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Anabela Santos, Cidália Cristeto, Paula Penedo, Sérgio Pina, Joel Bicho, e Luís Leonel Pereira, foram os
atletas da Academia Estrelas do Cacém-CTM, presentes no Campeonato Nacional de Veteranos 2021/22
que se realizou nos dias 16 e 17, na Figueira da Foz.
A competição reuniu os melhores mesatenistas do Continente e Ilhas, no total de 113, com provas de
Singulares (sábado), e Pares (domingo). Dos resultados apurados, releve-se a conquista de quatro títulos
nacionais pela Academia Estrelas do Cacém-CTM; Paula Penedo, no sector feminino (só com vitórias),
Anabela Santos, e Luís Pereira, em Pares Mistos, Paula Penedo/Anabela Santos, em Pares Femininos, e
Sérgio Pina, vice-campeão (40/44 anos).
Registada oficialmente no ano 2016, e dedicada então apenas ao Ténis de Mesa, a Academia Estrelas do
Cacém, sedeada no Casal do Cotão (UF São Marcos-Cacém), termina a temporada de 2021/22, com
forte domínio distrital (4 títulos), Campeão Distrital de Equipas em Seniores Femininos; Campeão Distrital
de Veteranos Individual Feminino; Campeão Distrital de Veteranos Pares Mistos; Vice-Campeões Distritais
de Equipas Veteranos Masculinos.
Aos já conquistados, acrescem os 4 nacionais da Figueira da Foz. Campeões Nacionais de Veteranos
Individual Feminino; Campeão Nacional de Veteranos Pares Femininos; Campeão Nacional de Veteranos
Pares Mistos, e Vice-Campeão de Veteranos Masculinos I.
Mais um sucesso do desporto concelhio.
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HISTÓRIA LOCAL

Personagens da História de Sintra (II)

(Continua em próxima edição)

*Licenciado em História e Mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador

Nuno Miguel Jesus*

(Continuação da edição de 15-7-2022)

LEAL DA CÂMARA, TOMÁS DE
Abandonando cedo os estudos em Veteriná-
ria, exila-se por motivos políticos em Madrid,
onde trabalha para vários periódicos como
caricaturista. Daqui segue para Paris, como
correspondente de um deles, aqui conti-
nuando a dedicar-se à caricatura. Regressa a
Portugal, onde conclui os estudos na escola
Comercial e Industrial, passando a dedicar-
se ao ensino das artes em várias escolas, so-
bretudo em Sintra, onde estabelece residência
na Rinchoa.
Regressado ao nosso país, são sobretudo o
Porto, Lisboa e Sintra e a sua charneca saloia
que cativam os seus guaches, aguarelas, de-
mais  pinturas e desenhos. Em particular, foi
um desenhador atento do saloio, dos seus
costumes, tradições e principalmente, da Feira
das Mercês, muito popular e concorrida por
esses tempos.
Na sua casa na Rinchôa receberia com fre-
quência amigos, conhecidos e todos aqueles
que o procuravam, e aos quais nunca fechava
a porta. Durante os anos 30 e 40 do século
XX, a Rinchoa não passava de uma pobre
aldeia, onde tudo faltava, incluindo uma
escola. Para acederem à instrução básica, mui-
tos tinham que percorrer estradas poeirentas,
sob chuva, calor, atravessando ainda matas
de pinhais cerrados até ao Algueirão velho.
Nesta tarefa de dotar a Rinchoa de uma escola
primária se empenhou Leal da Câmara, para
ela conseguindo a colaboração de, entre
outros, Albertino Cordeiro, Alzira Lima, An-
tónio Sousa, Augusto P. Tavares, Bernardino
e Ester Prisma; José Mota; José Lima; Joaquim
Pinto, Paulo Freire, Visconde de Santarém, Ro-
linda Carvalho, Júlia Leal da Câmara e Tomás
Júlio Leal da Câmara.
Formou-se uma comissão de melhoramentos,
uma comissão financeira e rapidamente se
colocaram mãos à obra. Para angariar dinhei-
ro, festas, conferências, encontros, mostras
de arte ou outras actividades, Nestas e noutras
colaboravam a comissão executiva, presidida
pelo médico militar Veiga e Sousa, artistas
convidados como José Francês e Vasques
Dias, espanhóis trazidos a Portugal por
intermédio de Leal da Câmara, em 1941, e que
estavam em Portugal para participar no Salão
dos Humoristas organizado em Lisboa.
Participaram também cantoras líricas, poetisas
e outras que muito animavam as sessões de
angariação de fundos. Um casino, gerido por
Leal da Câmara e que depois passaria para
Renato Gonzaga organizava torneios e
competições de bridge,snooker, ping pong e
canastra. Sessões semanais de cinema num
espaço gerido pela comissão organizadora, a
Realizadora lda, erguida na Terra Grande,
terreno adquirido pela comissão, organiza
bailes, festas, conferencias, espectáculos,
exibição de filmes, teatrinhos amadores, entre
outras iniciativas. Importa dizer que este
terreno pertencera, no século XIV, ao grande
general luso D. Nuno Álvares Pereira, que
em 1383-1385 tivera papel determinante na
independência face a Castela.
O espaço para a escola, entretanto, já se
encontrava projectado: situada na Praceta em
forma de triangulo, bem ajardinada, dotada
de largo miradouro e fontanário, dotado de
boas áreas verdes. Em Agosto de 1930
pensava-se em erguer o edifício nuns terrenos

que eram detidos pela própria comissão, mas
em Outubro de 1935 decidiu-se oficialmente
arrancar-se com os trabalhos, tendo todos os
membros da comissão dado 12 escudos cada,
esperando que, quando a obra se encon-
trasse já 99% concluída, se encontrasse a
dívida liquidada. Ajudas diversas vieram ainda
de outros, como jovens em trabalho volun-
tario, pequenos serviços, do dinheiro da
venda de trabalhos de Leal da Câmara ou do
fruto das feiras da Mercês realizadas entre
1934-1935, e alguns juros no Montepio Geral,
além da devotada ajuda de muitas pessoas,
do apoio da imprensa e de outras perso-
nalidades. Em 26 de Agosto desse ano firmara-
se já contrato com Frederico Antunes, mestre
de obras de Mem Martins, prevendo-se todas
as circunstâncias: materiais, características
exteriores e interiores; num total que rondava
os 24.200 escudos. A obra foi autorizada
prosseguir pela CMS.
As obras, consideram-se concluídas em 11
de Julho de 1938. De pavimento, o edifício
compreendia um vestíbulo, sala de aulas, 3
sanitários, dois quartos, cozinha e casa de
banho; a água, não se encontrando ainda
canalizada, poderia ser adquirida de um poço
ao lado, desde que convenientemente limpa.
Resolvidos todos estes pontos, e após inspec-
ção da CMS; a escola entra em funcio-
namento.
Esta serviria não só a Rinchoa mas também
as Mercês, o Algueirão e outros locais das
redondezas. Participaram na cerimónia de
lançamento da primeira pedra diversas enti-
dades locais, do concelho e nacionais, além
dos membros da comissão e muitos outros
convidados e convidadas, como a Filarmónica
de Rio de Mouro. Na inauguração oficial, foi
enaltecida a energia colocada no projecto pela
comissão, sobretudo por Luis Antonio dos
Santos e Filipe Furtado de Mendonça, dois
vizinhos que haviam, segundo as palavras
de Leal da Câmara, avançado inicialmente com
a ideia.
Para prover os alunos de pessoal docente,
foi pedido o envio de uma professora para
aquela localidade. Por iniciativa de Leal da
Câmara, proveu-se ainda o local de uma
cantina e de um espaço futuro para servir de
escola comercial e industrial, seguindo-se o
modelo da escola onde o mesmo dava aulas.
Organizaram-se também, por períodos lectivos
de dois anos, cursos de ensino doméstico
para as raparigas, para os quais a Realizadora
Lda cedeu as suas instalações.
Uma Comissão de Assistência, constituída
por gente da terra e de Sintra, preocupou-se
desde cedo em oferecer roupas, agasalhos,
comida, brinquedos e algumas guloseimas,
distribuídas no 1º domingo de cada ano, aos
meninos mais carenciados da freguesia. Desse
modo se ajudaram, só em 1934, 98 meninos;
no ano seguinte, esse número subira para 120
e no ano seguinte, para 126. 640 eram ainda
auxiliadas com roupa, lanches e bodos,
brinquedos no valor de 5.000 escudos, nesse
dia tão especial para uma terra pequena e
pobre.
Simultaneamente, folhetos e panfletos iam
dando conta dos trabalhos da comissão,
ilustrados por Leal da Câmara, Rocha Vieira e
Paulo Campos, entre outros, que, além de
entreterem e instruírem a população, iam
dando conta dos progressos que a terra ia
conhecendo.

Refs: SOUSA; Élvio Melim de; Leal da
Câmara e a Escola Primaria da Rinchoa, in
Vária Escrita, volume VII, CMS, Sintra, 2000

BERMUDES; ADÃES
Nasceu em 1864, fazendo os estudos no Porto
e depois em Paris, onde estudou sob a batuta
de Blondel. Premiado em 1905 por duas vezes,
com o 1º e o 2º prémios aquando da restau-
ração dos Jerónimos; edificou ainda diversos
bairros económicos em Lisboa, Porto e Co-
vilhã (1896); a igreja neo-românica de
Espinho; em 1917 o monumento ao Marquês
de Pombal;  o hospital da Covilhã, diversas
agências bancárias em Faro, Viseu, Coimbra,
Bragança e Évora, bem como o edifício do
Instituto Superior de Agronomia. Leccionou
ainda na Escola de Belas Artes. Em 1908
recebeu o Prémio Valmor para a requalificação
do edifício no do Largo do Intendente.
Em Sintra foi responsável por edificar o
edifício dos Paços do Concelho bem como a
antiga cadeia civil da vila.

Refs: RIO-CARVALHO; Manuel(coord),
História de Arte em Portugal, volume 12,
Editorial Alfa, Lisboa, 1989

AZEVEDO; JOSÉ ALFREDO
DA COSTA
Nasceu em Sintra, em 8 de Dezembro de 1907,
e aqui faleceu também, a 5 de Dezembro de
1991. Sem formação académica superior, seria
ainda assim um grande defensor da preser-
vação do património sintrense, e o seu
principal historiador, nas palavras quer de
Vítor Serrão quer de Cardim Ribeiro, seus
amigos. Na sua obra, publicada pela CMS em
seis volumes, se descrevem figuras, monu-
mentos, momentos históricos ou se apela à
preservação do rico património sintrense.
Foi, no pós 25 de Abril o primeiro presidente
da Câmara Municipal de Sintra, substituindo
no cargo António José Pereira Forjaz, homem
do Estado Novo.
Os trabalhos autárquicos sob sua direcção
não foram de todo fáceis, devido aos enormes
problemas que havia a resolver – e que iam
desde as escolas até à falta de água –  a que
se juntava a escassez do orçamento municipal.
Logo no início do mandato, realizam-se
importantes obras em Belas, mais concreta-
mente na Venda Seca, onde se limparam as
minas e se substituíram as canalizações dos
fontanários; e no Largo de Belas, com um
novo pavimento, iluminação e ajardinamento.
Mas actos como a implantação da estátua de
homenagem a D. Fernando II; a toponimiza-
ção do concelho, a recepção do espólio do
amigo Ferreira de Castro (hoje num Museu),
entre outras medidas, ajudaram muito ao
desenvolvimento de Sintra.
Desde os anos 30 desenvolvera nas páginas
do Jornal de Sintra inúmeros artigos sobre o
rico património concelhio, a sua defesa e
preservação. Hoje essa importante obra
encontra-se compilada em volumes editados
pela CMS.

