Grupo Folclórico de Belas”
grupo mais representativos da região saloia, “Academia
de dança” onde poderá aprender danças diversas e
“Casa-Museu Joaquim Ferreira” museu com peças
antigas da vila de Belas.

Grupo Folclórico de Belas realiza anualmente, por altura
da data comemorativa da sua fundação, um espectáculo
folclórico que pretende mostrar ao público, usos e
costumes da região saloia bem como de grupos de outras
regiões convidados, trazendo ao nosso seio
agrupamentos representativos das mesmas.
Considerado um dos agrupamentos mais representativos
da região saloia, tem integrado o elenco de muitos
espectáculos de folclore, ao longo de todos estes anos,
nos pontos mais variados do nosso Portugal e também
já se exibiu em Espanha, Alemanha, França Egipto e
Inglaterra.

Fonte:  Wikipédia

A Câmara Municipal de
Sintra tem a decorrer os
trabalhos de reabilitação e
ampliação da antiga escola
primária de Belas que dará
lugar ao futuro Centro de
Saúde, num investimento de
1 milhão e 88 mil euros.
Esta empreitada, levada a
cabo pela autarquia de Sintra,
resulta da necessidade de
colmatar a carência de cuida-
dos de saúde primários nesta
freguesia. A requalificação
abrange uma área total de
intervenção de 2.108 m², com
uma área bruta de construção
para o piso 0 de 332,70 m² e

Reabilitação do futuro Centro
de Saúde de Belas avança a bom ritmo

para o piso 1 de 556,75 m².
O presidente da autarquia,
Basílio Horta, frisou que “a
saúde é desde o primeiro dia
a nossa prioridade e prova
disso é o que temos vindo a
fazer no concelho. Depois de
Queluz, Agualva, Algueirão-
Mem Martins, Sintra e

Almargem do Bispo, este é o
sexto centro de saúde no
concelho construído pela
autarquia”.
A construção do Centro de
Saúde de Belas está incluída
no Programa Portugal 2020,
que financia a intervenção em
50%.
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A Câmara Municipal de Sin-
tra, parceira do Projeto Bairros
Saudáveis, promove uma
ação de limpeza entre o
Pendão e o Parque Felício
Loureiro, em Queluz, no dia
16 de julho, a partir das 14h30.
Esta ação tem início nas
instalações do P.E.M. (Pen-
dão em Movimento) e inclui

Bairros Saudáveis promove
ação de limpeza no Pendão

atividades que permitem
conhecer a biodiversidade do
Rio Jamor e o Projeto Peixes
Nativos, no Parque Felício
Loureiro.
O Projeto Peixes Nativos
contempla trabalhos de
monitorização científica do
estado dos peixes existentes
nas bacias hidrográficas das

ribeiras do Oeste com o
objetivo de preservar os
habitats ribeirinhos e a sua
biodiversidade, além da
dinamização de atividades de
sensibilização junto das
escolas e das populações
locais.
Esta ação também conta com
o apoio dos SMAS de Sintra.

Integrado nos Festejos de
Aniversário da União Mu-
cifalense, esta população vai

Mucifal em Festa

realizar as suas festas popu-
lares nos dias 22 a 24 e de 29
a 31 de julho.

Haverá  música, petiscos, e
arraial.

foto arquivo/pedro macieira
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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

Com uma assinalável afluência de visitantes do Casino Es-
toril, a exposição individual de pintura “Desfiguração da Uto-
pia”, da autoria de D.Anghel contínua patente no Espaço de
Arte 2 da Galeria de Arte. A entrada é gratuita.
Em evidência no Casino Estoril, desde o passado mês de
Abril, a pintura
de D.Anghel dis-
tingue-se pela
monumental i -
dade das obras e
por uma técnica
extremamente
rigorosa. Nos
seus quadros,
sujeitas a uma
dobra formal e
temporal, com-
posições clássi-
cas da pintura
ocidental sofrem
vários processos
de transmutação
e actualização.

Fonte: Estoril-
Sol

Exposição “Desfiguração
da Utopia” de D.Anghel continua
em destaque no Casino Estoril

No dia 18 de Julho, das 17h30 às 19h00, o Conservatório de
Música de Sintra convida crianças dos 6 aos 10 anos a
descobrirem os seus sons preferidos, numa viagem musical
em volta do famoso Bolero, de Maurice Ravel.
A atividade é aberta a crianças dos 6 aos 10 anos, com ouvidos
atentos e boas doses de curiosidade.
A participação tem o custo de 8,00• por criança, valor que
pode ser deduzido numa nova matrícula num dos cursos que
compõem a oferta educativa do Conservatório de Música de
Sintra. As vagas são limitadas e as inscrições decorrem nesta
página:
https://www.conservatoriodemusicadesintra.org/descobre-o-
teu-som.html
A inscrição só é considerada válida após preenchimento do
formulário online, acompanhada do pagamento por
transferência bancária para: PT50 0035 0692 0000 0468 630 56
(CGD) e envio do comprovativo para o email:
geral@conservatoriodemusicadesintra.org

Ateliê de instrumentos musicais
“Descobre o teu som”
no Conservatório de Música de Sintra
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GESTILAMAS
Associação de Industriais para Gestão

de Subprodutos da Pedra Natural

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 13.º dos Estatutos convocamos a
Assembleia Geral da Gestilamas – Associação de
Industriais para Gestão de Subprodutos da Pedra Natu-
ral, a reunir em sessão extraordinária, no Edifício da Sociedade
Filarmónica Recreativa de Pêro Pinheiro sito no Largo Porfírio
Pardal Monteiro, nº 1 em Pêro Pinheiro, no próximo dia 19 de
Julho de 2022, pelas 18,00 horas, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Eleição dos Órgãos Sociais para o triénio 2022 - 2024;
2. Assuntos diversos do interesse da Associação

Não comparecendo o número suficiente de associados para
que a Assembleia possa reunir em primeira convocação,
convocamos, desde já, a mesma Assembleia Geral para reunir,
em segunda convocação, no mesmo local, no mesmo dia,
mas às 18,30 horas, com a mesma Ordem de Trabalhos,
constituindo-se então com qualquer número de Associados
presentes.

Recordamos que, nos termos do n.º 6 do artigo 14º dos
Estatutos, qualquer Associado pode mandatar um outro
Associado para o representar na Assembleia-Geral,
bastando, para o efeito, uma carta mandadeira dirigida ao
respectivo presidente.

Pero Pinheiro, 07 de Julho de 2022

O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,

Eng.º João Américo Urmal

Agora foi a farmácia que
existia no mesmo local há
cerca de 90 anos.
Não há respeito, nem
consideração, pelos re-
sidentes e pelos turistas
que são muitos.
Deixou de haver uma
farmácia, e em troca
temos duas parafarmá-
cias? Porquê?
Não é viável manter uma
farmácia a funcionar, mas
uma parafarmácia já e?!

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Farmácia Valentim – Mais uma perca
para S. Pedro de Sintra

O Jornal de Sintra reserva-se o direito não publicar quaisquer “Diga de Sua Justiça” sempre que o respectivo envio seja
feito de forma anónima, embora a coberto de um e-mail de um suposto grupo.

A Fonte, um ex-líbris de São Pedro

Aliás duas parafarmácias,
próximas uma de outra…

Assinante
do Jornal de Sintra -
de S. Pedro de Sintra

NR: Tem chegado ao Jornal
de Sintra mais lamentos
sobre esta situação que
parece trazer muitos prejuízos
aos residentes de S. Pedro.

A Guarda Nacional Republicana, para além da sua atividade
operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações,
em todo o território nacional, entre os dias 1 a 7 de julho, 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: 404 detidos em flagrante, destacando-se:
• 177 por condução sob o efeito do álcool;
• 97 por condução sem habilitação legal;
• 42 por tráfico de estupefacientes;
• 13 por furto e roubo;
• Dois por incêndio florestal.

2. Apreensões: • 1 133 doses de cocaína;
• 405 doses de liamba;
• 244 plantas de canábis;
• 94 doses de MDMA;
• 66 doses de LSD;
• 28 armas de fogo;
• 21 armas brancas;
• 1 666 munições;
• 18 viaturas;
• 26 249 euros em numerário.

3. Trânsito:
Fiscalização: 6 920 infrações detetadas, destacando-se: • 1
054 excessos de velocidade;
• 561  por falta de inspeção periódica obrigatória;
• 297 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 223 por falta de seguro de responsabilidade civil;
• 219 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;
• 206 relacionadas com anomalias nos sistemas de iluminação
e sinalização;
• 191 relacionadas com tacógrafos.

GNR – Atividade
operacional semanal

A Câmara Municipal de
Sintra tem a decorrer os
trabalhos de ampliação da
Creche e do Centro de Aco-
lhimento Temporário para
Crianças e Jovens da Solami-
 Associação de Solidariedade
e Amizade de Casal de
Cambra, num investimento
de 574 mil euros.
A ampliação da creche per-
mitirá a receção de mais 42
crianças. As novas instala-
ções serão compostas por
uma sala de Berços (10
berços), sala parque, sala
destinada utentes entre os
12/24 meses, sala destinada a
utentes entre os 24/36 meses,
instalações sanitárias e copa
de leites e higienização.
No que respeita ao novo
Centro de Acolhimento
Temporário (CAT), o mesmo

Ampliação da Creche e do Centro de Acolhimento
de Casal de Cambra continua a avançar

visa proporcionar às crianças/
jovens em risco um espaço de
acolhimento com condições
para o seu bem estar e
educação.
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, de
visita a este equipamento
referiu que “este investimento
irá apoiar as famílias do nosso
concelho e proporcionar o

aumento da qualidade de vida
tanto das famílias e das crian-
ças e jovens que precisam de
um olhar atento e cuidado da
nossa parte”.
O centro será composto por
5 quartos triplos e 1 quarto
simples, num total de 16
camas, instalações sanitárias
e sala de estar com copa de
apoio, podendo as refeições

principais ser tomadas no
refeitório existente no edi-
fício.
A ampliação da Creche e do
Centro de Acolhimento Tem-
porário para crianças e jovens
da Solami está incluída no
Programa Portugal 2020, que
financia esta intervenção em
50%.
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HISTÓRIA LOCAL

FONTES; PROFESSOR
JOAQUIM
Nascido em Lisboa a 23 de Fevereiro de 1892,
realizou, com apenas 18 anos de idade, uma
importante descoberta paleolítica no Casal do
Monte. Seguiram-se expedições arqueoló-
gicas na Damaia, no Casal das Olgas, Al-
fragide e Casal das Serras. Formado em Me-
dicina, viria a ser sucessivamente na
Faculdade de Medicina 2.º professor auxiliar,
professor livre e auxiliar, passando em 1949 a
catedrático de  Fisiologia e Química Fisio-
lógica bem como de Obstetrícia, tendo ainda
dirigido a Maternidade de Santa Bárbara.
Participou como conferente em diversos
eventos de natureza arqueológica realizados
em França, Espanha e Suiça. Grande en-
tusiasta desta área científica bem como da
etnografia local, foram de sua iniciativa a
edificação do MASMO; a realização das I
Jornadas Musicais de Sintra realizadas em
Mem-Martins  e as 1ºJornadas Arqueológicas
de Sintra. Ao longo de 16 anos foi presidente
da AAP, onde assumiu ainda diversos cargos.
Vereador da Cultura e Turismo da CMS, e até
à data do seu falecimento (1960), edil da vila
sintense; dinamizando nesta qualidade
escavações e trabalhos arqueológicos em
Olelas, na Penha Verde e Odrinhas.
Morreu em 1960, no decorrer das suas
funções autárquicas.

Refs:
AAVV; Homenagem ao Prof. Joaquim
Moreira Fontes, II Congresso de Arqueo-
logia, volume II, Lisboa, 1969
FONTES, Joaquim Moreira; Trabalhos
Científicos e títulos académicos de Joaquim
Moreira Fontes,Tip. Soares e Guedes, Lisboa,
1924RIBEIRO, Mário de Sampaio, O professor
Joaquim fontes, realizador de beleza,
separata de Arqueologia e Historia, v.10, s.8,
Lisboa, 1962

COSTA; FRANCISCO
Francisco Costa nasceu em 1900 e faleceu em
1987. Tem a particularidade de ter sido
genuinamente sintrense, pois fez toda a sua
vida no concelho de Sintra. Trabalhou
primeiramente como contabilista na Adega
Cooperativa de Colares, até que em 1939, fruto
de um curso de bibliotecário que tirara no fim
dos estudos liceais, transita para a CM da
edilidade sintrense, onde viria a fundar quer
a biblioteca quer o arquivo municipal, então
instalados na Vila Velha, mais concretamente
no Palácio Valenças.
Publicou vários livros de poesia como Pó;
Verbo Austero, onde se encontra inscrito o
poema “Cruz Alta”, inscrito no cume da Serra
de Sintra, Algemas de Ouro e Última Colheita
tendo colaborado ainda na revista Athena, a
pedido do próprio Fernando Pessoa. Cultivou
ainda a temática do romance, com a trilogia A
Garça e a Serpente; Primavera Cinzenta e
Revolta de Sangue. O primeiro foi galardoado
com o prémio literário Eça de Queirós.
Profundamente classisista e anti-modernista,
revelou-se sempre contrário a estas tendên-
cias, em variados livros, opúsculos e confe-

Personagens da História de Sintra (I)

(Continua em próxima edição)

*Licenciado em História e Mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador

Nuno Miguel Jesus* rências. Em 1949, o livro Cárcere Invisivel
traz-lhe novo prémio, desta feita o Ricardo
Malheiros da Academia das Ciências de
Lisboa.
Desenvolveu ainda a temática ensaística,
expressa em 1953 nas obras Essência e
Existência do Romance.
Outras obras de sua autoria são, por exemplo;
Acorde Imperfeito; Nocturno Agitado e
Cântico em Tom Maior, uma nova trilogia a
que deu o nome de Em Busca do Amor
Perdido. Em 1964 publicou Escândalo na Vila
e em 1973 Promontório Agreste.
Desenvolveu ainda a temática histórica,
sempre privilegiando Sintra: O Foral de
Sintra, Estudos Sintrenses; Gonçalo Annes,
Homem Bom de Sintra.
Um soneto da sua autoria, de 1944, encontra-
se inscrito no alto da Serra de Sintra, junto à
Cruz da Pedra, e reza assim:

“Perto de ti, romântico penedo,
Tiniram armas, e as serenas fontes
Tingiram-se de sangue, enquanto os montes
Ecoavam grito de bravura ou medo.

Hoje gorjeiam aves no arvoredo
E face à vastidão do horizonte,
Os namorados, elevando as frontes,
Sonham eterno o que começa cedo.
Ao longe, às pedras, em terras estrangeiras,
Troam canhões, vemos nações inteiras,
Tintas de sangue, e até no céu há guerra,

Aqui, há calma, na floresta densa,
Mas uma nuvem branca está suspensa,
No céu azul da nossa humilde Terra.”
(Última Colheita: Poesia e Biografia, Sintra,
1986, p.41)

Refs: REAL,Miguel; Francisco Costa, in
www.alagamares.pt

COSTA; ANTÓNIO AUGUSTO
RODRIGUES DA
Nasceu em 1862 e faleceu em 17 de Julho de
1923, na Quinta do Cruzeiro, com 71 anos.
Chefe de Secretaria da edilidade sintrense
durante muitos anos, foi ainda colaborador
na obra evocativalançada pela câmara
municipal de Sintra sobre Latino Coelho.
Fundador e editor de Ecos de Sintra (1900) e
de Jornal Saloio (1898-1901), além de
colaborador em muitos outros títulos. Com
aditamentos, imagens e outras informações,
editou ainda a 2ª edição de Cintra Pinturesca.
Coligiu ainda elementos sobre a vida e obra
de D. Jerónymo Contador de Argote.

Refs. José Alfredo da Costa Azevedo, Sintra
-Vila Velha, ronda pelo passado, Sintra, 1978
Velharias de Sintra, volume II, Sintra, 1980

CLARO; NUNES
Médico de profissão e poeta, autor do livro
Cinzas das Horas, única obra impressa, e de
muita poesia avulsa por vários locais. Nasceu
em 20 de Abril de 1878 em Lisboa e faleceu em
4 de Maio de 1949. Chamado por muitos de
Pai dos Pobres, a todos acudia como podia.
No Parque Municipal, existe, da autoria do
escultor Anjos Teixeira, uma escultura evocan-

do a sua pessoa, acto que foi patrocinado e
apoiado pelo Jornal de Sintra. Viveu sempre
em Sintra. Da vila deixou mesmo este poema:

“Quem quer que sejas tu neste abrigo,
Vieste em hora mansa hoje parar,
Feliz, vens encontrar aqui contigo
Os tesouros que andaste a procurar.

Vens encontrar sob o silêncio amigo
A paz do ouvido e a glória do olhar
E até-quem sabe?-aquele beijo antigo
Que há muito tempo não sabias dar.

Vens encontrar (é tarde? Não importa)
Um bem que não passou á tua porta,
Um grande amor, nem tu soubeste a quem.

E  vens-tanta riqueza e todo o fausto!-
Vens a ti mesmo, atónito, encontrar-te
Ès um poeta e nunca o viste bem.”

Refs: GOMES; Fernando Morais, Médicos
Famosos de Sintra, in www.alagamares.pt

CARVALHO; JOAQUIM
RIBEIRO DE
Politico e jornalista republicano, nasceu em 7
de Abril de 1880. Escritor, poeta, tradutor,
jornalista, foi ainda director do jornal
República de 1921-1930 e ainda em 1941-42
(e desde 1921-24), era natural de Arnal,
Maceira, Leiria.
Colaborou, entre outros periódicos, n´A
Integridade (Leiria); Ave Azul, revista de arte
e crítica (Viseu); Crónica (desde 1920); O
Comércio do Lima; Alma Nova; A Pátria; O
Correio do Sul; e O Diário da Tarde. Membro
da Carbonária, participou activamente no 5
de Outubro de 1910; tendo sido sempre eleito
deputado pelo circulo eleitoral de Leiria até
ao 28 de Maio de 1926. Membro do Partido
Liberal (desde 1921) e depois do Partido
Nacionalista.
Por essa altura mandara construir uma
moradia, a Quinta da Bela Vista, no então lugar
do Cacém, onde passava férias e redigia os
seus escritos. Durante a ditadura militar que
se seguiu ao derrube da I República, a 28 de
Maio de 1926 e depois com o Estado Novo a
mesma serviu para esconder opositores e
inimigos procurados da nova situação política
no país.  Em 1925, era eleito numa lista da
Esquerda Democrática para o Senado de
Sintra, de que assumiu a presidência. Ajudou
ainda a fundar os Bombeiros Voluntários de
Agualva-Cacém, nunca assumindo a
presidência da sua mesa, por razões porven-
tura políticas. Homem das Letras, escreveu
ainda alguns títulos literários, tais como Livro
de um Sonhador (poesia) ou Maldita seja a
Guerra! Crónicas da Flandres.

Refs: BAPTISTA; Luís Miguel e TRIGO,
Jorge; Joaquim Ribeiro de Carvalho, um
Republicano com alma de sonhador, editora
7 colinas, Lisboa, 2005

CAMPOS; EMÍLIO
DE PAULA
Nasceu em Leiria, a 6 de Outubro de 1884.

Cursou Belas Artes em Lisboa, ingressando
depois no ensino técnico, tendo leccionado
em escolas da Figueira da Foz; Machado de
Castro, Fonseca Benevides e António Arroio,
de Arte Aplicada. Encontra-se representado
em diversas colecções, como por exemplo no
Museu Regional de Grão Vasco (Viseu). Em
Sintra, existiu na casa onde viveu, nas
Azenhas do Mar, uma sala museu a ele
dedicada pelos seus amigos, discípulos e
família, actualmente no MUSA, a partir de
1973. Na colecção particular de Rodrigo Faria
de Castro existe uma pintura de 1929 dedicada
às Azenhas do Mar, localidade que muito o
inspirou em variados trabalhos. No Museu
Regional de Grão-Vasco existem as seguintes
obras da sua autoria: “Sol nas Dunas”(1926)
e Lavando (Azenhas do Mar) (1926). Em 1931
participou na Oitava Exposição de
Arquitectura, Aguarela, Desenho e Miniatura
promovida pela Sociedade Nacional de Belas
Artes, onde apresentou a pintura Escadaria
para a Praia (Azenhas do Mar), 1931, além
de Velha Azenha; Praia dos Moleiros;
Pequeno Almoço; Casas de António Vicente
ou ainda Azenhas do Mar.
Pouco depois da sua morte realizar-se-ia, no
Salão Silva Porto, no Porto;  uma exposição
de aguarelas e desenhos da sua autoria,
promovida por amigos e discípulos, um desejo
do artista que a morte levara a 14 de Junho
desse ano.  Antes desta, uma outra exposição
decorrera em Lisboa, na Sociedade Nacional
de Belas Artes, à qual também não pudera
assistir por manifesta falta de saúde.

Refs: AAVV; Exposição dos Artistas do
Distrito de Leiria, Agosto de 1943,
Neogravura, Lisboa, 1943

BRÉLAZ; CLÉMENTINE
Nasceu em 1811 numa família suíça com
origens no cantão de Vaud. Litógrafa e pintora
paisagista, realizou diversos trabalhos em
Setúbal, Lisboa, Sintra e outros. Radicando-
se na Suiça, a partir de 1840, aí recebeu
valiosos contributos artísticos de Alexandre
Calame.
Em 1840 surgem 18 gravuras com temáticas
sintrenses como Seteais; Pena, Monserrate;
O Carmo (Colares); Pisões; Várzea de
Colares,São Pedro de Sintra e outros. Faleceu
em 1892.
Em 2009 a Parques de Sintra-Monte de Lua
dedicou-lhe um volume comentado destas
gravuras.

Refs: OLIVEIRA; Ana (coord), Vista de
Cintra, desenhos de Clémentine Brélaz, 1840
(com comentários de João Cachado); Parques
de Sintra-Monte da Lua, Sintra, 2009
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OPINIÃO

oi hà quatro anos, durante a Semana Santa, que a
Câmara Municipal de Sintra protagonizou uma das
mais revolucionárias medidas de alteração de práticas
da mobilidade urbana na zona do centro histórico,
ao proibir o acesso de viaturas automóveis

Vila Velha, acesso
controlado
João Cachado*

F
particulares à Vila Velha, nomeadamente, entre o Largo Dr.
Vergílio Horta e a Praça da República através da Volta do
Duche.
Tendo em consideração as tão positivas consequências da
decisão autárquica, nem sequer valerá a pena detalhar as
reacções então suscitadas por parte daqueles que, sem
qualquer justa avaliação ou justificativo eventualmente
ponderáveis, se apresentaram à comunidade como vítimas da
resolução em apreço.

Pois bem, actualmente, se ninguém se atreveria a pôr em causa
o que tão bem resultou, a verdade é que todos nós ainda
poderíamos reivindicar o funcionamento efectivo e definitivo
de um equipamento que, apesar de instalado há anos,
incompreensivelmente, tem permanecido esquecido…
Claro que me refiro aos pórticos de controlo electrónico de
acesso das viaturas aos locais abrangidos na zona crítica
referida. Trata-se de dispositivos absolutamente
imprescindíveis para que, ao fim e ao cabo, se possa dar como
concluído aquele aludido e tão decisivo passo dado no ano
de 2018.
Como estarão recordados várias já foram as vezes em que,
nestas páginas do Jornal de Sintra, tenho chamado a atenção
para o facto de os equipamentos permanecerem inoperacionais
há tanto tempo. Enfim, razões haverá que ultrapassam a
possibilidade de uma interpretação correcta da situação mas,
a boa nova é que, brevemente, será anunciada a sua entrada
em funcionamento.
Na realidade, sem os pórticos de controlo electónico
funcionando convenientemente, continua extremamente
problemática a actual situação do acesso de viaturas ao centro
histórico, em especial as que provenientes da Rua Maria
Eugénia Reis Ferreira Navarro e Largo Dr Carlos França,
pretendem entrar na Consiglieri Pedroso.
Na passada semana, eu próprio verifiquei que, no marco de
controlo junto ao Lawrence’s, algum trabalho foi concretizado
se bem que não possa dar conta da natureza dessa intervenção
que, em termos gerais, me foi esclarecida como fazendo parte
de uma série de testes no termo dos quais a Câmara Municipal
de Sintra poderá informar a comunidade sem quaisquer
margens para dúvidas. Bem podemos afirmar que já não é
sem tempo!...

*Escreve de acordo com a antiga ortografia

NR: As opiniões expressas não são necessariamente a opinião
da direcção e da redacção.