Refs: além da consulta das suas obras, veja-
se mais informações emwww.cms.pt e em
www.alagamares.pt, artigo referente aos
presidentes da CMS de 1958 aos nossos dias.

ANNES; GONÇALO
Não se sabe quando nasceu, mas terá morrido
por volta de 1418. Membro de uma das mais
importantes famílias do burgo sintrense nessa
altura, ocupou as funções de tabelião da vila,

tendo participado nas negociações de que
resultou a separação das terras de Cascais
do concelho de Sintra. Aquando da crise
sucessória de 1383-85, informa Francisco
Costa, foi em sua casa que se guardaram esses
importantes documentos, bem como a
bandeira e documentos do Hospital de Sintra.
Foi ainda administrador da gafaria de Sintra e
provedor do hospital local, por determinação
do rei D. João I. Em 1412, na qualidade de
provedor do dito hospital, para que este
nunca perdesse os direitos que lhe haviam
sido outrora concedidos, pediu que fosse
redigida e guardada toda a sua documentação.
Terá tido um herdeiro, que o terá representan-
do em vários momentos no final da sua vida,
por uma doença o ter impossibilitado primeiro
de andar, e depois, de falar.

Refs:COSTA; Francisco; Gonçalo Annes,
Homem Bom de Sintra. Narrativa literária
segundo pergaminhos históricos; CMS;
Sintra, 1959

ALMEIDA;D. FERNANDO DE
Nasceu em Lisboa em 1903 e faleceu em 1979.
Formou-se em Medicina na Faculdade da
mesma área na Universidade de Lisboa. Amigo
de Egas Moniz, colaborou com este insigne
médico, dedicando-se à prática clínica e
hospitalar entre 1931-1949 nas áreas da
Ginecologia e Obstetrícia. Homem culto e
interessado pela História, o seu interesse por
esta área do saber levou-o a regressar aos
estudos universitários em 1949, onde cursou
Histórico-Filosóficas. Apaixonado pela Ar-
queologia, viria a suceder ao Professor Ma-
nuel Heleno na respectiva cátedra de Ar-
queologia após o falecimento deste, em 1970.
Foi ainda responsável pelos Museus de
Odrinhas, de Castelo Branco e Museu Na-
cional de Arqueologia e Etnologia. Dirigiu
ainda a Faculdade de Letras como seu reitor.
Foi membro da direcção da Associação dos
Arqueólogos Portugueses, colaborador no I
Congresso de Arqueologia (1958) e na
exposição evocativa sobre a rainha D. Leonor,
realizada também nesse ano por iniciativa do
Professor Joaquim Fontes.
Realizou diversos trabalhos arqueológicos na
zona de Sintra, principalmente em São Miguel
de Odrinhas, de que retirou diverso espólio
(hoje no museu local), que estudou e deu a
conhecer em diversos estudos, publicados,
por exemplo, na sua tese de doutoramento,
sobre arte visigótica em Portugal ou em
revistas especializadas. Participou nas I Jor-
nadas Arqueológicas de Sintra, organizadas
pelo professor Joaquim Fontes, e onde tornou
públicas as suas descobertas feitas no
concelho.. Estudou também o aqueduto
romano de Belas e dirigiu o  Instituto de Sintra
Um primeiro volume de Síntria, publicado em
1982, homenageou-o pela sua importância na
divulgação do património cultural sintrense.

Refs: CARDOSO; João Luís; D. Fernando
de Almeida; breve evocação no centenário
do seu nascimento, in Eburobriga-Revista
do museu municipal do Fundão, Verão de
2005
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Bombeiros Voluntários de Belas
celebram 97.º aniversário no dia 24 de julho
Este prestigiado corpo de bombeiros foi fundado no ano de
1925, estando actualmente instalado na Rua de Belas com o
seu próprio nome. O programa dos festejos é o seguinte:
09h00 – Formatura
09h10 – Içar das bandeiras
09h30 – Romagem ao cemitério de Belas
10h30 – Receção às Entidades Convidadas
11h00 – Inauguração da Ambulância de Socorro
11h30 – Sessão Solene (Promoções e Condecorações)
13h00 – Almoço de Confraternização

Foto da inauguração de um novo autotanque na década de 50
no actual quartel, estrada então em terra batida

Desfile da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Belas junto à Casa dos Fofos

Resenha Histórica
Resenha Histórica dos Bom-
beiros enviada ao Jornal de
Sintra pelo nosso colabo-
rador de História Local, Nuno
Miguel Jesus ilustrada com
fotos gentilmente cedidas por
Jorge Fresco, um dos impul-
sionador da Associação
Juntos por Belas.

Possuindo um já assinalável
número de viaturas de pronto
socorro, os Bombeiros Volun-
tários de Belas foram fun-
dados no ano de 1925. Nesse
ano, com efeito, um desastro-
so incêndio consumiu parte
de um armazém onde se
encontravam guardados ma-
teriais, alguns deles inflamá-
veis. Só a ajuda dos bom-
beiros da vizinha localidade
de Queluz, reforçada com
elementos da Amadora, quem
evitou piores desgraças.
Tudo isto incutiu no seio da
população local a necessida-
de urgente de se possuir um

corpo de bombeiros no local
que fosse capaz de acudir a
estas situações. Após algu-
mas reuniões, entrou em fun-
ções uma comissão insta-
ladora que redigiu o projeto
da corporação, que nasceria
oficialmente em Julho desse
ano. Com apoio de populares
e da família Pinto Bastos
adquiriu-se um terreno onde
ficaria sediada a primeira sede
da corporação, colocando-se
num armazém os materiais de
primeiros socorros entretan-
to adquiridos. O número de
inscritos inicialmente no cor-
po dos bombeiros não ia além
dos 15, mas viria a crescer
com o tempo. Elegeu-se ainda
durante este período os
primeiros corpos sociais da
corporação, em reunião ocor-
rida no Belas Clube. A primeira
atuação dos Bombeiros de
Belas ocorreu pouco depois,
num incêndio na localidade
vizinha de Machado, mais
concretamente no Pinhal da
Herança. No ano seguinte

foram solenemente abertas as
portas da sede da corpora-
ção.
Em 1950 era a vez da escola
Francisco Filipe entrar em
funcionamento para forma-
ção dos voluntários. Nesse
ano a Presidência da Repú-
blica agraciava a corporação
com o grau de oficial da Or-
dem da Benemerência.
Seis anos depois a sede ini-
cial era trocada pelas insta-
lações onde ainda hoje se
encontram sediados, sendo
aqui comemorados os 50
anos da corporação. Quatro
anos depois, o chefe José
Maria Rosa, ao serviço da
corporação há mais de 50
anos, foi agraciado pela

Presidência da República com
a Ordem da Benemerência.
Em 1990, a Princesa Alexandra
de Kent, em reconhecimento
pela ajuda da corporação no
combate a um incêndio num
terreno que era propriedade
de um casal britânico, enviou
diverso material de apoio para
que a corporação continuas-
se a desempenhar o seu
trabalho o melhor possível.
Além de ajudarem a popu-
lação local, realizaram no
passado recente missões a
locais como Timor ou a
Turquia.

Refs: DIAS; Guilherme
(prefácio) Roteiro de Belas,
Junta de Freguesia de Belas, 2001

Festas religiosas
em honra da padroeira
de Belas – N.ª Sra. da Misericórdia
Vai realizar-se na Vila de Belas a 4 a 7 de Agosto a festa
religiosa de N.ª Sra. da Misericórdia que conjuntamente com
São Bento Menni são os padroeiros da vila.
O ponto alto dos festejos será a tradicional procissão pelas
ruas de Belas pelas 17h30, seguindo-se a actuação do grupo
Folclórico desta vila pelas 19h00 na Quinta da Assunção. São Bento MenniN.ª Sra. da Misericórdia
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A nova Escola Iscte-Sintra arranca com oito licenciaturas

foto:  idalina grácioMuito jovens no primeiro Curso de Verão no ISCTE Sintra
que se prolonga até 22 de julho

specializada em
tecnologias digitais,
a quinta escola do
Iscte vai abrir no ano
letivo 2022-2023 com

cursos que cruzam a inteli-
gência artificial, saúde ou ci-
bersegurança com as ciên-
cias sociais. “Terá um ensino
orientado para a resolução de
problemas”, afirma a reitora,
Maria de Lurdes Rodrigues.
“A escola procurará impul-
sionar a transição digital em
Portugal, potenciando os
benefícios e minimizando os
seus riscos”, afirma o seu di-
retor, Ricardo Paes Mamede.
A nova Escola Iscte-Sintra
abrirá em setembro com oito
licenciaturas. A quinta escola
do Iscte irá dedicar-se à
investigação e ao ensino de
tecnologias digitais, econo-
mia e ciências sociais (ver
link em anexo). As primeiras
licenciaturas serão: Desen-
volvimento de Software e
Aplicações; Matemática
Aplicada à Transformação
Digital; Política, Economia e
Sociedade; Tecnologias Digi-
tais e Educativas; Tecno-
logias Digitais e Gestão; Te-

escola. “Na Escola Iscte-
Sintra os estudantes dos di-
versos cursos e os investi-
gadores serão chamados a
compreender e a refletir sobre
as tendências da digitalização
e as suas implicações éticas,
ambientais, sociais, econó-
micas e culturais (ver vídeo
de apresentação em anexo).
Através do ensino e da inves-
tigação, a Escola Iscte-Sintra
procurará, não apenas impul-
sionar a transição digital em
Portugal, mas também poten-
ciar os seus benefícios e
minimizar os seus riscos”.