Junto ao Lawrence’s e à igreja da Misericórdia

ANÚNCIO

Para os efeitos tido por convenientes informa-se que, no
imóvel correspondente a um armazém, na cave do prédio
urbano sito na Rua 9 de Abril, n.ºs 31, 31-A e 31-B, Queluz,
União de freguesias de Queluz e Belas, concelho de Sintra,
se encontram vários bens móveis, dando-se o prazo de
30 (trinta) dias desde a publicação deste anúncio para
reclamação dos mesmos, através do envio de carta
registada com aviso de receção, para o proprietário ou
para a morada sita na Rua Manuel Pinhanços, n.º 9 A –
2770-115 Paço de Arcos, com o comprovativo da sua
propriedade, findo o qual serão considerados os mesmos
perdidos/abandonados.
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o dia 6 de julho de 2022 faleceu, no Hospital Ama-
dora-Sintra, Maria da Purificação Faria Graça – Pita,
Presidente Honorária da ACTIS – Associação
Cultural da Terceira Idade de Sintra.
Há quase 31 anos (completam-se a 18 de novembro

Maria da Purificação Faria Graça – Pita
e a obra que deixou a Sintra

N
do ano corrente), a iniciativa de fazer nascer uma associação
cultural, no Concelho de Sintra, foi uma visão de missão
extraordinária.
Pita (como carinhosamente os associados da ACTIS a cha-
maram sempre) foi o rosto que
dinamizou o movimento que, em 1991,
deu origem a esta prestigiosa
Associação.
Queremos recordar sempre esta grande
Senhora, com alegria, com afeto e muita
gratidão pela obra que ajudou a nascer.
Ao longo dos anos, muitos foram
aqueles que reconheceram o seu
trabalho, o seu dinamismo, a sua
palavra amiga.
Porque “quem não tem história não
tem memória”, passamos a palavra à
própria e registamos alguns aponta-
mentos que expressam bem o
reconhecimento público dos autarcas
da freguesia da Sede da ACTIS sobre
o seu legado:

1 – Livro da ACTIS: “Vinte Anos de
Experiência e de Saber – 1991-2011”
“VINTE ANOS…UMA VIDA DE SUCESSO – Texto de Maria
da Purificação Faria Graça Mata (Pita)
“Vinte anos são passados sobre o dia em que, cheia de in-
certezas e temores, assisti, comovida, à primeira aula pro-
ferida na recém-criada Universidade da Terceira Idade de
Sintra. Foi uma lição de História dada pelo Dr. José Filipe
Moreira, grande amigo da nossa academia.
Nascia a ACTIS, no dia 18 de novembro de 1991.
E nasceu graças à férrea vontade de um grupo de incon-
formados com o imobilismo cultural que castigava a terceira
idade de Sintra.
Honro-me por ter sido uma das fundadoras e a primeira
presidente desta Instituição cultural…
Regozijo-me que a recém-nascida de 1991 esteja hoje crescida,
forte, bela e consistente o que me traz uma indescritível
satisfação pessoal….
A obra nasceu pequena, mas foi crescendo e está hoje
pujante…”

2 – Revista da ACTIS: “25 anos – em revista” – novembro de
2016
“UM SIMPLES APONTAMENTO DE PARABÉNS” – texto
de Eduardo Duarte Casinhas (ex-presidente da União de
Freguesias de Sintra)
…” o projeto de criação da universidade para a terceira idade,

Maria da Purificação Faria Graça

projeto esse delineado por um grupo/tertúlia de quatro
senhoras: D. Maria da Purificação Graça Mata (Pita), a
dinamizadora, D. Hermínia Santana, D. Margarida Lacerda
Tavares e Dra Elisa Rafael.
Tal projeto inovador pretendeu contribuir para evitar o
isolamento e promover a inserção social da Terceira Idade,
criando, na Vila de Sintra, um espaço cultural de convívio,
aprendizagem, dinamização cultural e ocupação de tempos
livres, destinados primordialmente a reformados.”…

3 – Livro da ACTIS: “Actis – 30 ANOS
com HISTÓRIAS – 1991-2021”
“MENSAGEM de AUTARCAS” – Texto
de Paulo Alexandre Gomes Parracho
Filipe (presidente da Junta de
Freguesia da União de Freguesias de
Sintra)
“Parece que foi ontem, mas já passaram
30 anos desde o dia em que, através da
Rádio Clube de Sintra, ficámos a saber
que na nossa Vila tinha nascido uma
Universidade Sénior, projeto pioneiro
no Concelho e um dos primeiros do
género em todo o País.
Maria da Purificação Mata, para todos
nós, a Dona Pita, deu voz através da
rádio aos anseios e projetos do grupo
de fundadores da ACTIS – Associação
Cultural da Terceira Idade de Sintra.
“Têm de vir cá fazer uma reportagem.

Temos muita coisa para vos mostrar e contar aos vossos
ouvintes”, disse-me com o entusiasmo contagiante que
sempre evidenciou ao longo dos 14 anos em que dirigiu esta
instituição.
O convite foi aceite de imediato e tive o privilégio de fazer a
primeira reportagem sobre a ACTIS, tendo a Dona Pita como
cicerone de uma visita guiada às instalações da Portela de
Sintra, onde tudo começou.
A iniciativa de promoção cultural e ocupação dos tempos
livres dos mais idosos através de uma filosofia de partilha de
saberes e de experiências ganhou, assim, a divulgação pública
que merecia e despertou grande interesse entre a população
local. Após a transmissão desta reportagem, choveram
telefonemas na Redação da Rádio Clube de Sintra, com
perguntas e manifestações de interesse no processo de
matrículas do primeiro ano letivo da Universidade.
Dona Pita não mais deixou de anunciar projetos e ideias novas
para a sua ACTIS e, quer na rádio, quer mais tarde no Jornal
da Região, tive o privilégio de ver crescer e evoluir este
manifesto de “promoção do voluntariado, da solidariedade,
da tolerância, da responsabilidade, da interajuda e do respeito
mútuo, no âmbito de valores culturais, espirituais, estéticos,
morais e cívicos”.”…

Maria Luísa Barreiro
8/7/2022

www.jornaldesintra.com
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romovidas pela Câ-
mara Municipal de
Sintra, organizadas
pela Comissão de
Festas da Vila Velha,

São João das Lampas

Exposições Caninas de Sintra 2022

PUB. JORNAL DE SINTRA, 15-7-2022

lugar no Largo, em S. João das
Lampas.
Naturalmente que, como em
anos anteriores, as exposi-
ções receberão canicultores
espanhóis, franceses, belgas,

P
com a supervisão técnica do
Clube Português de Cani-
cultura e o apoio da Juntas
de Freguesia de S. João das
Lampas e Terrugem e de Sin-
tra, realizam-se, nos dias 29,
30 e 31 de Julho do corrente
ano, as exposições monográ-
ficas de terriers e cães de pas-
tor britânicos e especializa-
das de rottweilers, dober-
manns, dogue alemão, cão de
São Bernardo e retrievers, a
39.ª Exposição Canina Na-
cional de Sintra e a 37.ª Expo-
sição Canina Internacional de
Sintra. As exposições vão ter

A 4.ª edição do Festival Aqui
ao Lado irá reunir um con-
junto de jovens artistas de
Sintra no Jardim Quinta das
Flores, em Massamá, de 15 a
17 de julho, num programa

Massamá
Sintra recebe mais uma edição do Festival Aqui ao Lado

italianos e de outros países
da Europa, estando, igual-
mente, presente um significa-
tivo número de portugueses.
O grupo de jurados, do cor-
rente ano, engloba juízes

portugueses, bem como
outros oriundos da Alema-
nha, Espanha, Estónia, Fin-
lândia, Noruega, Polónia,
Roménia e Suécia. Para fazer
o julgamento na exposição
especializada de retrievers
deslocam-se a Sintra (S. João
das Lampas) juízes especia-
lizados nesta raça, oriundos
de Inglaterra e Itália.
No domingo, dia 31, terá lugar
o concurso de «jovens apre-
sentadores».
As exposições, integradas no
programa anual da canicul-
tura portuguesa, constituem
excelentes cartazes turísticos
para Sintra, classificada como
«Paisagem Cultural – Patri-
mónio da Humanidade».

foto: js/arquivoLargo do Rossio, em S. João das Lampas

que alia várias artes perfor-
mativas.
Esta iniciativa, de entrada
gratuita, é organizada pela
Associação Narrativa Aleató-
ria com o apoio da Câmara

Municipal de Sintra e quer dar
a conhecer os jovens artistas
do concelho e impulsionar
projetos que estejam em fase
embrionária e que possam ser
alavancados com o suporte

da associação. Durante os 3
dias serão abordadas diver-
sas áreas artísticas, desde a
música, teatro, cinema, expo-
sições, dança, artesanato e
diversos workshops.

Parceria Chão de Oliva/ Jornal
de Sintra oferecem bom teatro
Gosta de bom teatro e é assinante do Jornal de Sintra poderá
assisitir às peças:
21 de julho:  “Circulações”, 21h30
23 de julho: “Noites Brancas” de Fiodor Dostoievski, 21h30.
Para o efeitos, caso tenha a sua assinatura em dia, peça no
Jornal de Sintra o seu voucher para duas pessoas e reserve a
sua presença directamente no teatro pelo telef. 219233719.

Parceria Politeama/Jornal de Sintra
“Mulheres à Beira
de um Ataque de Nervos””
Jornal de Sintra e Filipe La Féria voltam a criar uma parceria,
que no passado levou ao Politeama muitas crianças e adultos.
A atribuição de bilhetes aos assinantes retomam o
concretizado no passado, ou seja, assinaturas dias.

A 2 º edição do Festival de Teatro (quase) ao Luar do
Teatroesfera proporciona, até final de julho, em Monte Abraão,
tardes de teatro ao ar livre para toda a família, sempre pelas
18h00.
Este festival, organizado pelo Teatroesfera e que conta com
apoio da Câmara Municipal de Sintra, apresenta diversos
espetáculos teatrais levados a cabo por companhias nacionais
e internacionais que oferecem ao público momentos de
diversão únicos e imperdíveis.
Durante os fins de semana de julho poderá passar agradáveis
fins de tarde ao ar livre em família no espaço exterior do teatro,
em Monte Abraão.
Mais informações no Facebook e Instagram do Teatrosfera.
Reservas através de e-mail: teatroesfera@outlook.pt ou 968
814 422.

Festival de Teatro (quase)
ao Luar para ver em Sintra
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 Câmara Municipal
de Sintra promove,
na sequência do já
feito em junho, nos
dias 8 e 22 de julho,

Sítio Arqueológico
do Alto da Vigia,
junto à foz do Rio
de Colares, num
local rodeado de

Dias abertos na Escavação Arqueológica
do Monumento Pré-histórico da Praia das Maçãs

A

O

visitas guiadas (gratuitas,
mas limitadas a 10 pessoas)
às escavações arqueológicas
do Monumento Pré-histórico
da Praia das Maçãs. Esta é
uma oportunidade única para
observar uma notável sepul-
tura megalítica, construída e
utilizada entre os finais do 4º
milénio e durante o 3º milénio
a. C.
Foi no dia 8, na visita das 10
horas, que aprendi mais um
pouco sobre este relevante
Monumento Pré-histórico
com as explicações dos
arqueólogos, Eduardo Por-
fírio e Catarina Costeira, da
equipa do Museu Arqueoló-
gico de S. Miguel de Odrinhas
(MASMO), responsáveis
pelas escavações.
Há cerca de 30 anos, o Jornal
de Sintra, publicou o artigo
“Urge salvar o tholos da Praia
das Maçãs”, de François
Baradez, que apelava a que
este local fosse, pelo menos,
preservado. Passadas que fo-
ram 3 décadas verifica-se que,
além da preservação, também
está a ser valorizado, sendo
este mais um bom exemplo do

completamente coberto de
areia, canaviais, outra ve-
getação e lixo.
Atualmente esta situação está
a ser completamente rever-
tida, pois a Câmara Municipal
de Sintra tem em curso uma
empreitada de conservação e
restauro deste monumento
que implicou um investi-
mento de cerca de 69 mil
euros, que se pode dizer que
são muito bem empregues.
A riqueza deste local (como o
do Alto da Vigia), com grande
valor histórico, transporta os
visitantes numa jornada
pelos antepassados, ao mes-
mo tempo que demonstra a
importância do Património
Arqueológico do concelho.
Assim sendo recomenda-se
que se aproveitem as próxi-
mas visitas guiadas, que se
irão realizar, no dia 22, às
10h00 e às 11h00, com limite
de 10 pessoas por visita. A
atividade é gratuita, e requer
inscrição prévia.