Atrair mais mulheres
para as engenharias
As licenciaturas que irão
receber os primeiros estu-
dantes em setembro vão
fornecer competências em
domínios tecnológicos como
a inteligência artificial, a
cibersegurança, a robótica, o
desenvolvimento de software
e de aplicações, mas também
o cruzamento com outras
áreas do saber, como as ciên-
cias sociais. A Escola Iscte-
Sintra irá apostar num ensino

orientado para a resolução de
problemas, em estreita articu-
lação com os empregadores
e com os desafios sociais do
território da Área Metro-
politana de Lisboa.
“Haverá uma aproximação
entre o ensino, a atividade
económica e o tecido social
da região, o que irá aumentar
as oportunidades de forma-
ção e de carreira profissional
dos jovens do concelho e dos
municípios circundantes.”,
afirma a reitora do Iscte,
Maria de Lurdes Rodrigues.
“O Iscte está empenhado em
aumentar o nível de quali-
ficação dos portugueses em
tecnologias da informação,
uma área prioritária ao nível
europeu e nacional, e, nesse
âmbito, em atrair mais mulhe-
res para as engenharias”.
A nova Escola Iscte-Sintra irá
juntar-se às quatro escolas
sedeadas em Lisboa, em
Entrecampos: Sociologia e
Políticas Públicas; Business
School; Ciências Sociais e
Humanas, Tecnologias e
Arquitetura.

cnologias Digitais e Inteli-
gência Artificial; Tecnologias
Digitais e Saúde; Tecnologias
Digitais e Segurança (Ciber-
segurança).
Estes cursos serão minis-
trados nas primeiras insta-
lações da Escola Iscte-Sintra
no centro da vila, entre o
Centro Cultural Olga Cadaval
e a Biblioteca Municipal. No
futuro, a nova escola univer-

sitária funcionará num edi-
fício que será construído de
raiz na Portela de Sintra, a
cinco minutos a pé da estação
dos comboios de ligação a
Lisboa (e a sete/oito minutos
das atuais instalações). Os
primeiros trabalhos de
construção deverão ser adju-
dicados antes do final deste
ano, prevendo-se que, a partir
de 2026, o Iscte acolha cerca

de 3.000 estudantes nas
instalações definitivas do seu
novo polo.
“A ideia surgiu no início de
2018 por iniciativa da Câmara
Municipal de Sintra – o con-
celho de Sintra é o segundo
mais populoso do país e o
que tem maior número de
jovens entre os 15 e os 24
anos”, afirma Ricardo Paes
Mamede, o diretor da nova

E
A nova Escola ISCTE-Sintra fica situada na Av. Heliodoro Salgado, mesmo em frente das instalações do Jornal de Sintra. Iniciou no dia 18 de Julho de
actividade com a realização de um curso de Verão conforme noticiámos na nossa edição do dia 15.  Cabe agora dar conhecimento dos seus objectivos
académicos, com oito licenciaturas e com arranque projectado para setembro próximo.
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uma área de 79 he-
ctares (o equiva-
lente a 79 campos
de futebol), cerca
de 18500 jovens

Acampamento Nacional de Escuteiros reúne, em agosto, 18500 participantes
É já no dia 1 de agosto que 18500 escuteiros do Corpo Nacional de Escutas se vão reunir em Idanha-a-Nova, para 7 dias de atividades, no XXIV
Acampamento Nacional (ACANAC).

N
irão estar reunidos sob o tema
“Construtores do amanhã”.
A população de Idanha-a-
Nova irá crescer 117% du-
rante uma semana, local on-
de, para além de escuteiros
nacionais, serão recebidos
mais de uma centena de es-
cuteiros estrangeiros de vá-
rias nacionalidades.
Em campo, os jovens terão de
desempenhar uma série de ta-
refas, preparadas e planeadas
por eles próprios. Irão cons-
truir o seu alojamento para es-
ses dias, irão cozinhar, limpar
e manter as instalações, parti-
cipar em inúmeras atividades
propostas pela equipa de
organização, que passam por
caminhadas, jogos, ateliers,
tudo isto visando potenciar
o seu crescimento em todos

Teremos também uma zona
central, onde irão estar expo-
sições de vários parceiros,
bem como de todas as 20 re-
giões que compõem o Corpo
Nacional de Escutas 0. Tere-
mos ainda 1 Campo Náutico,
1 Campo Aventura, 2 super-
mercados com 1000m2 cada,
2 refeitórios com capacidade
para 60000 refeições e 6 bares.
No dia da abertura, dia 1 de
agosto, contaremos com as
presenças já confirmadas do
Presidente da República,
Professor Marcelo Rebelo de
Sousa, da Ministra Adjunta e
dos Assuntos Parlamentares,
Dra. Ana Catarina Mendes e
do Presidente da Câmara de
Idanha-a-Nova, Dr. Armindo
Jacinto.

Sobre o CNE - Corpo Na-
cional de Escutas:
O Corpo Nacional de Escutas
é a maior associação juvenil
portuguesa, inserida e enqua-

drada no maior movimento
juvenil mundial. Em Portugal
conta com um efetivo de
cerca de 60 mil jovens e 13 mil
adultos. É uma associação de
juventude sem fins lucrati-
vos, não política e não-go-
vernamental, destinada à
formação integral de jovens
dos 6 aos 22 anos de idade,
baseado na adesão voluntária
a um quadro de valores
expressos na Promessa e Lei
escutistas, através de um
método original que permite
a cada jovem ser protago-
nista do seu próprio cresci-
mento, para que se sinta ple-
namente realizado e desem-
penhe um papel construtivo
na sociedade. Está implan-
tado através de mais de 1100
agrupamentos locais e estru-
turas intermédias espalhados
por todo o continente e
regiões autónomas.

Fonte: CNE

os aspetos do seu desenvol-
vimento individual: físico,
afetivo, de carácter, espiritual,
intelectual e social.
Para tal serão montadas cerca
de 3.500 tendas. Durante a se-
mana de acampamento serão

distribuídas 333 mil refeições.
Serão também criadas, espe-
cificamente para o encontro,
infraestruturas próprias para
garantir o sucesso da ativi-
dade. Entre elas existirá uma
central própria de recolha, se-

paração e triagem do lixo, bem
como água garantida por cap-
tação própria e dois reser-
vatórios de 400 e 350 mil litros.
Existirá também um hospital
central de campo, acompa-
nhados por 4 enfermarias.

PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

www.jornaldesintra.com
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“Repor o poder de compra das pensões”
Lançamento de uma Petição
No encontro realizado a 14 de Julho, na Casa do Alentejo, foi
divulgado o lançamento da Petição “Repor o poder de compra
das pensões”, dirigida à Assembleia da República e ao
Governo por iniciativa de trinta e cinco reformados/
aposentados, oriundos de diferentes sectores profissionais
e com intervenção em diversos domínios da vida social,
política e cultural, que se constituem como primeiros
Peticionários desta iniciativa, conscientes de que ela dá
expressão a uma justa exigência de reposição do seu poder
de compra, pela valorização das suas pensões, substitutivas
do rendimento do trabalho, no âmbito da segurança social
pública, universal e solidária.
Uma actualização anual de todas as pensões, cujos valores
correspondem aos direitos que cada um tem, adquiridos ao
longo das carreiras contributivas, ou direitos de cidadania
com dignidade social, deve garantir a reposição do poder de
compra de todos os que vivem com as suas pensões.
Para estes Peticionários, viver mais, viver melhor, com ga-
rantia de um envelhecimento activo com direitos, deve cor-
responder ao direito a pensões valorizadas e aumentadas
anualmente, o que não tem acontecido para um segmento
importante de reformados, cuja pensão não teve, praticamente,
qualquer actualização há mais de 10 anos.
Destacam-se entre os reformados/aposentados dinamizadores
desta iniciativa: João Araújo, inspector do MTSS; Casimiro
Menezes, médico; Isabel Quintas, dirigente da segurança

 experiência de
fragilidade e li-
mitação, que vi-
vemos nestes últi-
mos anos e, ago-

Que ninguém fique para trás
Nota das Comissões Diocesanas Justiça e Paz

se pede e exige é uma inter-
venção política integradora
de todas as sinergias sociais
e económicas, criativa porque
atende à diversidade dos
vários grupos sociais e com-
bate a cegueira de uma ação
que, por ser teoricamente
igual para todos, deixa tantos
de fora.
A pandemia demonstrou de
forma clara as virtualidades

da intervenção de proximida-
de, identificando a especifici-
dade das situações, atuando
num tempo mais curto, arti-
culando os recursos, as com-
petências dos agentes locais.
Ao Estado, cabe natural-
mente a definição célere e
atempada de políticas públi-
cas que definam as linhas
gerais, os critérios informa-
dores da ação promotora de
uma efetiva justiça social e de
combate e eliminação das
desigualdades. Mas ao Esta-
do cabe, também, organizar e
incluir nesta intervenção to-
dos os atores sociais e eco-
nómicos, de forma a antecipar

omissões e exclusões. Orga-
nização e inclusão que preve-
jam modelos e recursos para
que a ação se concretize.
Reforçando competências
autárquicas, incluindo as
estruturas da sociedade civil,
reconhecendo-as e reforçan-
do os meios quando for caso
disso, subsidiariamente.
À sociedade no seu todo, às
comunidades locais, cabe

naturalmente a redescoberta
da sua função solidária, do
seu papel insubstituível no
reforço e consolidação da
coesão social. Na identifi-
cação de cada um, na adequa-
ção a cada um.
A cada um de nós, cabe a ca-
pacidade para compreender
os tempos que vivemos, a ur-
gência de novos (velhos)
comportamentos de conten-
ção e partilha, a reapren-
dizagem da solidariedade.
O desafio é de se ser capaz
de aprender com o que é novo
e velho, e reconstruir de forma
ousada um modelo organiza-
tivo que promova a proxi-

midade e a partilha, a agilidade
e a versatilidade, para que se
cumpra a justiça social e se
combata a desigualdade.
Os tempos que vivemos são
de incerteza e de escassez de
recursos, a intervenção tem
por isso de ser ágil, adaptável
e próxima, e simultaneamente
indutora de aprendizagens,
capacitadora de autonomias.
Hoje, mais do que nunca, o
que se pede e exige é um
combate sem quartel à
globalização da indiferença e
à cultura do descarte perante
o sofrimento que estes tem-
pos trazem de forma avas-
saladora e quase que insu-
portável, para que ninguém,
mesmo ninguém, fique para
trás, seja descartado.

 Lisboa, 18 Julho 2022

A Comissão Nacional Justiça
e Paz
A Comissão Diocesana
Justiça e Paz de Bragança-
Miranda
A Comissão Arquidiocesana
Justiça e Paz de Évora
A Comissão Diocesana
Justiça e Paz de Lamego
A Comissão Diocesana
Justiça e Paz de Leiria-Fátima
A Comissão Diocesana
Justiça e Paz de Portalegre e
Castelo Branco
A Comissão Diocesana
Justiça a Paz de Vila Real
 

 CNJP - Comissão
Nacional Justiça e Paz

ra, a tragédia duma guerra
com repercussões globais,
devem ensinar-nos decidi-
damente uma coisa: não es-
tamos no mundo para so-
breviver, mas para que, a to-
dos, seja consentida uma
vida digna e feliz” (mensa-
gem do Papa Francisco para
o VI Dia Mundial dos
Pobres) 
Os últimos anos têm-se apre-
sentado como um desafio
constante a um bem-estar e
segurança que se supunham
realidades consolidadas. A
pandemia, e agora a devas-
tadora e incompreensível
guerra, introduzem desequi-
líbrios nos modelos organi-
zativos e produtivos que se
pensavam estabilizados e
provocam desordens graves
que afetam de forma parti-
cularmente mais intensa os
mais fracos da sociedade,
acentuando-se consequente-
mente os níveis de desigual-
dade.
A inflação, quase que esque-
cida, surge de forma cres-
cente, repercutindo-se de
modo alarmante nos preços
de bens essenciais que
impactam diretamente na vida
de todos, mas sobretudo dos
que têm menos, porque de
bens essenciais se trata.
Hoje, mais que nunca, o que

“A

social; Arlindo Costa, mecânico; Rodolfo Caseiro, empregado
de mesa; Teresa Carvalho, enfermeira; Deolinda Machado,
professora do ensino secundário; Bernardo Mendes Loff Bar-
reto, médico; António Soares e Morais, electricista; Maria
Isabel dos Santos Gomes, auxiliar técnico de controlo de
qualidade; Isabel Lemos, professora; Eugénio Rosa, gestor
público; Manuela Morais, coordenadora técnica; Céu Costa,
professora; Margarida Paulo de Morais Tiago Lage, médica;
José Alberto Pitacas, economista; Mário de Carvalho, advoga-
do; Fernando Correia, jornalista e professor universitário;
António Bernardo Colaço, Juiz Conselheiro do STJ – jubilado,
Isabel Maria Medina Costa Vasconcelos Barbosa, professora
do ensino secundário e técnica superior da RTP; Salvina
Raquel Moreira Gonçalves de Sousa, advogada; José
Estevens, professor; João Sousa, pasteleiro; Mário António
de Oliveira Alves, técnico de comunicações; José Manuel
Núncio Gabriel Pedroso, director/administrador; Fernando
Marques, economista; Manuel António Pinto André,
professor do ensino secundário; Manuel Barge, assistente
operacional de educação; Graciete Cruz, técnica superior;
Matilde Barão Afonso Mendonça, técnica de vendas; Olívia
Cruz de Matos, engenheira agrónoma/Investigação científica;
Manuel Passos, técnico adjunto da administração pública;
José Manuel Sampaio, médico pediatra; João Torres,
empregado de escritório; José Ernesto Cartaxo, serralheiro
mecânico.                                     Lisboa, 14 de Julho de 2022.