Henrique Martins,
Colaborador local

empenho da Câmara Muni-
cipal de Sintra na valorização
do extraordinário património
existente em toda a área
geográfica do concelho.
O monumento pré-histórico
da Praia das Maçãs é uma
notável sepultura megalítica,
construída e utilizada entre os
finais do 4º milénio e durante
o 3º milénio a. C. O conjunto

funerário é composto por
diversas estruturas escava-
das na rocha (gruta artificial
e tholos), revestidas por
muros pétreos e lajes. Pelas
suas específicas caraterís-
ticas arquitetónicas e riqueza
do seu espólio, este monu-
mento constitui um lugar
ímpar para compreender as
comunidades que habitaram
na fachada Atlântica da

Península Ibérica entre o
Neolítico final e o Calcolítico.
A intervenção de conser-
vação, restauro e valorização,
com uma grande componente
de trabalhos arqueológicos,
está a ser desenvolvido neste
sepulcro. Tal programa ba-
seia-se na conservação e res-
tauro das câmaras e demais
estruturas funerárias, viabili-

zando a sua futura fruição
pública através da valorizada
integração nas paisagens
envolventes.
Classificado como Monu-
mento Nacional, através do
Decreto n.º 735/74, DG, I série,
n.º 297, de 21 dezembro, o
monumento pré-histórico da
Praia das Maçãs dispõe de
Zona Especial de Proteção –
Portaria n.º 49/2014, DR, 2ª

série, n.º 14, de 21 de janeiro
que engloba uma zona non
aedificandi e está, também,
inventariado na Base de da-
dos Endovélico com o Có-
d igo  Nac iona l  de  S í t io
(CNS) 146 integrando, ain-
da, o Património Arqueoló-
gico demarcado no sistema de
informação geográfica da
Autarquia de Sintra sob os

n.ºs 62 e 62A.
Este importantíssimo monu-
mento sepulcral, foi desco-
berto em 1927 (quase há 100
anos) nos terrenos de Hen-
rique Miguel dos Santos,
quando fazia uma surriba no
Outeiro das Mós, a 500 me-
tros da praia atlântica. Nessa
ocasião foi recolhido algum
espólio jazente, tais como
fragmentos cerâmicos, pon-

tas de seta, conchas de ma-
rinhas, fragmentos ósseos
humanos e de animais. Este
notável e antiquíssimo monu-

mento megalítico e funerário
foi alvo de algumas cam-
panhas arqueológicas, a
primeira das quais decorreu
no início dos anos 60 do
século passado. Apesar de
ter sido declarado monu-
mento nacional, este monu-
mento megalítico encontra-
va-se, até há bem pouco
tempo, em estado de deca-
dência e (quase) abandono,

Conhecer os trabalhos arqueológicos no Alto da Vigia

uma paisagem magnífica,
teve, em julho, mais algumas
visitas guiadas por técnicos
do Museu Arqueológico de
São Miguel de Odrinhas
(MASMO).
Este é um local, onde as esca-
vações podem ser obser-
vadas, cheio de história que
remonta à época romana, com
posterior ocupação islâmica,
tendo sido descoberto no
século XVI.
A riqueza deste local, com
grande valor histórico, trans-
porta os visitantes numa
jornada pelos antepassados,
ao mesmo tempo que de-
monstra a importância do
Património Arqueológico do
concelho de Sintra.
Foi no dia 1, na visita das 10
horas, que aprendi mais um
pouco sobre o Sítio do Alto
da Vigia: Santuário imperial
romano e Ribat de Alconchel!
com as explicações do ar-
queólogo, Alexandre Gonçal-

ves, responsável pelas esca-
vações.
Entre as várias informações
prestadas há a destacar que
remontam a inícios do século
XVI as notícias mais antigas
sobre a existência de um san-
tuário romano implantado
junto à foz do Rio de Colares.
Cerca de 500 anos volvidos e
após vários séculos de es-
quecimento quanto à própria
localização dos achados, a
equipa de arqueologia da
Câmara de Sintra identificou-
os no chamado “Alto da
Vigia”, iniciando em 2008 tra-
balhos regulares no local.
Desde então foram já reco-
lhidas várias inscrições voti-

vas consagradas ao Sol, à
Lua e ao Oceano, incluindo
um pequeno altar redigido em
grego. Além das aras foram
também registados diversos
elementos arquitetónicos
que, em conjunto, confirmam
a existência naquela zona de
um santuário romano mo-
numental.
A sua importância durante o
Império é testemunhada pelo
facto de todos os altares até
agora conhecidos terem sido
colocados não por devotos
privados, nem sequer por
magistrados municipais, mas
exclusivamente por legados
imperiais ou governadores da
Lusitânia, ou seja, por notá-

veis das classes equestre e
senatorial.
No mesmo local foi também
posto a descoberto um signi-
ficativo conjunto de estru-
turas de época islâmica, in-
cluindo uma mesquita e uma
área de necrópole com várias
sepulturas. O único enter-
ramento escavado até ao mo-
mento revelou uma inumação
enquadrada nas práticas fu-
nerárias de rito islâmico. Os
vários vestígios coevos des-
ta mais recente ocupação per-
mitem, no seu conjunto, ca-
raterizar tais construções
como fazendo parte de um
ribat.
A continuidade das inter-
venções no local envolve a
concretização de um projeto
de conservação e musealiza-
ção que permitirá a adequada
fruição pública deste sítio ar-
queológico verdadeiramente
único.
O espólio encontrado neste
sítio está visitável no MAS-
MO.
Para se conhecer em mais
pormenor a relevância deste
local sugere-se a consulta do

extraordinário artigo da
revista National Geographic
disponível em https://national
geographic .p t /h is tor ia /
grandes-reportagens/2327-o-
enigmatico-sitio-do-alto-da-
vigia (O enigmático sítio do
Alto da Vigia na Praia das
Maçãs, 10 de Outubro de
2021).

A RTP também tem dispo-
nível o programa Visita Guia-
da dedicado a este local em
www.rtp.pt/play/p7378/
e500055/visita-guiada (Visita
Guiada - Alto da Vigia, Cola-
res - Ep. 1419 Out. 2020 | tem-
porada 10)

Henrique Martins,
Colaborador local
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A Câmara Municipal de Sin-
tra, aprovou em reunião do
executivo, a atribuição de
apoio financeiro a projetos
pedagógicos do Programa de
Apoio à Qualidade nas
Escolas (PAQUE), num valor
de 13 mil euros.
Esta comparticipação resulta
da Medida 4 do PAQUE –
Concursos de Projetos e nes-
te âmbito foram quatro os
agrupamentos de escolas do
concelho que se destacaram,
por promoverem boas prá-

Sintra apoia desenvolvimento
de projetos pedagógicos inovadores

A Câmara Municipal de Sintra, em reunião do executivo,
aprovou o apoio financeiro para a limpeza do telhado do edifício
principal da Adega Regional de Colares, no valor de 2.600
mil euros.
A adega, fundada em 1931, é uma cooperativa cujo objeto
principal é a proteção e preservação da Cultura do Vinho de
Colares, através da vinificação das uvas provenientes das
explorações dos seus associados, a prestação de assistência
técnica aos viticultores e apoio à sua atividade,
desempenhando uma importante função social, relativa ao
setor agrícola do concelho.
Basílio Horta, presidente da autarquia, sublinha que “sob
pena de ter de se interditar um espaço de interesse nacional,
dedicado à cultura da vinha e do vinho há quase um século,
a autarquia não podia ignorar esta situação…Vamos apoiar a
requalificação deste edifício histórico, também ele um cartão
de visita de Sintra.”
A Adega Regional de Colares atualmente reúne mais de 50%
da produção da região e mais de 90% dos produtores. Esta
cooperativa exerce há 75 anos uma função social de grande
importância na atividade agrícola da região. Produz vinhos
da Denominação de Origem Controlada de Colares, Regionais
Estremadura e Vinhos de Mesa, adaptados a qualquer ocasião.
O edifício atual é o original, imponente quando visto de fora
e deslumbrante pela sua dimensão interior. No edifício
principal reúne-se um grande conjunto de toneis de enormes
dimensões nos quais envelhecem os vinhos produzidos pela
adega.

Fonte: CMS

Sintra apoia reabilitação
da Adega Regional de Colares

ticas educativas e impulsio-
nadoras de novas dinâmicas
no espaço escolar.
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, “o
apoio a estes projetos terá um
impacto enorme nas ações
futuras dos nossos jovens.
Estes programas são um
instrumento fundamental
para desenvolver uma edu-
cação e cidadania de excelên-
cia, envolvendo toda a co-
munidades educativa, em
prol de um futuro melhor”.

Os projetos pedagógicos
apoiados são:
Agrupamento de Escolas
Agualva Mira Sintra //
“Todos em Rede”
Agrupamento de Escolas D.
João II // “SFH – Sala do
Futuro Hoje”
Agrupamento de Escolas
Professor Agostinho da Silva
// “Self Us”
Agrupamento de Escolas de
Queluz Belas // “Horta
Biológica na Escola”
O PAQUE – Programa de

Apoio à Qualidade nas Es-
colas destina-se a apoiar o
desenvolvimento de projetos
pedagógicos da rede escolar
pública, que sejam inova-
dores, que promovam as boas
práticas educativas, que
impulsionem novas dinâmi-
cas nas escolas, que sejam
expoentes de qualidade e
exemplos a seguir por outros
estabelecimentos de ensino.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou a adjudicação
da empreitada de conser-
vação da Escola Básica Mário
da Cunha Brito, em Belas,
num investimento de 314 mil
euros.
Este investimento, aprovado
em reunião de executivo, tem
por objetivo garantir as boas
condições de funcionamento
da escola, permitindo um
melhor desempenho das
atividades escolares e con-
forto no interior dos espaços

Autarquia de Sintra continua a investir na recuperação de escolas
escolares.
O presidente da autarquia de
Sintra, Basílio Horta, referiu
que “a qualidade dos espa-
ços escolares são uma prio-
ridade, não só ao nível do
conforto, mas também da
segurança”, acrescentando
ainda que “tudo será feito
para garantir o bom funcio-
namento das escolas do
concelho”.
Os trabalhos a realizar pela
autarquia nesta escola con-
sistem na substituição de

pavimentos degradados, na
pintura interior de gabinetes
e espaços de circulação, as-
sim como na beneficiação do
sistema de aquecimento cen-
tral e na instalação de painéis
fotovoltaicos.
No exterior, proceder-se-á à
pintura e impermeabilização
de fachadas, a impermea-
bilização de toda a cobertura
e a substituição e benefi-
ciação da iluminação.
A autarquia dá assim conti-
nuidade ao trabalho de

requalificação desenvolvido
nas escolas do concelho. O
Plano de Investimentos nas
Escolas de Sintra permitiu
requalificar até ao momento
mais de 120 estabelecimentos
de ensino, beneficiando um
universo de mais de 30 mil
alunos, que representam um
investimento superior a 41
milhões de euros.

Fonte: CMS

CERTIFICADO

CERTIFICO, para fins de publicação, que por escritura de um de Julho de dois
mil e vinte e dois, iniciada a folhas cento e vinte e seis, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número trinta e um, deste Cartório, foi lavrada uma escritura
de justificação, na qual EDUARDO PIRES DA SILVA, e mulher MARIA DO
CARMO GONÇALVES BOTELHO DA SILVA, casados sob o regime da
comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Ermelo, concelho de
Mondim de Basto, e residentes na Rua do Sul, n.º 7, em Sobreiro, Mafra,
declararam que são donos e legítimos possuidores do prédio rústico de cultura arvense, com
800,00 m2, denominado CERRADINHA, sito nos limites de Lameiras, concelho de Sintra, descrito
na Segunda Conservatória do Registo Predial de Sintra sob o número 3506, da freguesia da
Terrugem, onde se encontra registada a aquisição a seu favor pela apresentação 59, de 20.01.1998,
e inscrito na matriz predial da união das freguesias de S. João das Lampas e Terrugem sob o artigo
56 da secção 10. Declararam também que este seu prédio beneficia de facto de uma servidão
imposta sobre o prédio rústico contínuo, de cultura arvense e pastagem, com 5120,00 m2,
denominado EIRA PEDRINHA, nos limites de Armés, descrito na referida Conservatória sob o
número 4350, da mesma freguesia, e inscrito na matriz predial da referida união de freguesias sob
o artigo 17 da seção 10.
Que este prédio serviente encontra-se actualmente registado, pela apresentação quatro mil
seiscentos e sessenta e oito, de vinte e sete de Abril de dois mil e vinte e dois, a favor de António
Manuel Ramos Núncio e mulher Alice Maria Piteira Peixe Ramos Núncio, sendo que à data do
requerimento apresentado e das notificações efetuadas, se encontrava registado, pela apresentação
mil trezentos e noventa e três, de dezoito de Junho de dois mil e dez, a favor de José Manuel
Cortegaça Viana Ruas, que foi aliás notificado pessoalmente neste Cartório, conforme consta do
processo de justificação abaixo referido. Que tal servidão e que se encontra fisicamente demarcada
no terreno, é uma servidão real de passagem, a pé e de carro, e faz-se por uma faixa de terreno
com o comprimento total de 55 metros – com início na estrema sudoeste do prédio serviente,
seguindo, no sentido sudoeste/nordeste, numa extensão de 28 metros, e continuando, curvando à
direita, no sentido noroeste/sudoeste, numa extensão de vinte e sete metros, terminado na estrema
poente do prédio dominante, com uma largura variável entre 3,85 metros. A servidão em causa é
uma servidão aparente, revelada por sinais exteriores bem visíveis e permanentes, de carácter
estável e duradouro: trilho não amanhado de terra batida perfeitamente demarcada, onde são
constatáveis, entre outros sinais, rodados de passagem de veículos. Que justifica o direito a tal
servidão, com base no facto de que, desde pelos menos mil novecentos e noventa e oito, eles
primeiros outorgantes usaram a servidão para acederem àquele seu prédio e, desde então,
estiveram na posse de tal servidão, que exerceram sempre até hoje em nome próprio, sem
qualquer interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição de quem quer que fosse, mantendo-
a em condições do seu pleno exercício, agindo sempre como titulares de tal direito. A referida
posse conduziu à sua aquisição por usucapião, que ora invocam para efeitos do seu registo.
(Qualquer interessado que se sinta lesado nos seus direitos ao mencionado prédio deverá
impugnar judicialmente esta justificação, no prazo de trinta dias, após a publicação).
Está conforme. Cartório Notarial de Diovana Barbieri, sito na Rua João de Deus, n.º 23-A, Sintra.
Sintra, um de Julho de dois mil e vinte e dois.
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CERTIFICADO

CERTIFICO, para fins de publicação, que por escritura de um de Julho de dois
mil e vinte e dois, iniciada a folhas cento e vinte e nove, do Livro de Notas para
Escrituras Diversas número trinta e um, deste Cartório, foi lavrada uma escritura
de justificação, na qual EDUARDO PIRES DA SILVA, e mulher MARIA DO
CARMO GONÇALVES BOTELHO DA SILVA, casados sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais da freguesia de Ermelo, concelho de Mondim de Basto, e residentes na Rua
do Sul, n.º 7, em Sobreiro, Mafra, declararam que são donos e legítimos possuidores do prédio
rústico de cultura arvense, com 800,00 m2, denominado CERRADINHA, sito nos limites de Lameiras,
concelho de Sintra, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Sintra sob o
número 3506, da freguesia da Terrugem, onde se encontra registada a aquisição a seu favor pela
apresentação 59, de 20.01.1998, e inscrito na matriz predial da união das freguesias de S. João das
Lampas e Terrugem sob o artigo 56 da secção 10. Declararam também que este seu prédio
beneficia de facto de uma servidão imposta sobre o prédio rústico contínuo, de cultura arvense e
pastagem, com 5.400,00 m2, denominado EIRA PEDRINHA, nos limites de Armés, descrito na
referida Conservatória sob o número 6973, da mesma freguesia de Terrugem, registado a favor de
Maria Clara da Silva Caroço Justino pelas apresentações 21, de 12.01.2004 e 1051, de 11.05.2022,
e inscrito na matriz predial da referida união de freguesias sob o artigo 15 da seção 10. Que tal
servidão, que se encontra fisicamente demarcada no terreno, é uma servidão real de passagem,  a
pé e de carro, e faz-se por uma faixa de terreno com aproximadamente 98 metros de comprimento e
3,80 metros de largura média, com início no final da Rua da Eira Pedrinha, no sentido sudoeste/
nordeste, renta com a estrema sudoeste do prédio serviente e termina a nordeste deste mesmo
prédio. A servidão em causa é uma servidão aparente, revelada por sinais exteriores bem visíveis e
permanentes, de carácter estável e duradouro: trilho não amanhado de terra batida perfeitamente
demarcada, onde são constatáveis, entre outros sinais, rodados de passagem de veículos. Que
porém justificam o direito a tal servidão, com fundamento no seguinte: Desde pelos menos 1998,
eles primeiros outorgantes usaram a servidão para acederem àquele seu prédio e, desde então,
estiveram na posse de tal servidão, que exerceram sempre até hoje em nome próprio, sem qualquer
interrupção, à vista de toda a gente e sem oposição de quem quer que fosse, mantendo-a em
condições do seu pleno exercício, agindo sempre como titulares de tal direito. A referida posse
conduziu à sua aquisição por usucapião, que ora invocam para efeitos do seu registo. (Qualquer
interessado que se sinta lesado nos seus direitos ao mencionado prédio deverá impugnar
judicialmente esta justificação, no prazo de trinta dias, após a publicação).
Está conforme. Cartório Notarial de Diovana Barbieri, sito na Rua João de Deus, n.º 23-A, Sintra.
Sintra, um de Julho de dois mil e vinte e dois.
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Campeonato Nacional de Surf (sub 20) nas ondas de São Jacinto

Martim Nunes e Erica Máximo são os campeões
Ventura Saraiva*

D Martim Nunes e Erica Máximo no pódio. Os novos campeões nacionais Sub-20
foto: créditos Jorge Matreno/ANS

epois de uma longa
jornada no sábado
(2), dia inaugural
do Projunior Avei-
ro, a ação retomou

Realizou-se no dia 26 de Junho, no
pavilhão do Clube Atlético de Campo
de Ourique, a 3ª parte do Torneio
Jovem APL 2022, prova na qual
patinaram as Esperanças A e B de
Solo Dance com a presença de 17
atletas distribuídos pelos escalões de
Infantis, Iniciados, Cadetes e Juvenis.
Estes apresentaram os seus
esquemas, tendo as principais
classificações das atletas concelhias,
sido as seguintes:
Infantil A
1.ª Carolina Duarte (SRVS); 2.ª Leonor
Moreira (SRVS); 3 Ana Gomes
(Murches)
Iniciado B
1.ª Maria Valente (SRVS)

VS/APL

Ele é de Sintra, ela de Carcavelos. Ambos conquistaram no passado
domingo, dia 3, nas ondas de São Jacinto, em Aveiro, o título de campeão
nacional Sub 20 de Surf, no regressado “Pro Júnior”, competição que
não se realizava há 7 anos.
Martim Nunes e Erica Máximo, foram os surfistas mais fortes após as duas
etapas realizadas, e foram consagrados os campeões de 2022. Os triunfos
na prova, sorriram ao algarvio, João Mendonça, e à cascalense, Erica
Máximo, com destaque para o facto de, o título feminino ter sido decidido
num surf off.

na manhã de domingo, em
São Jacinto, com uma tem-
pestade a marcar as primeiras
horas da manhã. Contudo,
assim que o tempo melhorou,
a prova avançou para as ron-
das finais e chegaram as pri-
meiras decisões. Com a eli-
minação de Francisco Mitter-
mayer na ronda 3, ainda no
sábado, Martim Nunes ficou
com via aberta para o título.
Com a passagem às meias-
finais, o jovem surfista da
Praia Grande não desperdi-
çou a oportunidade, e carim-
bou logo aí o título nacional
Sub-20 masculino´, e não
deixou escapar a sua alegria
pela conquista. “Estou muito
feliz por este título. Foi um
ano muito interessante, pois
nunca tinha feito este circuito
Júnior Tour. Um circuito que
começou com grandes ondas
no Porto e Matosinhos e que
consegui vencer. Agora, aqui
em Aveiro, tentei não pensar

no título e concentrar-me
apenas em surfar. No heat que
tinha de vencer para sagrar-
me campeão, sim, já estava
um pouco nervoso, mas era
impossível não pensar nisso.
Acabei em segundo na etapa,
e fiquei feliz pela minha pres-
tação. Agora, vou pensar em
divertir-me no resto do ano,
evoluir ao máximo o meu surf
e tentar bons resultados nos
próximos campeonatos, tanto
no Pro Júnior europeu como
na Liga MEO Surf.”
Mas ainda havia uma vitória
na etapa por discutir, e Martim
Nunes não baixou a guarda,
tentando juntar o triunfo em
Aveiro àquele que já tinha
conseguido na etapa inau-
gural, no Porto e Matosinhos.
Martim avançou até à final em
São Jacinto, onde teve pela
frente João Mendonça. As
duas jovens esperanças do
surf nacional protagonizaram
uma final muito equilibrada e
emocionante, com a decisão
a cair para o lado de João
Mendonça, que não partici-
pou na primeira etapa, por
uma diferença de apenas 0,60

pontos. O algarvio, de Arrifa-
na (Aljezur), regressou às
vitórias após um interregno
de três anos:
“Foi muito bom conseguir es-
te triunfo aqui, em São Ja-
cinto. Um sítio com grande
essência de surf. Já há cerca
de três anos que não ganha-
va um campeonato, por isso
foi muito bom voltar a sentir
esta sensação. Agora, o meu
objetivo para o resto da tem-
porada passa por ser selecio-
nado para a Seleção Nacional
que vai disputar o Eurosurf
Junior e ter bons resultados
também nos campeonatos do
QS em que entrar.”

Título feminino
discutido
até às centésimas
Na prova feminina o cenário
foi bem diferente, com o título
a ser discutido à centésima até
mesmo ao final. Com as qua-
tro surfistas que chegaram às
meias-finais a serem precisa-
mente as mesmas que já o ti-
nham feito na etapa inaugural,
a final repetiu-se, depois de

Erica Máximo ter vencido Be-
nedita Teixeira e Maria Sal-
gado ter superado Constância
Simões. Dessa forma, era Erica
quem tinha de vencer a final
para impedir o título nacional
de Maria Salgado, que tinha
sido a vencedora no Porto e
Matosinhos.
Com muito equilíbrio entre as
duas surfistas que dominaram
este Júnior Tour de início ao
fim, desta vez, o triunfo no
Projunior Aveiro acabou por
sorrir a Erica Máximo, com
somente 0,80 pontos a sepa-
rar as duas surfistas. Dessa
forma, as contas do ranking
ficaram iguais, o que obrigou
à realização de um surf off pelo
título entre ambas. O equilí-
brio voltou a reinar e, apesar
da entrada mais forte de Maria
Salgado, Erica Máximo virou
as contas a seu favor com
uma onda de 7,50 pontos, que
lhe rendeu um triunfo por uma
diferença de apenas 0,30
pontos. O suficiente para

garantir o triunfo à surfista da
Linha de Cascais.
“Foi incrível conseguir estes
triunfos. Nunca tinha surfado
aqui. Vim dois dias antes com
o meu treinador (Miguel Mo-
reira), algo que o meu clube
(Clube dos Lombos) conse-
guiu proporcionar. Foi um
campeonato incrível, com
muito nível, ondas compli-
cadas, mas também muito
boas. Na primeira final fui eu
que comecei por cima, mas no
surf off a Maria Salgado en-
trou melhor. Nos últimos 10
minutos consegui a onda que
deu o triunfo e fiquei muito
contente. O meu próximo
objetivo é representar a
Seleção portuguesa no
Eurosurf Júnior, sempre com
a ambição de ganhar.”
Resultados Projunior Aveiro:
Final masculina: João Men-
donça 12,30 x Martim Nunes
11,70
Final feminina: Erica Máximo
8,75 x Maria Salgado 7,95

Surf off pelo título feminino:
Erica Máximo 10,65 x Maria
Salgado 10,35
Melhor onda masculina:
João Mendonça, 8,25 pontos
na ronda 4
Melhor onda feminina: Erica
Máximo, 7,75 pontos na
ronda 2
Melhor score masculino:
Martim Nunes, 14,35 pontos
na ronda 2
Melhor score feminino: Erica
Máximo, 13,50 pontos na
ronda 2
A 2.ª e última etapa do Junior
Tour foi uma organização da
Associação Nacional de Sur-
fistas e da Fire!, em parceria
com a Câmara Municipal de
Aveiro, o apoio local do Cen-
tro de Alto Rendimento de
Surf São Jacinto, e o apoio té-
cnico da Associação Despor-
tiva e Cultural de São Jacinto
e da Federação Portuguesa de
Surf.

* Com AN Surfistas
Comunicação

Torneio Jovem APL 2022 – Solo Dance Categoria A e B
Várzea de Sintra com 3 presenças no pódio

Carolina Duarte e Leonor Moreira no pódio de Infantil A foto (cortesia apl)

PUB.

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

SOBREMESASSOBREMESASSOBREMESASSOBREMESASSOBREMESAS
• Arroz doce• Arroz doce• Arroz doce• Arroz doce• Arroz doce
• Mousse de morango• Mousse de morango• Mousse de morango• Mousse de morango• Mousse de morango
• Natas do céu• Natas do céu• Natas do céu• Natas do céu• Natas do céu
• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan
• T• T• T• T• Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha
• T• T• T• T• Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha
• T• T• T• T• Taça do chefeaça do chefeaça do chefeaça do chefeaça do chefe
• T• T• T• T• Tarte geladaarte geladaarte geladaarte geladaarte gelada
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I Gala Academia de Judo Filipa Cavalleri reúne centena e meia no Janas FC

Na noite dos “óscares”, o mais valioso estava para anunciar
Ventura Saraiva

N

Equipa de Cadetes – Premiados

Centena e meia, lutaram o salão do Janas Futebol Clube

Equipa de Juvenis

fotos: ventura saraivaEquipa de Mestres Veteranos

ada foi por acaso.
No anúncio do
evento, já os men-
tores da Academia
Filipa Cavalleri,

O salão nobre da Sede do Janas Futebol Clube, sedeado na União de Freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho, São Pedro de
Penaferrim), acolheu no dia 28 de Junho (véspera do feriado municipal), a 1.ª Gala de Judo Filipa Cavalleri, evento que marcou o final da época
desportiva e reuniu centena e meia de pessoas (atletas, dirigentes, treinadores, Encarregados de Educação, convidados, e ainda elementos do
clube anfitrião), lotando por completo toda a sala.
A cerimónia teve como objectivo homenagear os atletas e os Mestres, assim, como os parceiros da Academia que neste primeiro meio ano de
existência tem vindo a subir no número de praticantes, tendo já conquistado vários lugares de pódio em competições nacionais e regionais.

anunciavam com pompa e
circunstância, uma “grande
surpresa para a noite”, crian-
do fortes expectativas. E as-
sim, foi. Ainda antes do início
da entrega dos galardões, e
na intervenção de “boas
vindas”, Filipa Cavalleri, fez
a declaração de parceria,
confirmada de seguida, por
Fernando Pereira, Tesoureiro
da Direcção, do Janas FC.
As duas partes comprome-
tem-se assim desenvolver o

projecto do judo, com a cole-
ctividade a regressar a uma
modalidade que em tempos
passados (2014/15) foi de
enorme sucesso. Ambos fi-
cam a ganhar, potenciando
novos valores para o judo, e
melhorando as condições de
treino existentes. A Academia
de Judo Filipa Cavalleri com
a sua enorme experiência e
talento, e o Janas Futebol
Clube com as suas infra-es-
truturas ímpares, uma das
melhores do concelho de
Sintra.