Voto de louvor da Iniciativa Liberal apresentado na reunião
de Assembleia de Freguesia de Sintra do passado dia 22 de
junho de 2022 intitulado “Aos proprietários da Quinta
Biester”.

Teor do Voto de Louvor acerca da Quinta «Biester»
A abertura ao público do Chalet Biester no passado dia 30 de
Abril constituiu-se como um momento de superior importância
para a comunidade sintrense e, de uma forma geral, para o
acervo patrimonial do País. Localizado no seio na área
classificada pela UNESCO como Património Cultural da
Humanidade, este é um Bem que agora recuperado e posto à
disposição do público, só vem valorizar tal classificação.
Estamos habituados a que o património cultural edificado de
interesse público seja tutelado pelo Estado, na medida em os
exemplares existentes são essencialmente propriedade de
organismos públicos. No entanto, na esfera privada existe
um conjunto de Bens de inegável interesse cultural sem, no
entanto, que se lhes possa afectar adequados recursos para
intervenções de reabilitação e manutenção, visando a fruição
pública em geral. Por outro lado, a rentabilização necessária
de imóveis origina que o destino de variados Bens seja a
exploração comercial em áreas de negócio conjunturalmente
apelativas.
Ainda são poucos os casos de património privado disponível
ao usufruto público. Desejamos que o exemplo do Chalet
Biester se constitua como um incentivo para que outros
particulares promovam empreendimentos semelhantes
tornando assim mais rica a oferta cultural à disposição da
Comunidade e contribuindo para o reforço da identidade dos
Lugares.
A Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Sintra,
reunida em sessão ordinária no dia 22 de Junho de 2022,
delibera atribuir um Voto de Louvor aos proprietários da Quinta
«Biester» pelos motivos elencados.
Caso seja aprovado, este Voto deve ser enviado aos
proprietários do referido espaço bem como aos órgãos de
comunicação local para, se assim entenderem, promover a
iniciativa.
Sintra, 22 de Junho de 2022.

Voto de Louvor IL – Assembleia
de Freguesia 22/06/2022

Casas de Férias – Arquitectura
de Veraneio entre Sintra e Colares
A loja do Jor-
nal de Sintra
tem à venda
o livro Casas
de Férias –
Arquitectura
de Veraneio
entre Sintra e
Colares, edi-
ção que rece-
beu o apoio
da Câmara
Municipal de
Sintra.
É um livro
dedicado à
evolução da
arquitectura
na região de Colares, desde o Cabo da Roca até às Azenhas
do Mar, passando por Almoçageme, Praia Grande, Rodízio,
Banzão, Pinhal da Nazaré ou Praia das Maçãs.
O livro é um trabalho aprofundado por João Cardim com
fotografia de Filipe Jorge e integra também textos de Teresa
Valsassina Heitor, Pitum Keil e Ana Vaz Milheiro.
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Estefânea,
o bairro da rainha
João Cachado*

om uma nota de índole mais pessoal, começo por
referir que moramos na Estefânea, por aqui nasceram
e cresceram nossas filhas, sobrinhos, netos, por
aqui fazemos compras, frequentamos cafés e
esplanadas, passeamos, acolhemos a família eC

amigos, dedicamos particular estima ao jardim da Correnteza,
assistimos a espectáculos no Olga Cadaval, vemos exposições
no Casino, vamos à
igreja e à biblioteca,
cumprimos as nossas
obrigações cívicas,
enfim, o privilégio do
nosso bairro…
De grata memória é
Estefânea, a remota
mentora de todo um
modo de viver numa
das mais cordiais zo-
nas da nossa querida
Sintra. Tendo nascido
em 15 de Julho de 1837
– efeméride  da sema-
na passada – Stepha-
nie  Josepha Friede-
rike Wilhelmine Anto-
nia Hohenzollern-
Sigmaringen, veio ao
mundo no Palácio de
Krauchenwies, actual
estado alemão de
Baden-Würtenberg.
Filha mais velha de Carlos António, príncipe de Hohenzollern-
Sigmaringen e da princesa Josefina de Baden, tornou-se rainha
de Portugal pelo casamento com D. Pedro V. O matrimónio,
por procuração, ocorreu em 29 de Abril de 1858, na Igreja de
Santa Hedwig em Berlim.
O pintor João Pedroso retratou a sua chegada a Lisboa em
quadro que faz parte da colecção do Palácio Nacional da
Ajuda. Naturalmente, passaram a lua de mel na amada Sintra
de seu sogro, D. Fernando, Sintra que, juntamente com Mafra,
Estefânea apreciou especialmente, conforme testemunhou em
muito conhecida carta a sua mãe.
Como se sabe, tendo morrido em Lisboa, aos 17 de julho de

1859, contava apenas 22 anos e, não muito depois, também o
marido partiu na flor da idade. Ainda hoje permanecem os
difusos contornos de uma romântica história, em que difteria,
febre tifóide e a lenda de ter morrido virgem são os ingredientes
mais divulgados.
Ao lembrar quem reinou, ainda que por tão pouco tempo,
bem sentimos como a sua memória tão especialmente bem se
aplicou e é indissociável da toponímia deste conhecido bairro
da sede do concelho. Ao atravessar a Correnteza, praticamente
nas traseiras de minha casa, é evidente a sua nostálgica
presença nesta zona residencial onde pontifica a estupenda
esplanada sobranceira ao Vale da Raposa.
Claro que é oportuno salientar a decisão de intervenção da
Câmara Municipal de Sintra onde está em vias de conclusão
a implantação do jardim de pendor romântico, atitude que tão
saudada tem sido por todos quantos nos interessamos por
este lugar tão especial que, também assim, continua a
enriquecer-nos.

*Escreve de acordo com a antiga ortografia

Estefânea, Rainha de Portugal,
retrato de Karl Ferdinand Sohn 

Chegada de Dona Estefânea a Lisboa, a bordo da
corveta Bartolomeu Dias, pintura de João Pedroso 

uitos são os elos entre Sintra
e a vida e a obra de Camilo,
cujo bicentenário se aproxima
a passos largos. Sinalizemos,
ainda que perfunctoriamente,

“A minha vida é sentado
debaixo de uma acácia, numa
cadeira de cortiça, com três
livros que não leio.”

Camilo, carta ao Visconde
de Ouguela

Uma sombra em Sintra para Camilo Castelo Branco
António Lourenço

M
os três grandes eixos desse honroso vínculo
entre o autor do Amor de Perdição e o Éden
Glorioso. O primeiro é o das numerosas
referências a Sintra na obra camiliana. O
segundo, o das ligações sintrenses de
destacados camilianistas. O terceiro, o
indisputável lugar de Sintra como memorial
cimeiro do oitocentismo português e
europeu, onde, por inerência, pontifica, em
primeiríssimo plano, a figura do Torturado
de Seide.
Quanto ao primeiro eixo mencionado, andou
bem a Câmara Municipal de Sintra quando,
em 1998, promoveu o I Encontro Camiliano
de Sintra, cujas comunicações foram
reunidas no número 6 da saudosa revista
Vária Escrita. Aí se encontra publicado um
valioso contributo de João Rodil, infatigável
sintrófilo, para a definição de um Roteiro
Camiliano de Sintra. Ao contrário do que
comummente se faz crer, não são poucas as
referências a Sintra na obra camiliana, de tal
forma que a enumeração apenas das mais
conhecidas nos obrigaria a inflacionar em
muito a extensão deste artigo. Mas guar-
demos para outras núpcias uma digressão
por Sintra, levados pela pena daquele a quem
Miguel de Unamuno outorgou o título de
autor do melhor romance da Península.
No que toca aos camilianistas com afinidades
sintrenses, destaca-se um venerando triun-
virato: Alberto Pimentel, Rodrigo Simões
Costa e Alexandre Cabral. Sem o concurso
decisivo de qualquer um destes nomes, o
universo camiliano em Portugal e no mundo
seria muito mais pobre.
Alberto Pimentel (1849-1925), o mais an-
tigo dos três, será, em bom rigor, o decano
incontestado da primeira geração de
camilianistas: a dos contemporâneos do
romancista, que a vinte e tantos anos da sua
morte (data de 1861 a primeira biografia de
Camilo, da autoria de Vieira de Castro)
começaram a escrever o romance da sua vida,
quedados a olhar o Mestre “com os olhos
caninos da simpatia espantada”, como disse
Pascoaes justamente sobre Alberto Pimentel.
Para além da circunstância de ter vivido e
falecido em Queluz, o vínculo sintrense de
Alberto Pimentel faz-se por via das outrora
famosas Noites de Cintra, de sua autoria,
publicadas em 1892, cuja primeira frase,
“Éramos dez, e tínhamos combinado, por
desfastio, ir a Cintra, na Primavera, ouvir os
rouxinóis”, é todo um bouquet de resso-
nâncias tardoalencarianas.
Rodrigo Simões Costa (1873-1947),
benemérito camilianista sintrense e autor ou
colaborador de monografias várias sobre
Sintra e arredores, doou, em 1939, à edilidade
sintrense, a chamada Camiliana de Sintra. A
recente classificação deste acervo como bem
cultural de interesse público veio sublinhar
o valor que já lhe fora sobejamente enal-
tecido pelos mais proeminentes cami-
lianistas, trazendo também o reconhecimento
que faltava à missão a que o seu doador se
dedicou, com mão diurna e noturna, ao longo