“Este foi o momento
decisivo para tomar
a decisão certa
e seguir em frente”
“Do Sonho, Nascem as

Vitórias”, assente no slogan
da Academia, era notória a
felicidade no rosto de Filipa
Cavalleri, antiga internacional
e olímpica portuguesa, e a
primeira mulher medalhada no
judo internacional. Lembrou
“ruturas recentes que foram
necessárias, e feridas que
abriram mas rapidamente
sararam. Lembrou o início do
projecto, em Janeiro deste
ano, as dificuldades de capta-
ção de judocas, e o apoio de
conselheiros, entre eles, An-
tónio Paula Soares que lhe
deram sempre muito estímulo,
e não a deixaram fracassar.
“Começámos há pouco mais

de cinco meses, com a fan-
tástica ajuda de um grande
amigo, o Pedro Tomaz, que
nos cedeu as suas insta-

lações (Mucifal), para ini-
ciarmos este novo projecto”
começou por lembrar. “Mas,
neste curto espaço de tempo
tivemos a felicidade de cres-
cer muito! Tem sido quase
constante, a entrada de no-
vos judocas, e todas as se-
manas somos cada vez mais,
e o espaço começava então a
ser pequeno, para nossa
enorme surpresa”, admitiu
Filipa Cavalleri, para justificar
o protocolo com o Janas FC.,
ainda sem o admitir publi-
camente, deixando sempre a
sala em suspenso.
“E chegou a altura de tomar a
decisão certa, e dar o passo

em frente. E, é com muita
alegria que anunciamos o
protocolo entre a Academia
de Judo Filipa Cavalleri, e o

Janas Futebol Clube para a
instalação do novo dojo do
pólo de Sintra da Academia!
Com este protocolo vamos ter

umas condições fantásticas,
uma área de tapetes de mais
do dobro da que temos no
Mucifal, criando por isso,
condições estupendas para
os Pais e encarregados de
educação. Tudo isto, só pos-
sível com o apoio de um clube
histórico da região de Sintra,
com enormes valências para
projectos e actividades de fu-
turo que já estamos a planear.
Obrigado Janas Futebol
Clube, seguimos juntos!”
concluiu sob fortes aplausos.

Jornal de Sintra
entre os homenageados
Os escalões etários da Aca-
demia de Judo Filipa Cavalleri
subiram ao palco para receber
os respectivos galardões,

numa cerimónia conduzida
pelo professor Carlos Ramos,
uma das figuras do judo, quer
como atleta, treinador, diri-
gente, formador e comentador
nos media. Na lista dos ho-
menageados, e parceiros da
Academia, o Sport Algés e
Dafundo, e o Judo Clube de
Portugal foram agraciados,
sendo ainda distinguido o
Jornal de Sintra pelo apoio
dado à modalidade. Um re-
conhecimento que nos deixa
orgulhosos.
Refira-se que foi desde logo
anunciado o início das obras
do novo Dojo, de forma a
iniciar a época já em Setem-
bro. Até final deste mês de
Julho, toda a actividade
mantém-se concentrada no
Mucifal, freguesia de Colares.

Equipa de Juvenis
Luísa Paula Soares (-44 kg);
Miguel Pinheiro (-50 kg);
Marta Carreiras (-57 kg);
Rafaela Carvalho (-57 kg);
Ricardo Nogueira (-60 kg).

Equipa de Cadetes
Teresa Cavalleri Serpa (-48
kg); Ana Margarida Oliveira
(-63 kg); Matilde Lourinho (-
70 kg); Diogo Carlota (-81 kg)

Equipa de Mestres Veteranos
Andreia Cavalleri; João
Banza; Rogério Azevedo.
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DESPORTO

Grande Prémio XCO José Domingos, e Encontro de Escolas da AEBTT Rio em Fitares (Rio de Mouro)

Prémio fica em casa na sentida homenagem de todas as equipas
Ventura Saraiva

A

O parque Urbano de Fitares, em Rio de Mouro, acolheu no domingo, dia 10, o Grande Prémio XCO José Domingos, e o Encontro de Escolas da AEBTT
Rio. Duas centenas e meia de participantes, em representação duma vintena de equipas, disseram, sim, à iniciativa da AEBTT Rio/Mr. Print, sob a égide
da Associação de Ciclismo de Lisboa, e Federação Portuguesa de Ciclismo. José Domingos, um dos fundadores da equipa da freguesia de Rio de Mouro,
e entusiasta do BTT, que faleceu inesperadamente em Março do ano passado, teve uma justa homenagem, com a equipa da casa, a arrecadar o troféu
relativo à vitória por equipas.

fotos: ventura saraivaAna Fernandes (643), e Mariana Viais (647),
uma vitória (Sub 23), decidida em cima da linha de meta

Prova de Cadetes com os candidatos já na linha da frente. Daniel
Franco (n.º 76), seria o vencedor. Afonso Fonseca (778), o 2.º, e Mateus
Pires (730), o terceiro

Classificações
Elite masculina
1.º Bruno Nunes, Strix Bike Team, 1h06m11’’
2.º Diogo Monteiro, CCDR ColmealTorre/VisitBelmonte/Starmodular,
1h12m55’’
3.º Rúben Pais, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 1h17m58’’
Juniores masculinos (5 voltas)
1.º Francisco Silvestre, AEB TT Rio/Mr. Print, 1h10m29’’
2.º Diogo Magalhães, AE BTT Rio/Mr.Print, 1h11m30’’
3.º Duarte Pombo, BT TeamSUColarense/CS Treino, 1h11m31’’
Sub 23 masculinos
1.º Federico Massena, Clube BTT Matosinhos, 1h09m31’’
2.º Rodrigo Pinheiro, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h11m24’’
3.º André Bernardo, AEBTT Rio/Mr.Print, 1h14m25’’
Sub 23 Femininos
1.ª Ana Fernandes, Strix Bike Team, 1h33m58’’
2.ª Mariana Viais, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h33m58’’
3.ª Sara Casimiro, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 1h37m46’’
Master 30 masculinos
1.º Ricardo Vicente, Bicisintra/GásMucifal/2Cycling, 1h08m24’’
2.º Ivo Pais, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h11m26’’
3.º Marco Domingos, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 1h17m58’’
Master 40 masculinos
1.º Pedro Correia, BT TGardunha/Fundão/Create, 56m25’’
2.º Hugo Moreira, Individual, 56m13’’
3.º Pedro Reto, Bicisintra/Gás Mucifal/2Cycling, 58m43’’
Cadetes masculinos
1.º Daniel Franco, BT TeamSUColarense/CS Treino, 42m02’’

Encontro de Escolas BTT
Classificação-equipas
1.ª Escola de Ciclismo Oeiras-SPC, 5 pontos (11 inscritos)
2.ª Águias de Alpiarça/Triumtermica/Quinta Atela, 11
pontos (16 inscritos)
3.ª AEBTT Rio/Mr. Print, 11 pontos (14 inscritos)
(Pontuaram 9 equipas)

A primeira edição do Grande
Prémio XCO, e que adesão de
clubes e atletas foi positiva para
o clube promotor, pretende ser
no futuro uma justa homenagem,
lembrando um dos fundadores
da BTT Rio, José Domingos, que
faleceu inesperadamente em
Março do ano passado no final
de um treino, deixando todos
consternados.

pesar das previ-
sões meteoroló-
gicas que aponta-
vam para elevadas
temperaturas, a

verdade é que a manhã de
domingo, acordou com o
microclima típico de Sintra,
tempo com alguma nebu-
losidade, e ventos do Qua-
drante Norte. Essa brisa, fa-
cilitou a prestação dos corre-
dores que em cada categoria
deram o seu melhor para
vencer, e até os que anteci-
padamente sabiam não ter
concorrência, dado que os
seus adversários, faltaram à
chamada.
Em termos de competitivi-
dade, de sublinhar a corrida
Juniores masculinos, com os

fot
o: 
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rte

sia
 fp

c-u
v

José Domingos – Homenagem
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candidatos à vitória a discu-
tirem ao sprint os lugares do
pódio. Vantagem para o re-
cente internacional, Francis-

co Silvestre (AEBTT Rio/Mr.
Print), a bater o seu colega de
equipa, Diogo Magalhães,
por um minuto, e Duarte

Pombo (BTTeamSUCola-
rense/CS Treino), a um
segundo do seu adversário.
Já nas Sub 23 femininos, a luta

pela vitória foi constante, com
a atleta de Coruche (Ribatejo),
Ana Fernandes, a bater, Ma-
riana Viais (Rio de Mouro),

mesmo em cima da linha de
meta.

2.º Afonso Fonseca, AEBTT Rio/Mr. Print, 42m22’’
3.º Mateus Pires, Escola Ciclismo Oeiras, 43m05’’
Cadetes Femininos
1.ª Leonor Casimiro, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 32m50’’
2.ª Catarina Espada, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 35m56’’
3.ª Mariana Machado, Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 36m02’’
“Open” (2 Voltas)
1.º Ricardo Jacinto, Individual, 36m12’’
2.º João Rebocho, Individual, 36m39’’
3.º Paulo Rodrigues, Individual, 37m05’’(…)
6.º Rita Antunes, Individual, 49m13’’
Vencedores de outras categorias
Juniores femininos
1.ª Lara Fernandes, AEBTT Rio/Mr. Print, 52m51’’
Master 30 Femininos
1.ª Andreia Lopes, AEBTT Rio/Mr. Print, 1h05m35’’
Master 50 masculinos
1.º Pedro Serras, individual, 51m10’’
Master 60 masculinos
1.º Adelino Cruz, BTT Loulé/Elevis, 49m21’’

Classificação colectiva
1.ª AEBTT Rio/Mr. Print, 5 pontos (12 classificados)
2.ª Strix Bike Team (Coruche), 6 pontos (3 classificados)
3.ª Escola Ciclismo Oeiras-SPC, 6 pontos (13 classificados)
4.ª BTTeamSUColarense/CS Treino, 9 pontos (3 classificados)
5.ª LxCycling-Academia Ciclismo Lisboa, 20 pontos (8 classificados)
6.ª Escola Ciclismo Team Ribeirense, 26 pontos (3 classificados)
(Participaram 13 equipas).
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CULTURA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

Sintra – “Splash – Dá um
mergulho 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 Ar-
tes de Sintra

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

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

Sintra – “Arte Paciente” é a
exposição coletiva do atelier
artístico Estúdio de Arte da Casa
de Saúde do Telhal/Instituto São
João de Deus
Quando: de 15 de julho a 28 de
agosto
Onde: MU.SA – Museu das Ar-
tes de Sintra

Sintra – “História Trágico-
Marítima”, exposição de pintura
e gravura, de Pedro Girão
Quando: 22 de julho a 18 de se-
tembro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Olhar do Pássaro”,
– Projeto Altitud3 e Filipa
Marte, 22 de julho a 18 de
setembro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Coadura”, exposi-
ção
Quando: 22 julho a 18 setembro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

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

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

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

Cinema City Beloura
14 a 20 Julho
“Buzz Lightyear” VP, na sala
1, às 11.10h.
“Thor Amor e Trovão”, na sala 1,
às 13.25h, 15.45h, 18.20h,
21.20h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 2, às 11.15h,
15.25h, 17.25h, 19.25h, 21.25h.
“Buzz Lightyear” VO, na sala
2, às 13.15h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 3, às 11.30h,
13.30h, 15.30h, 17.30h, 19.30h,
21.40h.
“Buzz Lightyear” VO, na sala
4, às 11.35h.
“The Gray Man: O Agente
Oculto”, na sala 4, às 13.40h
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 4, às 16.10h.
 “Elvis”, na sala 4, às 18.25h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
4, às 21.35h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 8, às 10.30h.
“The Gray Man: O Agente
Oculto”, na sala 8, às 15.20h,
18.10h, 21.30h.