de toda uma vida, reunindo, a expensas
próprias, uma valiosíssima coleção de tudo
quanto a Camilo dissesse respeito, e legando-
a, depois, ao povo de Sintra.
Last but not least, Alexandre Cabral (1917-
1996), justamente o primeiro investigador a
dar conta da importância do acervo de Sintra,
“a mais importante Camiliana do país”, como
o próprio afirmou no verbete do seu
Dicionário de Camilo Castelo Branco
dedicado à Biblioteca Municipal de Sintra,
então instalada no Palácio Valenças.
Alexandre Cabral será para sempre lembrado
pela ciclópica tarefa da escrita deste dicio-
nário, vindo a lume um ano depois do
Dicionário de Eça de Queiroz, outra obra
notável, mas com a diferença, em relação à
sua congénere camiliana, de ter contado com
a colaboração de vários autores, sob a
coordenação e organização do Arq.º Campos
Matos, ao passo que Alexandre Cabral
redigiu integralmente o seu dicionário. As
ligações de Alexandre Cabral a Sintra não se
ficam pela Camiliana do Palácio Valenças,
onde era presença assídua, nem ainda pelo
facto de ter possuído casa no Carrascal. É
conhecida a importância da sua intervenção
junto de Ferreira de Castro, conjuntamente
com a de Francisco Costa, que conduziu à
doação à Câmara Municipal de Sintra do
espólio do autor da Selva, tendo Alexandre
Cabral integrado a Comissão Instaladora do
Museu Ferreira de Castro.
O terceiro grande eixo da ligação entre Camilo
e Sintra é o que dispensa qualquer justi-
ficação, de tal forma se impõe pela sua
evidência. Como dissociar Camilo desta terra
tão arreigadamente oitocentista, ninho dos
amores furtivos de Calisto e Ifigénia, impre-
gnada de Romantismo e de nevoeiro até ao
cimo da Torre do Relógio da Pena?  Sintra é
um dos altares românticos da Europa e, por
maioria de razão, um dos pontos cardeais da
geografia camiliana, depois do Minho, do
Porto e de Trás-os-Montes.
Com o bicentenário que se aproxima, e osten-
tando Sintra tão importantes pergaminhos
camilianos, forçoso será que a Câmara
Municipal e a Parques de Sintra não fiquem
à margem de tal efeméride. Nem tão pouco
apontam nesse sentido os bons sinais que,
ultimamente, a edilidade sintrense vem dando
no que concerne à valorização da Camiliana
de Sintra, designadamente através da criação
e financiamento da Cátedra Camilo Castelo
Branco, sediada na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa.
Daqui, desta tribuna que o Jornal de Sintra
honrosamente me faculta, lanço a ideia que

muitas vezes me ocorreu durante as minhas
amiudadas visitas à Casa de Camilo, em São
Miguel de Seide. Haverá decerto entre os
nossos leitores quem já tenha visitado este
santuário camiliano. Os que o fizeram
recordar-se-ão seguramente daquela acácia
que se nos impõe, à entrada da casa amarela,
sobre a esquerda, rente à escada que dá para
o primeiro piso. É a “Acácia do Jorge”, como
Camilo a batizou no poema “Durante a
febre”:

“Quando a Acácia do Jorge ainda outra vez
enflore,
Chamai-me, que eu de Abril nas auras
voltarei.”

Não cabem neste artigo todas as histórias
que rodeiam esta árvore, citada por Brandão,
Pascoaes, Aquilino, Saramago ou Agustina,
filmada por Oliveira e para sempre abraçada
ao nome de Jorge, o filho mais louco de
Camilo, mas também o mais estremecido. A
elas voltarei brevemente aqui no Jornal de
Sintra.
Saberão os mais familiarizados com estas
paragens camilianas que não se trata duma
acácia, mas sim duma robínia pseudoacácia,
ou acácia bastarda. Ora, sendo notório que
abundam, no espaço público de Sintra, os
exemplares desta espécie – ainda recen-
temente tive a confirmação de que no Parque
de Monserrate se encontram preservadas e
identificadas três vetustas robínias pseu-
doacácias — que tocante e singela ho-
menagem seria a colocação de uma  discreta
inscrição, aos pés de uma destas árvores,
estrategicamente escolhida em função da sua
localização e acessibilidade, e verificados
também os estritos requisitos fitossanitários,
onde se desse a ler aos viandantes:

Robínia Camiliana – homenagem de Sintra
a Camilo Castelo Branco, no bicentenário
do Seu nascimento.

Acompanharia depois essa inscrição
informação mais detalhada sobre o exemplar
congénere de São Miguel de Seide e a sua
importância no imaginário camiliano,
podendo até formalizar-se a geminação das
duas árvores.
Que grata seria aos muitos leitores de Camilo
que por ali passassem essa evocação do
Mestre no seu tugúrio de Seide, escrevendo
páginas gloriosas à sombra da Acácia do
Jorge, até que a luz dos seus olhos para
sempre em sombra se desfez.

A Acácia do Jorge (gentileza do Dr. José Manuel de Oliveira,
Diretor da Casa de Camilo)
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Sintra vai receber a 5.ª edição do Festival do Caracol, de 27 a
31 de julho, no pavilhão de Nafarros.
O festival é inteiramente dedicado a esta iguaria, tão típica
desta altura do ano, representando uma oportunidade para
os seus apreciadores se deliciarem num ambiente de forte
animação.
O Festival do Caracol, que é já um marco na programação
cultural e recreativa desta localidade, apresentará um programa
repleto de muita música, dança, quermesses, artesanato,
petiscos e diversões.
O evento é organizado pela Liga dos Amigos da 3.ª Idade “Os
Avós” e pela União Desportiva e Cultural de Nafarros e conta
com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.
PROGRAMAÇÃO
27 de julho | Abertura às 18h00; 20h00 Nova Era
28 de julho | Abertura às 18h00; 20h00 Teclista Vânia Mariza
29 de julho | Abertura às 18h00; 21h00 Rancho Folclórico
“As Florinhas do Alto Minho” Trio Maravilha
30 de julho | Abertura às 12h00; 17h00 Orquestra Ligeira da
Sociedade Filarmónica União Assaforense - Acordeonistas
Rui de Carvalho / M. Mendes, Flamencas Ai!aDança
31 de julho | Abertura às 12h00; 18h00 Banda da União
Mucifalense; 19h00 Rogério Silva
União Desportiva e Cultural de Nafarros
Rua da Tomadia, 2710-415 Sintra

Festival do Caracol
está de regresso a Nafarros

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, a continuidade
do Projeto Academias de
Líderes Ubuntu nos estabe-
lecimentos escolares do
concelho para o ano letivo
2021/2022.
O Projeto Academias de Lí-
deres Ubuntu, um investi-
mento no valor de 36 mil
euros, é fruto do protocolo
entre o Município de Sintra e
o Instituto Padre António
Vieira e destina-se a jovens
dos 12 aos 18 anos, dos
Agrupamentos de Escolas
Alto dos Moinhos, D. Carlos
I, Monte da Lua, Ruy Belo e
Visconde de Juromenha.
Para o presidente da autarquia

Uma Comissão de 11 Eurodeputados esteve em Sintra, no dia
18 de julho, para conhecer o trabalho da autarquia em matéria
de investimento de fundos europeus.
Os eurodeputados, da Comissão dos Orçamentos do
Parlamento Europeu, visitaram no terreno os investimentos
realizados pelo município, apoiados pelos fundos de coesão,
e foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal,
Basílio Horta, nos Paços do Concelho.
Em reunião com os eurodeputados, Basílio Horta realçou “os
investimentos realizados pela Câmara Municipal como apoio
dos fundos de coesão, com especial realce para os abrangidos
pelo PRR. Até agora a autarquia já recebeu mais de 20 milhões
de euros de apoios dos diversos fundos e tem projetos que
irão ser apoiados pelo PRR e pela Estratégia 2030.”
Os investimentos em causa, de valor global de cerca de 300
milhões de euros, têm se centrado na saúde, na educação, no
espaço público, na transição climática e digital.
Quanto ao regime do PRR , Basílio Horta alertou ainda para a
“necessidade de ver refletido no Plano de Resiliência e
Recuperação a realidade das autarquias e da sua proximidade
com a comunidade e com as empresas”.
O Presidente da Comissão de Orçamentos do Parlamento
Europeu, Johan Van Overtveldt, sublinhou a importância dos
autarcas e do poder local enquanto motor do desenvolvimento
de projetos com impacto na vida das populações, mostrando-
se satisfeito com os resultados obtidos em Sintra com recurso
a fundos europeus.
A Delegação de 11 membros da Comissão de Orçamentos do
Parlamento Europeu, em visita a Portugal, pretende conhecer
e debater projetos financiados pela União Europeia e as
medidas de implementação do plano de Recuperação e
Resiliência de Portugal.
A visita dos Eurodeputados também passou pelo Eixo Verde
e Azul, projeto escolhido para integrar o roteiro da delegação
por se tratar de um exemplo de transição climática com forte
impacto na vida das pessoas, na mobilidade e no
desenvolvimento sustentável das comunidades.
A visita da Comissão de Orçamentos do Parlamento Europeu
inclui reuniões com os ministros da Presidência e das
Finanças, Mariana Vieira da Silva e Fernando Medina,
respetivamente, com a vice-presidente da Assembleia da
República, Edite Estrela, reuniões com o autarca de Sintra,
Basílio Horta, e com o autarca de Braga, Ricardo Rio.

Eurodeputados em visita
a Sintra para conhecer
projetos da autarquia

Sintra dá continuidade a Academias
de Líderes Ubuntu em escolas do concelho

de Sintra, Basílio Horta, a
continuação desta iniciativa
é de “extrema importância
para a formação e desen-
volvimento dos nossos jo-
vens, que são agentes de mu-
dança ao serviço da comu-
nidade, ajudando a torná-la
mais justa e solidária. Este
projeto traz aos nossos jo-
vens, e à restante comuni-
dade escolar, ferramentas para
o um bom desempenho
enquanto cidadãos e acima de
tudo enquanto Seres Hu-
manos.”.
O Projeto Academias de
Líderes Ubuntu tem por base
a filosofia e método Ubuntu,
a partir do modelo de lide-
rança inspirado em perso-

nalidades como Nelson
Mandela, Martim Luther King
e Malala Yousafzai.
O método Ubuntu é desen-
volvido a partir do modelo de
liderança servidora, focada
no bem comum e consciente
da responsabilidade de cada
participante na transforma-
ção do mundo, procurando
gerar consensos e mobilizar
a vontade coletiva na procura
de soluções para problemas
concretos, potenciando as-
sim as capacidades indivi-
duais em prol do bem comum.
O Instituto Padre António
Vieira criou este projeto em
2010 com o objetivo de
capacitar jovens provenien-
tes de contextos vulneráveis

ou neles disponíveis a traba-
lhar, tendo em vista facilitar o
seu desenvolvimento en-
quanto líderes ao serviço da
comunidade, capacitando-os
para uma intervenção ade-
quada e eficaz nesses mes-
mos contextos.
Em 2017, a Comissão Europeia
reconheceu o projeto Acade-
mia de Líderes Ubuntu como
um dos doze projetos mais
relevantes em termos de boas
práticas de trabalho com os
jovens e empreendorismo
social, e pela ASHOKA com
um Ashoka Fellow Portu-
guês.

Fonte: CMS

O Jornal de Sintra/Tipo-
grafia Medina SA, Cliente
n.º C843737520, desde
sempre com sede na Av.
Heliodoro Salgado, N.º 6,
está a trazer graves pre-
juízos ao seu funcio-
namento por motivos
atribuídos à NOS.
No dia 12 de Julho, de
manhã, verificámos que
nos tinham cortado a

A falta de rigor da NOS está a trazer
graves prejuízos ao Jornal de Sintra

nossa rede telefónica, o que
muito estranhámos porquan-
to tínhamos todos os
pagamentos em dia.
Só com grande pressão
nossa, reinstalaram o nosso
normal funcionamento dos
telefone 2191068 30 /31.
E apesar dos nossos escla-
recimentos, no dia seguinte,
dia 13, quarta-feira, estiveram
de novo no Jornal de Sintra

v/ representantes para levar
equipamentos.
Desde então temos estado a
alertar a NOS, do seu erro,
recomendando a análise do
número de contribuinte do
infractor.
Hoje, perante o nosso espan-
to, dia 18 de Julho, fomos de
novo incomodados pela NOS
para implementar um serviço
que não pedimos.

O Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca (HFF)
assinou um protocolo com o
Instituto da Segurança
Social para articulação/
resolução de altas hospita-
lares. O “Protocolo de Co-
laboração Protelamento Altas
Sociais – Alta Hospitalar
Certa” tem como finalidade
identificar a melhor resposta
pós-alta clínica das pessoas
que não se encontram com
autonomia para regressar ao
seu domicílio, com apoio das
respostas sociais da comu-
nidade.
“O objetivo é promover a co-
operação entre as entidades

Hospital assina protocolo de cooperação
com Segurança Social

de saúde e de apoio social,
para garantirmos uma conti-

nuidade de cuidados no pós-
alta hospitalar a utentes que

DIGA DE SUA JUSTIÇA

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.

apenas necessitam de apoio
social” afirma Alexandra Fer-
reira, vogal executiva do Con-
selho de Administração do
HFF.
“Atualmente, existem 45
doentes internados com alta
hospitalar atribuída que
aguardam uma resposta so-
cial. Com este protocolo, ago-
ra assinado, estamos con-
fiantes que iremos encontrar
novas soluções, melhorando
assim a capacidade de res-
posta aos doentes agudos
que necessitam de cuidados
de saúde.” conclui Alexandra
Ferreira.

Fonte: HFF

Assim sendo que respon-
sabilidade tem a NOS nos
incómodos e prejuízos que
está a provocar a um cliente?
Antes de agirmos pedimos
um contacto credível da NOS
para esclarecimento defini-
tivo.
Muito atentamente,

Tipografia Medina
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Palácio de Belém – Até 31 de Agosto 2022

Exposição sobre Maria de Lourdes
Pintasilgo “Mulher de um Tempo Novo”

Exposição temporária «Maria de Lourdes
Pintasilgo. Mulher de um Tempo Novo»

Pedro Matias // ©
Museu da Presidência

da República

“Jornal de Sintra” – Eng.ª Maria de Loures, qual é, em
seu entender, o papel da Imprensa Regional?
Eng.ª Maria de Lourdes – Fundamental. É sobretudo, na
minha perspectiva, dar aos leitores as verdadeiras notícias,
as notícias da realidade e não as notícias das palavras dos
políticos, que é aquilo que faz a imprensa de âmbito nacional,
em geral.
Com algumas excepções muito honrosas e, neste sentido, a
comunicação social, ao nível regional, parece-me ser aquela
que tem possibilidades de conseguir realizar exactamente a
sua missão, isto é, pôr as pessoas a comunicar umas com as
outras através dessa notícia relativa à realidade das coisas
e ao quotidiano da vida das pessoas.
“J.S.” – Em que medida é que um presidente da República
pode intervir na viragem cultural de um País?
Eng.ª M.L. – Oh! Imenso. Na ordem simbólica, pela sua
própria maneira de estar na vida e de ver as coisas e de
formular as suas próprias ideias, pela maneira como o seu
discurso, podemos dizer, as suas palavras vêm informadas
da cultura nacional e mergulham, ao mesmo tempo, também,
nas grandes correntes contemporâneas – isto é um valor de
ordem simbólica, se quisermos; em 2.º lugar, pode contribuir
justamente dando a grandes áreas do mundo cultural, aos
grandes actores da vida cultural, não no sentido de teatro
mas no sentido de agentes da cultura, dando a esses agentes
da cultura, a todos os níveis, um papel de parceiros sociais,
isto é, de gente que representa a totalidade do sector da
cultura, tal como ele se equaciona em cada circunstância
muito concreta, e contribuir para que esses novos agentes
sociais possam entrar em diálogo, não só com o próprio
presidente mas com os outros órgãos do poder.
“J.S.” – Sra. engenheira, esteve em Sintra a arquitecta
Franca Helg, técnica da Unesco que se deslocou no âmbito

do Programa Regular da Unesco para o biénio 1984-85, com
a tarefa de analisar os projectos de recuperação do Palácio
do Senhor da Serra, em Belas e do Palacete Mantero, em
Sintra. A propósito: em que medida é que a actuação de
organismos nacionais e internacionais como, por exemplo, a
Unesco, pode ser catalizada?
Eng.ª M.L. – O trabalho da Unesco pode ser catalisado, é
mesmo um domínio esse a que se refere, que é o da defesa e
salvaguarda do património nacional, é um dos domínios em

que, de facto, a Unesco tem uma folha de serviços notável ao
longo dos seus 30 anos de existência, mas pode ser catalizada,
sobretudo, através da existência de uma comissão nacional
que funcione, onde devem estar representados não só os
órgãos estatais mas, sobretudo – e volto de novo à mesma
expressão – os actores da cultura, as pessoas e os grupo que
têm uma função na cultura. Infelizmente, apesar de estarmos
na Unesco desde 1974, apesar disso, não tem havido vontade
política, nem visão, em termos culturais, para pôr uma
comissão nacional a funcionar. O que há é um secretariado
que é constituído por funcionários públicos, com as mesmas
pechas que conhecemos a toda a administração pública, que
está longe de estabelecer, a nível da Unesco, o diálogo que é
necessário, de modo a que esse trabalho da Unesco, em relação
a Portugal, possa ser catalisado ainda mais. No entanto, julgo
que se pode dizer que foi possível – pelo menos, no período
em que representei o país junto da Unesco – estabelecer
algumas bases para a cooperação entre a Unesco e Portugal,

Jornal de Sintra, ed. N.º 2668 de 3 Janeiro de 1986 – Texto de Maria Almira Medina
Maria de Lourdes Pintasilgo em Sintra – fala ao “Jornal de Sintra”
“Salvaguardar aquilo que é património de todos”
Palácio Valenças. Na informalidade do espaço
de tempo entre duas queijadas, a Eng.ª Maria
de Lourdes Pintassilgo, candidata à Presidência
da República, dá-nos a honra de ser entre-
vistada por este jornal.
Transparência nos olhos inteligentes, que
oferecem uma carga de simpatia humana.
Discurso fluente. Sentido de humor inesperado.
“Jornal de Sintra” saúda a Mulher de Estado
que por nós passou – e deixou rasto.

no domínio do património cultural, e para além da
salvaguarda de casos concretos como acaba de referir, o
que foi muito importante, para o nosso país, foi
conseguirmos a entrada e a classificação de alguns
monumentos e zonas do país, vários sítios culturalmente
importantes, como património da humanidade, e que
corresponde a uma convenção da Unesco, que se
compromete, assim, a salvaguardar aquilo que é, em termos
naturais ou já como construção do homem, património de
todos. Parece-me ser este um aspecto fundamental, mas
creio que era preciso que em Portugal se explicasse mais o
que é a Unesco. E aí volto ao problema da imprensa, que
apenas transmite, enfim, alguns casos de dificuldade de
funcionamento da organização, sem transmitir aquilo que é
a essência da organização e os seus objectivos próprios.
“J.S” – Um pedido: quer a sra. eng.ª dirigir uma mensagem
a Sintra?
Eng.ª M.L. – Há dois aspectos: Sintra retomou o seu lugar
para a vida nacional e como um sítio extraordinariamente
agradável pela descoberta que Lord Byron fez desta vila,
que tinha sido, até então, muito mais guardada, de certa
maneira, como morada real, penso que esse sinal, que nos
vem da história, e que é transmitido por todos os sintrenses,
nos deve levar a reconsiderar e a pensar que no país há
muita coisa que importa valorizar e não precisamos dos olhos
alheios para fazer essa descoberta. Nesse sentido, Sintra
está como um memorial da riqueza escondida que existe no
nosso país em termos naturais e em termos também de
arquitectura. Em segundo lugar, a mensagem essencial é a
de que os sintrenses sejam capazes – e faço votos porque
sejam capazes – de manter, ao longo do tempo, uma harmonia
entre o acolhimento aos visitantes e a estrangeiros que
naturalmente se encantam e aqui se radicam, manter a
harmonia entre esse interesse e esse acolhimento; por outro
lado, a defesa intransigente dos valores nacionais e locais,
de tal maneira que não se torne um lugar para turista, mas se
torne um lugar onde a vida é real, e, porque é real, tem um
valor turístico. Penso que esta mensagem é uma mensagem
mais de reconhecimento por aquilo que acontece do que
diálogo que eventualmente não existisse aqui. Penso que
Sintra tem conseguido manter esse equilíbrio e que é através
desse equilíbrio que nós podemos, por um lado, defender a
identidade nacional e, por outro lado, impormo-nos, também,
junto dos outros países, pela riqueza humana e cultural que
possuímos.

foto:  jornal de sintra / arquivo

aria de Lourdes
Pintasilgo foi a
primeira e única
portuguesa a
exercer o cargo

Maria de Lourdes Pintassilgo

ções presidenciais, em Por-
tugal. Foram esses dois
momentos que a tornaram
conhecida, mas foram apenas
um detalhe num intenso e
preenchido percurso marcado
por uma forte consciência

social e política.
Nascida em Abrantes a 18 de
janeiro de 1930, cedo se aven-
turou em áreas tradicional-
mente reservadas aos ho-
mens, licenciando-se em
Engenharia Químico-Indus-

A Presidência da República organizou uma exposição biográfica dedicada a Maria de Lourdes
Pintasilgo, uma mulher que deixou rasto no país e em muitos países e políticos que com ela se
associaram na defesa de uma sociedade mais culta e mais humanizada.
Jornal de Sintra teve o privilégio de com ela contactar e recolher a entrevista realizada por Maria
Almira Medina no Palácio Valenças, cuja actualidade e mensagem em muitos pontos continua actual.

de primeira-ministra e a pri-
meira a candidatar-se às elei-

M trial. Foi a primeira portuguesa
a integrar um Governo, a
primeira e única a representar
Portugal na UNESCO e a
primeira a ser condecorada
com a Grã-Cruz da Ordem
Militar de Cristo.