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

Onde: Quinta da Ribafria

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

Sintra – “Outra lua vai nas-
cer”, pela Casa das Cenas
Quando: 20 e 21 de agosto, sá-
bado 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

MÚSICA
Odinhas – “Noites de Orfeu”
Quando: 16 julho, 22 outubro,
30 dezembro, às 21h30.
Onde: MASMO – Museu Ar-
queológico de São Miguel de
Odrinhas

Sintra – Concertos para bebés
"Vamos à Praia"
Quando: 24 julho, 10h00 e 11h30
Onde: Centro Cult. Olga Cadaval

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta o espe-
táculo de entrada gratuita do
ciclo Óperas na Rua,
com “Jardins do Bel Canto”,
no dia 15 de julho, pelas
21h00, na Quinta Nova da
Assunção em Belas.
As cores musicais e vocais,
os trajes, as tendências, numa
viagem pela história do Bel
Canto, desde o séc. XVIII,
passando pelo romantismo,
até aos dias de hoje. A recria-
ção de um jardim encantado
que recebe 7 personagens de
cada época.
O mestre de cerimónias conta
pequenas histórias de cada

Belas recebe espetáculo Óperas na Rua

obra que é interpretada e
transporta o público para o
espírito e envolvência das
árias e canções. Serão inter-

pretadas árias de ópera e
canções de compositores
como Mozart, Bach e Haen-
del, até aos mais românticos

Puccini ou Verdi.
O ciclo Óperas na Rua,
organizado pela autarquia,
leva a música a diversos locais
do concelho de forma gra-
tuita, brindando os amantes
da música e arte do espe-
táculo, com atuações inspira-
doras e únicas.
O Parque Urbano de Casal de
Cambra, o recinto exterior da
Sociedade Recreativa das
Azenhas do Mar, a Quinta No-
va da Assunção, o Largo do
Palácio Nacional de Queluz e
o Parque da Liberdade na Vila
de Sintra serão palco para os
cinco espetáculos de entrada
livre.

A Câmara Municipal de Sin-
tra promove, durante o mês
de julho, nas Bibliotecas Mu-
nicipais diversas atividades
de promoção do livro e da lei-
tura pensadas para todas as
idades.
“Conto/ateliê”, atividade ha-
bitual na programação das
Bibliotecas Municipais de
Sintra, marca a agenda de
julho com histórias e temas

Bibliotecas de Sintra com novas atividades em julho
distintos.  A par desta ativi-
dade destacam-se ainda as
sessões de Poetry Slam & Chá
dos Livros, Encontros com
Escritores e Artistas: Música
e Palavra, exposições, música
para bebés e famílias e as
aulas de yoga no jardim.
As Ecohistórias com o tema
“Cuidar da Natureza” trazem
à biblioteca histórias e ateliês
de sensibilização ambiental e

marcam presença na progra-
mação no mês em que se as-
sinala o Dia Mundial da
Conservação da Natureza.
As atividades desenvolvidas
nas bibliotecas municipais
permitem às famílias e às
crianças desenvolver a cria-
tividade e dar asas ao imagi-
nário. Todas as atividades
são dirigidas a famílias, comu-
nidade educativa e/ou comu-

nidade em geral, com inscri-
ção gratuita, mas obrigatória
através do telefone da respe-
tiva Biblioteca Municipal.

Biblioteca Municipal de
Sintra - Casa Mantero
Polo da Tapada das Mercês
Polo de Agualva-Cacém
Polo de Queluz

A Câmara Municipal de
Sintra disponibiliza, em
julho, um conjunto de
propostas gratuitas Museus
Municipais.
Para este mês foram prepara-
das conferências, visitas
temáticas, ateliês, exposições,
clube de leitura e concertos,
que formam uma vasta pro-
gramação com formatos e
temas diversos que oferecem

Julho traz novas exposições e atividades
aos museus de Sintra

a todos os visitantes expe-
riências inesquecíveis.
No mês em que celebra o Dia
da Arqueologia, este será
assinalado de forma original,
com visitas a sítios arqueo-
lógicos do concelho.
As atividades programadas
para este mês são diversas
e para todos, podem ser des-
tinadas à comunidade em
geral ou a faixas etárias

específicas, com temas mais
abrangentes ou direcionados
a determinada área de in-
teresse.
A participação é gratuita com
algumas atividades a reque-
rem inscrição prévia através
dos contactos:
CMLC - Casa-Museu de Leal
da Câmara | 21 923 88 41
MAT - Museu Anjos Teixeira
| 21 923 88 27

MFC - Museu Ferreira de
Castro | 21 923 88 28
MHNS - Museu de História
Natural de Sintra | 21 923
85 63
MU.SA - Museu das Artes de
Sintra | 21 923 61 06
MASMO - Museu Arqueo-
lógico de S. Miguel de
Odrinhas | 21 923 86 08

A Câmara Municipal de
Sintra inaugura, em julho,
novas exposições no MU.SA-
Museu das Artes de Sintra
que podem ser visitadas
gratuitamente até setembro.
“Arte Paciente” é a exposição
coletiva do atelier artístico
Estúdio de Arte da Casa de
Saúde do Telhal/Instituto São
João de Deus que vai estar
patente de 15 de julho a 28 de
agosto. A exposição reúne
uma grande variedade de
registos que vão desde a pin-
tura ao desenho, passando
pela instalação, fotografia,
entre outros, apresentando a
arte produzida num dos maio-

Julho com novas exposições no MU.SA
res hospitais psiquiátricos do
país.
“Coadura” é a exposição de
Cândido que apresenta obras
de vídeo, fotografia, escul-
tura e coadura. Nas duas salas
interligadas da galeria pode-
mos encontrar dois momen-
tos distintos que nos propõe
percorrer a sua criação ar-
tística.
A exposição de pintura e
gravura “História Trágico-
Marítima”, de Pedro Girão,
tem como ponto de partida o
livro “História Trágico-
Marítima” de Bernardo Go-
mes de Brito, que relata al-
guns dos naufrágios sofridos

pelos navegadores portugue-
ses no século XVI.
O Projeto Altitud3 e Filipa
Marte apresentam a expo-
sição “O Voo do Pássaro” que
enraíza a relação entre Arte,
Ciência e Tecnologia, com
enfoque em três temas da
natureza a floresta, o relevo e
o curso de água, com os
quais se exploram diferentes
escalas, texturas e cores, em
representações artísticas,
documentais e científicas. “O
Olhar do Pássaro” conta com
a participação da artista Filipa
Marte, que integra peças de
escultura e pintura.
As exposições de Cândido,

Pedro Girão e Projeto Altitud3
e Filipa Marte estão patentes
de 22 de julho a 18 de
setembro.
Para além destas mostras, o
público poderá também
visitar a coleção permanente
no recém inaugurado Espaço
Pedro Cabrita Reis. O novo
espaço exibe em permanência
a obra Uma Nuvem Negra, no
mesmo local para o qual foi
concebida a propósito da
exposição No Reino das Nu-
vens – as Artistas e a Inven-
ção de Sintra que assinalou
os 25 anos da elevação de
Sintra a Património da
Humanidade.
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ALMANAQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO

PUB.

TELEVISÃO

RUI FERNANDES
Comércio e reparação de motos

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

(Esta crónica, por desejo expresso do seu autor, não respeita o novo Acordo Ortográfico.)
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Bernardo
de Brito e Cunha
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Sexta-feira, 15 de Julho – Maria do Céu Nora Mateus, de Vila Verde, Maria Isabel Bastos da Silva
Pimenta, do Porto, Virgínia de Jesus Raio, de Morelinho, Melina Matias, da Alemanha; António Rovisco
de Andrade, João Pedro Barradas, Adelino Sampaio Dias, Olímpio Mário da Silva Gomes,António dos
Anjos Alves, de Sintra, Manuel  Galvão de Melo e Mota, de Oeiras, Humberto R. do Couto, de Londres,
Valdemar Pessoa Valério, de S. Paulo-Brasil.

Sábado, 16 – Ilda do Carmo Sousa, de Almoçageme, Ana Bela Jordão Ventura, Maria Lucília Luz Jalles
de Almeida, Ana Patrícia Marques; srs. Manuel Joaquim Nogueira, de Mem Martins, António Manuel
Cunha, João Fernando Roque da Costa, Rui José Nunes Consola Santos, do Algueirão, Hermínio José Ferro
Jacob, eng.º José Manuel Silvestre Monteiro, de Lourel, Afonso Fama da Fonseca, de Vila Verde.

Domingo, 17 – Inês Coelho Jorge, Arminda Peralta, do Pendão, Mariana Duarte Rebelo, Maria
Antonieta Lourenço de Carvalho, de Ranholas, Gertrudes Maria Raimundo, de Mem Martins, Ivone Jesus
Vicente, Estela Francisca Damil de Vasconcelos, de Viseu, Júlio Gonçalves Pereira Júnior, Armando
Marques Loureiro, de Rio de Mouro,  Paulo Jorge  da Cruz Ferreira, Porfírio Rosa Ribeiro, de Morelena,
José Guilherme Nunes Clemente, do Mucifal, Rui Manuel Baleia Alexandre, do Sacário, Pedro Antunes
Raposo Miranda Sequeira, de Pêro Pinheiro.

Segunda-feira, 18 – Sandra Manuel Abegoanista Mourato, Maria Justina dos Santos Martinho, do
Algueirão, Maria  Isaura Jorge, de Pero Pinheiro, Leopoldina Domingos Filipe, de Pero Pinheiro, Maria
Eugénia Monteiro da Silva Ferreira, de Albogas, Maria Filomena de Jesus Amaral Soeiro da Costa, do
Cacém, Isabel Guterres, da Ericeira; Armando Filipe, de Pero Pinheiro, Júlio Soeiro da Costa, do Cacém,
José Piedade Duarte Ribeiro, de Mem Martins, Luís Gonçalves de Carvalho, das Lameiras, Venâncio Avelino
Caldas Galhardo,  da Abrunheira, Luís Duarte Patriarca, de Almoçageme,Francisco Bonifácio Matos
Almeida Ribeiro, Pedro Miguel Correia Romão, do Ral, Miguel Carvalho Torres Pimenta, da Praia da
Adraga.

Terça-feira, 19 – Maria José Trigoso Jordão, Margarida Domingas, de Bolembre; José Matias Pedro,
do Mucifal,David Saraiva Barra, de Nafarros, Ricardo José Louçadas Coelho Vicente, José Manuel Cardoso
Inácio, das Mercês.

Quarta-feira, 20 – Ludovina dos Santos Miranda, do Algueirão, Susana Moreira Dias, de
Almoçageme, Maria da Nazaré Tomás Figueiras Pardal, Maria do Espiro Santos Bernardes dos Santos,
da Ericeira; José da Conceição Nascimento, José Bernardino Carvalho, Humberto César Rodrigues de
Oliveira, de Belas, Duarte Franco, de Montelavar, António Luís Sucena Ribeiro de Melo, Felisberto Correia
Barreto Dias, de Rio de Mouro, Joaquim Santiago Pena, de Francos, Álvaro da Silva Simões, da Figueira
da Foz, Nuno César dos Santos  Antunes, de Mem Martins, Joaquim Santiago Pena, de Francos.

Quinta-feira, 21 – Margarida Cachado, Maria Júlia Assunção Nunes Caetano, do Mucifal, Maria
Adelaide Félix dos Santos,  Ilda da Silva Raio, Maria Natália Silveira Nunes, do Seixal, Maria Luísa Barbosa
Cristóvão, Berta Valente Sena dos Santos, Margarida Ventura Goia, Maria João Pereira da Silva, de
Lisboa, Rui Jacinto Bravo Martins, Mário de Carvalho Ramos, da Venda Nova, Rui Paulo da Silva Pires,
de Vila Verde, Luís Rodrigo Pais Correia, do Mucifal, Paulo de Assunção Costa, do Mucifal.

Sexta-feira, 22 – Susana Cristina Grilo Duarte, de Nafarros, Maria Emília de Almeida Tavares de
Carvalho, Maria do Carmo Gomes Prudêncio, Ana Maria Marques Brancanes, do Algueirão, Paula Maria
Barbosa Dias de Araújo, de Lisboa, Maria Odete de Pedro e Castro Durão, do Cacém, Maria Deolinda
Ramalho C. Pereira, Lídia das Neves Pacheco dos Anjos Teixeira; Virgílio Maria Magalhães da Silva Rebelo,
Fernando João Ferreira Gomes, de Montelavar, Orlandino dos Santos Martins, de Nafarros, Carlos Jorge
Nunes Clemente, do Mucifal, Tomás Mechas Serrão, João Pedro Gonçalves Cordeiro Silva ,de Sintra.

Sábado, 23 – Maria Manuela Vicente Grácio, Maria Helena Sernadas, Hermínia Tavares Martins,
Elvira Barros Simplício, de Morelena, Cláudia Maria Rosa Fonseca Manata, Jacinta Arraias Neto, de
Pexiligais, Odete Machado Duarte, das Lameiras; Fernando António da Conceição Prudêncio, de Sintra,
Alfredo de Jesus Canada, de Rio de Mouro, António Duarte Sebastião, das Lameiras, André Gonçalo
Antunes Martins, de Nafarros.

Domingo, 24 – Maria Bernardo Silvestre Clemente, Maria Olívia dos Reis Baeta, Maria Helena dos
Santos Oliveira, de Albogas, Maria Josefina da Silva Luz,  Isabel Maria dos Santos Regueira, da Várzea de
Sintra, Natividade Maria Silvestre Rosa, de Montelavar; José Sapina Figueiredo, da Terrugem, João
Emanuel Moniz Campos Gomes, Rui Carlos Pimenta Dias, de Rio de Mouro, Ricardo Fontaínhas da
Fonseca, de Vila Verde.