Os princípios do cuidado, da
responsabilidade pelos ou-
tros e pelo planeta, e a defesa
da participação ativa das
mulheres nas diversas áreas
da sociedade, nortearam toda
a sua vida e deixaram raízes

em vários domínios.
Noventa e dois anos após o
seu nascimento, o Museu da
Presidência da República
organiza uma exposição
biográfica dedicada a esta
mulher cujo legado perdura.
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A Câmara Municipal de Sintra está a proceder à requali-
ficação da área envolvente ao antigo Mercado de Fanares, na
ARU de Mem Martins/Rio de Mouro, num investimento de 2
milhões e 344 mil euros, criando assim uma nova centralidade
nesta freguesia.
A intervenção decorre numa área aproximada de 27.000 m² e
abrange a Praceta de Goa, Rua de Pangim, Rua da India
Portuguesa, Praceta de Damão, Praceta da Nau de São Rafael
e Rua Afonso de Albuquerque, em Mem Martins.
O objetivo central da empreitada prende-se com a necessidade
de devolver a centralidade e identidade de todo o espaço,
com a sua requalificação e concretização de uma grande praça
central, polarizadora e unificadora de toda a malha urbana e
das suas vivências, tendo em conta as necessidades
prementes de uma população cada vez mais exigente e oriunda
de diferentes países.
O presidente da autarquia, Basílio Horta, em visita ao local da
intervenção, sublinhou que este projeto vai permitir “devolver
a centralidade e identidade de todo este espaço e torná-lo
atrativo para as atividades económicas, fixação de emprego e
aumento do capital humano. Melhorar a qualidade de vida é
um dos objetivos deste novo espaço, para que todos que
vivem na freguesia desfrutem deste novo lugar”.
Para a Praceta da Nau de São Rafael está previsto um novo
conceito de jardim urbano e a execução de um espaço de lazer
lúdico juvenil. Na Rua Afonso de Albuquerque e em toda a
zona nascente adjacente à Av. Capitães de Abril a autarquia
de Sintra irá proceder à requalificação dos acessos pedonais
e zonas de estacionamento.
Recorde-se que em maio de 2020, a Câmara Municipal de Sintra
já tinha procedido à demolição do Mercado de Fanares.
Outrora um dos espaços polarizadores e geradores de atração,
a degradação do edifício, associada a um espaço público
pouco qualificado, justificou a necessidade de inclusão desta
área na delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Mem
Martins/Rio de Mouro.
Esta nova centralidade em Mem Martins promove um melhor
usufruto dos percursos pedonais entre o novo estacionamento
da Praceta Nau de São Rafael e a estação de comboios da CP
de Algueirão-Mem Martins, prevendo-se ainda a ligação ao
Parque Linear da Ribeira da Laje.
O projeto de requalificação de toda a praça resultará de uma
intervenção conjunta entre a Câmara Municipal de Sintra e os
SMAS de Sintra, unindo a valorização urbana à remodelação
das redes de esgotos e abastecimento doméstico de água.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sin-
tra tem em curso os traba-
lhos de requalificação da Av.
D. Nuno Álvares Pereira e
respetivas ligações, em
Agualva, num investimento
superior a 1 milhão e 900
mil euros.
Uma das principais avenidas
de Agualva, a Av. D. Nuno
Álvares Pereira, está a ser al-
vo de uma profunda requali-
ficação urbana, uma área com
cerca de 20.252 m², por forma
a transformar esta a zona num
espaço de vivência e con-
vívio urbano.
Pretende-se com esta emprei-
tada requalificar e valorizar o
espaço público, prevendo-se
o reperfilamento com redução
da faixa de rodagem, regu-
larização da via, promovendo
uma melhor circulação e
estacionamento automóvel,
bem como a segurança da
circulação de peões.
O projeto de requalificação e
beneficiação contempla a
Avenida D. Nuno Álvares Pe-
reira e respetivas ligações viá-
rias, Travessa dos Bons Ami-
gos, Praceta D. Nuno Álvares
Pereira, R. do Bom Jesus do
Alto, Rua Vasco da Gama e
Praceta Armada das Índias.
“A autarquia está a apostar
na criação de áreas de perma-

Requalificação da Av. D. Nuno Álvares Pereira
em Agualva a avançar

Imagens do projecto

nência de qualidade, que
potenciem a vivência do es-
paço e o convívio entre mora-
dores”, afirmou Basílio Hora,
presidente da Câmara Munici-
pal de Sintra. “Recuperar uma
zona predominantemente
urbana para que as pessoas
possam usufruir dela com
toda a comodidade e segu-
rança” sublinha o autarca.
Em termos paisagísticos, a
reabilitação tem por objetivo

primordial a criação de um
corredor verde, valorizando
deste modo todo este espaço
que se pretende que seja um
local de encontro, partilha e
lazer com uma multiplicidade
de funções interligadas entre
si, respondendo às neces-
sidades dos utilizadores.
Serão utilizadas espécies de
vegetação autóctones ou
bem adaptadas ao clima local,
de forma a garantir uma me-

lhor adaptação e consequen-
temente uma menor necessi-
dade de água para a rega e
manutenção. Relativamente
ao mobiliário urbano propõe-
se a implantação de diversos
equipamentos distribuídos
por toda a zona, com o intuito
dos utilizadores usufruírem
ao máximo do espaço.

Fonte: CMS

Mercado de Fanares
avança requalificação
da área envolvente
ao

PUB.

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 8 a 14 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: 493 detidos em flagrante, destacando-se:
• 248 por condução sob o efeito do álcool; • 102 por condução
sem habilitação legal; • 38 por tráfico de estupefacientes; • 14
por posse de armas proibidas; • 12 por violência doméstica; •
Nove por furto e roubo; • Sete por incêndio florestal.
 2. Apreensões: • 2 122 400 doses de haxixe; • 903 doses de

GNR – Atividade operacional semanal
cocaína; • 659 doses de LSD; • 45 plantas de canábis; • 44
armas de fogo; • 28 armas proibidas; • 21 viaturas; • Quatro
embarcações; • 76 220 euros em numerário.
3. Trânsito: Fiscalização: 6 726 infrações detetadas,
destacando-se: • 1 526 excessos de velocidade; • 528  por
falta de inspeção periódica obrigatória; • 304 por falta ou
incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de
retenção para crianças; • 298 por condução com taxa de álcool
no sangue superior ao permitido por lei; • 226 por uso indevido
do telemóvel no exercício da condução; • 222 relacionadas
com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização; •
193 por falta de seguro de responsabilidade civil; • 135
relacionadas com tacógrafos.                                 Fonte: GNR
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Campeonato Nacional de Ténis de Mesa- Veteranos

Academia Estrelas do Cacém a brilhar na Figueira
Ventura Saraiva*

O foto: créditos FPTM

s atletas da Aca-
demia Estrelas do
Cacém, confirma-
ram na Figueira da
Foz, a qualidade

Decorreu no dia 10 (domingo)
na cidade dos Templários, o
VIII Open Internacional de
Cadetes, organizado pela
Associação de Judo do
Distrito de Santarém (AJDS).
Esta é considerada a última
prova relevante para este
escalão e contou com a
presença de cerca de uma
centena de atletas oriundos
de 27 clubes nacionais e 5
internacionais (Grã Bretanha,
França Suíça e Espanha).
O Sport União Sintrense –

Escalão V e VI (70/79
anos); José Alvoeiro  (CTM
Lisboa)
Pares Feminino - Paula Pe-
nedo/Anabela Santos  (Aca-
demia Estrelas do Cacém
Masculino (Escalão II) (50/59
anos); Sérgio Santos/Rui
Agrela  (CTM Lisboa)
Escalão III, IV e V (dos 60/74
anos); Carlos Ferreira/José
Alvoeiro  (CTM Lisboa)
Mistos; Luís Pereira/Anabela
Santos (Academia Estrelas
Cacém)
Destaque ainda para os seis
vice-campeonatos obtidos:
Singulares (Escalão I); (40/
49 anos); Sérgio Pina  (Aca-
demia Estrelas Cacém)
Escalão III (dos 60 aos 64
anos);  Carlos Ferreira  (CTM
Lisboa) | Escalão V e VI (dos
70 aos 79 anos); João
Oliveira  (Sporting CP). Pares
- Escalão I (dos 40 aos 49
anos); Paulo Brito/Jorge
Simões (GD Pirescôxe)
Escalão II (dos 50 aos 59
anos); Júlio Ferreira/João
Semedo  (SL Águias)
Escalão III, IV e V (dos 60 aos
74 anos); João Oliveira/
Joaquim Barbosa (Sporting

CP/LFC Lourosa).
Mistos – Pedro Silva/Isabel
Loureiro  (NCR Valongo/D
Monte Real).
Quanto às medalhas de bron-
ze, foram oito, as alcançadas
por atletas oriundos da ATM
Lisboa:
Singulares
Feminino-Anabela Santos 
(Academia Estrelas Cacém) e
Elisabete Nunes (GD Pires-
côxe)
Escalão II (dos 50 aos 59
anos); Jorge Simões  (GD
Pirescôxe) | Escalão IV (dos
65 aos 69 anos); Vítor
Meireles  (SC Vinhense).
Pares-Feminino; Cidália
Cristeto/Inês Louro  (Acade-
mia Estrelas Cacém/Sporting
CP)
Escalão I (dos 40 aos 49
anos); Nuno Rodrigues/José
Carvalho  (Câmara LC) e Gon-
çalo Castanheira/Luís Pereira 
(Sporting CP/Academia
Estrelas Cacém).
Mistos – Gonçalo Castanhei-
ra/Inês Louro  (Sporting CP)
e Jorge Simões/Paula Pene-
do  (GD Pirescôxe/Academia
Estrelas Cacém).

*Com FPTM/ATML

Decorreu nos dias 16 e 17, no pavilhão Jorge Galamba Marques, na Figueira
da Foz, mais uma edição do Campeonato Nacional de Pares, reservado aos
escalões de Veteranos. De relevar a excelente prestação da Academia Estrelas
do Cacém que conquistou quatro títulos nacionais. Paula Penedo/Anabela
Santos, em Pares Femininos;  Anabela Santos, e Luís Pereira, em Pares
Mistos; Paula Penedo, no sector feminino, e Sérgio Pina, vice-campeão
(40/44 anos).

exibida nas provas distritais
sob a égide da Associação de
Ténis de Mesa de Lisboa. Na
competição de “Pares Femi-
nino”, realizada em poule, as

vencedoras só com triunfos,
foram Paula Penedo e Ana-
bela Santos, ambas do em-
blema da cidade de Agualva-
Cacém. Na discussão do
título, defrontaram a dupla da
Associação Desportiva e
Cultural da Ega-Os Ugas

(Coimbra), Svetelana Shoro-
keva e Marta Osório. Vence-
ram por 3:2 (7,-9,4,-10,10). A
terceira posição foi ocupada
pela dupla, Cidália Cris-
teto e Inês Louro  (A. Estrelas
Cacém/Sporting CP).
Na variante de “Pares Mis-
tos”, a dupla da Academia
Estrelas do Cacém, formada

por Anabela Santos e Luís
Pereira, logrou o título na-
cional, ao triunfar na final, por
3:1 (85,10,-9,9), diante do par
constituído por Isabel Lou-
reiro e Pedro Silva (Despor-
tivo Monte Real/NCR Va-
longo).

Na terceira posição termi-
naram Inês Louro/ Gonçalo
Castanheira  (Sporting CP)
e Paula Penedo/Jorge Si-
mões  (A. Estrela Cacém/GD
Pirescôxe).
No Escalão I (dos 40 aos 49
anos), Pedro Fragoso e Fer-
nando Branco (GC Santo Tir-
so), arrebataram o título, de-

pois de na partida decisiva,
terem batido por 3:0 (7,7,7), o
par formado por Paulo Bri-
to e Jorge Simões  (GD Pires-
côxe). O pódio ficou completo
com Nuno Rodrigues/José
Carvalho  (Câmara Lisboa
Clube) e Gonçalo Castanhei-

ra/Luís Pereira  (Sporting CP/
A. Estrelas Cacém).