Segunda-feira, 25 – Maria de Jesus Jacinto Duarte, de London, Helena Cristina Verga Pinto Faria,
Rafaela Morais, da Praia das Maçãs, Amélia Rosa da Silva, de Morelena, Maria Luisa da Silva Miranda, da
Ribeira, Ana Maria Sardinha Correia Baeta, Ana Catarina Alves dos Santos, Domingos Sequeira Cosme,
Manuel Mateus, de Pero Pinheiro, Duarte Victor da Costa Duarte Condesso, Samuel Jorge Alves, de Lisboa,
Mário dos Santos Madeira, de Lyon, Luis Miguel da Veiga Ferreira, de Lisboa, Miguel Alexandre Saraiva
Louro, Fábio Manuel Jácomo Simões., Simão André Simões Nunes, de Almargem do Bispo

Terça-feira, 26 – Alice Afonso Reis, Maria Deolinda Quintela da Silva, de Alhos Vedros, Prazeres da
Conceição Pardal, de Pero Pinheiro, Ana Isabel Mota Abreu, de Colares, Ana Maria Capucho Martins, de
Montelavar, Maria Amélia de Jesus Cruz Luis, Ana Maria Granja Marques; srs. Vicente Leitão, das
Lameiras, Fernando Paulo Nunes Costa, do Mucifal, Joaquim Caetano Franco, da Pernigem, Mateus
Epifânio Coelho Grilo, da Maceira, José António Raio Costa, do Banzão, Paulo José Jalles de Almeida,
Armando Manuel Leirão Lázaro, de Godigana, Hugo Filipe Dias França.

Quarta-feira, 27– Carolina Vieira Bernardino, de S. Carlos, Maria Sofia da Cunha, Antónia da
Conceição Nunes, Maria Luisa Roman Nobre S. Bandeira, de  Lisboa,  Maria João da Mata Graça,
Evangelista Ferreira Ribeiro, Amélia dos Santos Moreira, Maria Helena Urmal Simões,  Lucinda Preciosa
Marques Frutuoso, do Algueirão, Cidalina José Carvalho, de Albogas, Ilda Esmeralda Inácio Moreira, dra.
Maria Nídia Costa Pereira,José Augusto Teixeira Santos, António Miranda Mouro, de sta. Susana, Jorge
Duarte, João Miguel Barata Telles, da Tojeira.

Quinta-feira, 28 – Paula Sofia Cardador Martins, do Cacém, Manuela da Silva Bonzinho, Isabel
Maria Marques Monteiro Palha, Maria Luisa Silva Faias, de Mem Martins, Maria Fernanda Julião Vinagre,
de Morelena, Conceição Almeida Andrade, de S. João das Lampas, Felicidade Saraiva de Almeida, de
Nafarros, Lília Maria Casmarrinha, Joana Filipa dos Santos Costa; José Augusto Lopes, de Sintra,
António Augusto Marques da Silva, de Rio de Janeiro, João Valentim Fernandes Filipe, de Vila Verde,
Augusto Tavares, de Vila Verde e Humberto Manuel Duarte Cavalheiro, de Godigana.

Sexta-feira, 15 de Julho – Rodrigues Rato,
Algueirão (219212038); O’Neil Pedrosa, Massamá
(214307407).

Sábado, 16 – Silveira, Mem Martins
(219229164); Rodrigues Garcia, Cacém
(219138052).

Domingo, 17 – Marrazes, Estefânia, Sintra
(219230058); Correia, Queluz (214350905).

Segunda-feira, 18 – Nave Ribeiro, Montelavar
(219670802); Campos, Cacém (219180100).

Terça-feira, 19 – De Fitares, Fitares - Rinchoa
(219167461); Baião Santos, Monte Abraão
(214375566).

Quarta-feira, 20  – Químia, Mem Martins
(219210012); Caldeira, Cacém (219147542).

Quinta-feira, 21 – Da Linha, Mem Martins
(219214103); Simões Lopes, Queluz (214350123).

Sexta-feira, 22 – Simões, Estefânia, Sintra
(219230832); Mira Sintra, Mira Sintra
(219138290).

Sábado, 23 – De São João das Lampas, S.
João das Lampas (219618239); Pinto Leal,
Shopping Center de Massamá (214387580).

Domingo, 24 – Cargaleiro Lourenço, Rinchoa
(219162006); Ascensão Nunes, Agualva
(214323020).

Segunda-feira, 25 – Fidalgo, Casal S. José -
Mem Martins (219200876); Vasconcelos, Monte
Abraão (214372649).

Terça-feira, 26 – Claro Russo, Mercês
(219228540); Silva Duarte, Cacém (219148120).

Quarta-feira, 27 – Tereza Garcia, Portela
Sintra (219106700); De Belas, Belas (214310031).

Quinta-feira, 28 – Silveira - Alegro Sintra,
Rio de Mouro (219154510); São Francisco Xavier, S.
Marcos (214260615).

Governo, pela voz do ministro Pedro Nuno Santos em
entrevista à SIC, decidiu avançar com uma nova solução
aeroportuária para Lisboa, que passa por avançar com
o Montijo para estar em actividade em 2026 (segundo

Pedro Nuno e Vera

era é uma série aclamada pela crítica que mistura investigação, drama criminal e os
mais violentos crimes com a magnífica paisagem da região de Northumberland, em
Inglaterra. As reviravoltas da trama na série, as impressionantes performances e o
grande nível de qualidade da produção fazem de Vera um requintado e clássico

era é protagonizada por Brenda Blethyn, actriz que já esteve duas vezes nomeada
para os Óscares. A personagem Vera (Brenda Blethyn) tem um humor cáustico e
um encanto singular. Um pouco desleixada, mas bastante astuta e confiante, não
faz amigos com facilidade. Resmungona e, muitas vezes, com um temperamento

enho saudades de uma boa série. É verdade que ao final da tarde o Fox Crime
passa a série Vera, mas não chega. Esta é mais uma heroína improvável que se
junta aos já conhecidos John Barnaby – e seu primo — (Midsomer Murders),
Poirot e Miss Marple. Vera Stanhope é uma investigadora de meia-idade, bastante

V
V

ui Garcia, que é, também, presidente da Câmara da Moita, um dos municípios que
deu parecer negativo à localização do aeroporto no Montijo, considerou ainda
que a melhor forma para ultrapassar a recusa dos municípios a esta opção não
será, como pretende o Governo, alterar a lei para que o veto das autarquias deixe

as há, pelo menos, um ponto em que não se pode dizer que Pedro Nuno Santos
não estivesse certo – e disso ninguém fala. Vamos reler a passagem da entrevista
que importa, relembrando que António Costa tinha dito, semanas antes, que queria
esperar pela eleição do novo líder do PSD: “Houve declarações do líder eleito doM

pior foi o dia seguinte, quando António Costa, que se encontrava em Madrid na
Cimeira da NATO, decidiu que o ministro tinha agido à sua revelia (dizem uns) ou
que, no mínimo, não tinha falado com ele e mandou que o despacho do Ministério
das Infraestruturas passasse a ser “indespachado”, por assim dizer. O ministro

egundo o Ministério das Infraestruturas e Habitação, o
plano passa por acelerar a construção do aeroporto do Montijo, uma solução para
responder ao aumento da procura em Lisboa, complementar ao aeroporto Humberto
Delgado, até à concretização do aeroporto em Alcochete, que Pedro Nuno Santos

confirmava em final de Junho o jornal Público) e depois Alcochete
e, quando este estiver operacional, fechar e desmantelar o
aeroporto Humberto Delgado. Bom… sim e não.

O
apontava para 2035.

pode ter sido culpado – e talvez tenha querido dar um passo maior do que a perna – mas
no dia seguinte veio pedir desculpa, que tinha havido falta de comunicação e tudo
continuou na paz dos anjos.

PSD – declarações muito desagradáveis – que não mostraram disponibilidade para ser
parte da solução. O Governo foi acusado de ser incompetente, de ser incapaz de decidir,
num registo que não é sequer próprio de um líder da oposição. Pôs-se de fora e nós temos
de decidir. Era preciso decidir: andamos há 50 anos a decidir a localização do novo aeroporto.
Primeiro era a Ota, depois Alcochete, depois Montijo e não se decidia. É urgente resolver
de uma vez este assunto. Pronto, está resolvido.”, disse o ministro em entrevista à SIC
Notícias. É certo que a opção Montijo estava parada em virtude de o presidente da
Associação de Municípios da Região de Setúbal continuar a afirmar que a escolha do
Montijo como novo aeroporto de Lisboa continua a ser rejeitada pela maioria dos municípios
e agentes económicos da região.

de ser vinculativo nos projectos estratégicos nacionais.

resiliente que é obcecada pelo trabalho. A personagem empresta o nome à série, um fantástico
drama policial independente que se inspira nos bestsellers criminais da britânica Ann
Cleeves.

difícil, o que lhe falta em simpatia e charme, ela compensa com sabedoria e perspicácia.

drama criminal britânico.
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Tecnologias digitais, Economia e Sociedade

ISCTE Sintra abre o ano escolar em Setembro na Av. Heliodoro Salgado
– Escola de Verão em tecnologias digitais de 18 a 22 julho

fotos: idalina grácio

Idalina Grácio

Fotografia de grupo de dirigentes do ISCTE Sintra, membros do Governo, autarcas e outros convidados

Maria de Lurdes Rodrigues, Reitora ISCTE, Elvira Fortunato,
Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Basílio Horta,
Presidente da CMS, Pedro Nuno Teixeira, Secretário de Estado do
Ensino Superior e Ricardo Paes Mamede, Director ISCTE Sintra

No passado dia 6 de Julho foi apresentado o ISCTE Sintra a um conjunto de convidados
do Poder Local. O Governo fez-se representar pela Ministra da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior,  Elvira Fortunato,  Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro
Nuno Teixeira, entre outras individualidades.
O ISCTE Sintra programa a sua entrada em funcionamento em Setembro próximo
com uma vasta oferta de cursos.
Programa também a realização da 1.ª Escola de Verão em Tecnologias Digitais em
Sintra de 18 a 22 Julho

A 1ª Escola de Verão em Tecnologias
Digitais, organizada pelo Iscte-Sintra, é
dirigida a alunos do ensino secundário de
todas as áreas de formação.
A Escola de Verão decorre entre os dias 18 e
22 de julho no centro da vila de Sintra.
Durante cinco dias os participantes irão:
• aprender com os docentes do Iscte-Sintra
sobre programação de software, inteligência
artificial, cibersegurança e aplicação das
tecnologias digitais a áreas como a gestão,
a saúde e a educação;
• desenvolver casos práticos de progra-
mação de jogos, inteligência artificial, ha-
cking e produção de conteúdos multimédia;
• apresentar e debater com especialistas os
trabalhos desenvolvidos durante a semana;
• conhecer as oportunidades de emprego
nestas áreas, contactando com emprega-
dores;
• conhecer alguns dos locais mais mara-
vilhosos da serra de Sintra em dois passeios
guiados.

1.ª Escola de Verão em Tecnologias Digitais em Sintra de 18 a 22 julho
Inscrições: Podes fazer a tua pré-inscrição
de forma gratuita até ao dia 15 de junho. Após
essa data, contactamos-te para finalizares a
tua inscrição.
Custos de inscrição
Preço geral: 50• Preço reduzido (para
beneficiários do Escalão A ou B de ASE): 10•.
Transportes: As instalações onde vai
decorrer a Escola de Verão localizam-se no
centro de Sintra, a poucos minutos da estação
de comboios (com ligações frequentes à
Linha de Sintra, ao centro de Lisboa e às
linhas do Sul, Norte e Oeste).
Ligações de autocarro: números 417, 418, 448,
467.
Refeições: Nos cinco dias da Escola de Verão,
os almoços dos participantes são assegu-
rados pela organização.
Alojamento: Quem mora fora do concelho de
Sintra poderá ficar na Pousada de Jovens de
Sintra, que tem camas reservadas para os
participantes da Escola de Verão.

Fonte: ISCTE Sintra

egundo o ISCTE a nova es-
cola  em Sintra terá cursos
de licenciatura, de especia-
lização e de pós-gradua-
ção, no domínio das tecno-S

logias digitais inteiramente novos e
distintos da oferta já existente a
nível nacional.
Foram especialmente criados nove
cursos de licenciatura em tecno-
logias digitais, que estão em acre-
ditação pela Agência de Avaliação
e Acreditação do Ensino Superior
(A3ES): Inteligência Artificial,
Desenvolvimento de Software e
Aplicações, Cibersegurança, Robó-
tica, Tecnologias Digitais e Saúde,
Tecnologias Digitais e Construção,
Tecnologias Digitais e Ensino,
Tecnologias Digitais, Cultura e
Património, Tecnologias Digitais e
Gestão.
A estes cursos juntam-se outros
dois – licenciaturas em Matemática
Aplicada à Transformação Digital e
Política, Economia e Sociedade –

que garantem o desenvolvimento
das áreas transversais das ciências

básicas e das ciências sociais e
humanas.

Fonte: ISCTE Sintra