Sérgio Pina perde final
do escalão, 40/49 anos
No escalão I masculino (dos
40 aos 49 anos), o vencedor
foi José Luís Martins (ADC
Ega), que na final bateu Sér-
gio Pina  (Academia Estrelas
Cacém), por 3:0 (8,12,9). Na
terceira posição classifica-
ram-se, Pedro Fragoso e Tia-
go Oliveira, ambos do GC
Santo Tirso.
Refira-se que os represen-
tantes dos clubes oriundos da
Associação de Ténis de Me-
sa de Lisboa, arrecadaram se-
te, dos onze títulos em dis-
puta, com o  Clube de Ténis
de Mesa de Lisboa, a con-
quistar quatro e os da Acade-
mia Estrelas do Cacém, três.
Os novos Campeões Nacio-
nais, oriundos de Lisboa, são:
Singulares
Feminino-Paula Penedo
(Academia Estrelas do
Cacém)
Masculino (Escalão II), 50/ 59
anos; Sérgio Santos  (CTM
Lisboa)

Anabela Santos, e Luís Pereira, campeões nacionais em pares mistos

Judo- Open Internacional Cidade de Tomar
Sintrense conquista 2 medalhas de Prata

Clube de Judo (SUS) esteve
presente com nesta prova 3
atletas.
Os atletas masculinos dis-
putaram as duas categorias
mais concorridas desta prova
internacional até ao bloco de
finais. Destaque para a
excelente prova efetuada pelo
atleta Junior Duarte que
combateu pela primeira vez
nos -73Kg.
Classificação individual:
Rodrigo Janeiro, -66Kg, 2°
lugar; Junior Duarte, -73Kg,

2ºlugar; Beatriz Filipe, -52Kg,
N/C.
Na sequência desta prova foi
realizado o XVI Estágio In-
ternacional AJDS com a
presença do Mestre Yoshiyu-
ki Hirano, 6ºDan. O SUS
marcou igualmente presença
neste estágio de verão com
10 atletas.
Pela Equipa técnica estiveram
presentes, Renato Kobayashi
e Fernando Vendas.

Fonte: sus-cj Judocas e técnicos do SU Sintrense na cidade dos Templários
 foto: cortesia sus

Sérgio Pina, à esquerda, vice-campeão nacional no escalão I, (40/49 anos).
Coimbra (Ouro), e Santo Tirso (Bronze), completaram o pódio.
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Campeonato Nacional de Esperanças (sub 23) em Pista ao Ar Livre

Sporting faz dobradinha. JOMA fica no 5.º lugar
Ventura Saraiva*

O campeonato na-
cional de Esperan-
ças (sub 23), con-
firmou a ascensão
de uma mão cheia

O Sporting Clube de Portugal sagrou-se no dia 10, na pista do Estádio
Municipal de Leiria, campeão nacional de esperanças (sub 23), em
masculinos (169 pontos) e femininos (164 pontos.
Na segunda posição classificou-se o Benfica também em masculinos e
femininos, com 124,5 e 125,5 pontos. O terceiro lugar nos pódios
masculino e feminino foi conquistado pela Juventude Vidigalense
(Leiria), com 53 e 62,5 pontos.
A Juventude Operária de Monte Abraão (JOMA) que se apresentou
apenas no sector feminino terminou a primeira jornada com apenas
3 pontos, mas acabou no 5.º lugar, com 28.

de atletas do concelho de
Sintra, destacando-se Camila
Gomes (Benfica) que saiu de
Leiria com 2 títulos de campeã
nacional (800 e 1.500 metros),
e um de “vice” na Estafeta

4x400 m.
Também Diogo Barrigana
(Benfica) esteve ao seu me-
lhor nível ao conquistar 3
Medalhas. Duas de Ouro
(campeão nacional) nas
estafetas, 4x100 m, e 4x400m.
Foi ainda vice-campeão nos
400 m Barreiras.
Tomás Rodrigues que vai na
segunda época na Juventude
Vidigalense, sagrou-se cam-
peão nacional no Lança-
mento do Peso, e medalha de
Bronze, no Lançamento do
Disco.
Também Leonor Ferreira
(ainda júnior), na sua primeira
temporada no Benfica, con-
quistou o título de campeã

nacional na Estafeta 4x100m,
e foi Medalha de Bronze nos
100 metros planos, embora
com o 4.º tempo da final, mas
beneficiando do facto de uma
das suas adversárias não ter
nacionalidade portuguesa.
Neste quadro de medalhas
dos atletas concelhios, des-
taque ainda para Carla
Rodrigues (Benfica), vice-

campeã na estafeta 4x400 m.,
o mesmo título conquistado
por Joana Barreto (JOMA) no
Salto com Vara.
Aleida Mendes, a mais re-
cente internacional da Ju-
ventude Operária de Monte
Abraão (JOMA), confirmou a
liderança no Lançamento do
Dardo, ao ganhar a Medalha
de Ouro na disciplina.

Excelentes marcas
por atletas que
representam clubes
mais populares
No plano individual, de

relevar a conquista do título
nacional (medalha de ouro) de
Bárbara Neiva, da equipa Run
Tejo- CM Socks, agremiação
sedeada no concelho de
Oeiras. Ana Rita Silva, do
Maia Atlético Clube (MAC),
somou dois títulos; campeã
do triplo-salto, e do salto em
comprimento. Esta atleta
saltou 12,56 metros, ao quarto

ensaio, melhorando o seu
recorde pessoal, que já havia
batido logo no primeiro
ensaio.
Ruben Amaral, do Sporting,
renovou o título de campeão
nossa 5.000 metros, e do lado
feminino, Lia Lemos, também
do Sporting, não deu hipó-
tese e venceu destacada.
O salto em altura foi ganho
por Diogo Oliveira, do Spor-
ting, que igualou a sua melhor
marca (2,12 metros). De subli-
nhar ainda o segundo lugar
de Gerson Baldé, do Benfica,
que juntou a medalha de
prata no salto em altura, à de
ouro conquistada na ronda
inaugural, no salto em

comprimento.
Destaque também para Erics-
son Tavares, do Benfica, que
juntou o título de campeão
nos 200 metros, com a marca
de 21,37s, ao dos 400 metros
conquistado na véspera. De
sublinhar ainda o segundo
lugar de Paulo Pereira, do
MAC, com a marca de 21,65s,
recorde pessoal, que venceu
na 1.ª Jornada, a prova de 100
metros, também com recorde
pessoal.
 Do lado feminino, Agate de
Sousa voltou a ser a mais rá-
pida, vencendo em 11,72s,
mas repetiu-se o cenário da
prova de 100 metros, com o
título a ser entregue à júnior
do Benfica, Nádia Cruz, que,
com o tempo de 11,78s, con-
firma a marca de qualificação
para os mundiais Sub-20.
Nesta prova, acabou bene-
ficiada, Leonor Ferreira (Ben-
fica). A atleta residente em
São Marcos (Cacém), subiria
assim ao 3.º lugar, arreca-
dando a Medalha de Bronze.
Nos 800 metros, venceu
Etson Barros, do Benfica,
com a marca de 1m50,27s,
título que somou a Medalha
de Ouro, à dos 3000 metros
obstáculos conquistado no
sábado, dia 9.
Duarte Fernandes, do Spor-
ting, venceu os 400 metros
barreiras em 52,86s, recorde
pessoal. Do lado feminino,
em 60,35s voltou a vencer
Juliana Guerreiro, do Spor-
ting, que junta este ao título
dos 400 metros.
Edgar Campre, do Benfica,
renovou o título nos 110 me-
tros barreiras, com a marca de
14,59s; tal como Fatumata
Baldé, também do Benfica,
nos 100 metros barreiras,

fotos: créditos Marcelino Almeida /FPA)Camila Gomes – a atleta de Colares conquista 3 Medalhas
nos campeonatos; 800, 1.500 m e Estafeta 4x400m

Diogo Barrigana, trouxe para o Algueirão, 3
medalhas; 4x100m; 4x400 m, e 400m barreiras

Tomás Rodrigues, regressou a Sintra com duas medalhas;
Ouro no Peso, e Bronze no Disco

vencendo com o tempo de
13,98s.
Também Débora Quaresma,
do Sporting, renovou o título
no lançamento do peso,
vencendo com a marca de
14,07 metros.
No lançamento do martelo

sagrou-se campeão Carlos
Malaquias, da Juventude
Vidigalense, com a marca de
53,32 metros. Já no disco
venceu André Jidkov, do
Sporting, com a marca de
43,63 metros.
Sara Pereira, do Jardim da
Serra, venceu o salto com va-
ra, com a marca de 3,40 me-
tros.
Filipe Barreto Silva, do Pe-

chão, venceu o triplo-salto,
com a marca de 15,18 metros.
A estafeta de 4×400 metros
masculina foi este ano ganha
pelo Benfica, com a marca de
3m18,49s. Do lado feminino,
a equipa do Sporting (Beatriz
Andrade), Carolina Marçal,

Rita Figueiredo, e Juliana
Guerreiro), renovou o título,
com o tempo de 3m57,16’’.
Nesta prova, a JOMA clas-
sificou-se no 6.º lugar
(4m27,41’’), com as atletas,
Catarina Gomes, Inês Saraiva,
Andreia Carvalho, e Raquel
Capitão.

  *Com FPA
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II Corrida Aniversário MTBA – 50 Anos

Vitória absoluta para Paulo Garcia (“Os Belenenses”)

corrida com cerca
de 10 km, foi ganha
por Paulo Garcia
“Os Belenenses”
(M45), com o regis-

Realizou-se no dia 10 (domingo), a II Corrida Aniversário MTBA, evento que teve 130 atletas na linha de chegada, número aquém das expectativas,
tendo em conta a participação de 2021, a ultrapassar as duas centenas.

A
to de 35m53’’, e que se con-
seguiu desenvencilhar do
único adversário, o jovem
Emanuel Diogo (S. Francisco
da Serra/Santiago do Cacém)
que lhe fez uma marcação
cerrada, vindo a descolar na
parte final, terminando com 26
segundos de diferença.
No sector feminino, e sem
surpresas, a primeira a chegar
à meta instalada no campo de
futebol, foi a atleta da casa,
Mónica Moreiras (W40), que
completou a distância, em
42m51’’.
De relevar ainda, o regresso
de Mara Araújo Vaz (CCD
Sintrense) às vitórias, apro-
veitando a ausência das prin-
cipais concorrentes no “Tro-

Mara Vaz, vence o escalão de seniores femininos. Olga
Almeida (n.º 65), viria a classificar-se no 2.º lugar
(W45).

 fotos: cortesia
sónia sequeira

oi anunciada em
conferência de im-
prensa, no passa-
do dia 5, no espaço
atmosfera m, em

Paulo Garcia já isolado em direcção à meta

Principais classificações:
Geral Individual
1.º Paulo Garcia (M45); “CF
Os Belenenses”, 35:53’’
2.º Emanuel Diogo (Sénior);
GDR São Francisco da Serra,
36:19’’
3.º Artur Oliveira (M45); AD
Palmeiros, 36:37’’
4.º Júlio Finote (M50); CCD
Sintrense, 36:47’’
5.º António Pinto (M45);
Individual, 37:00’’
Geral Feminina
1.ª Mónica Moreiras (W40);
MTBA, 42:51’’
2.ª Sílvia Gomes (W45);
43:18’’
3.ª Anabela Ferreira (W50);
CF “Os Belenenses”, 47:19’’
4.ª Paula Fernandes (W40);
CF “Os Belenenses”, 49:30’’
5.ª Ana Sofia Bastos (W40);
Sport Algés e Dafundo,
50,15’’

Ventura Saraiva

féu Sintra a Correr”. Foi a
vencedora em seniores fe-
mininos, embora com um re-

gisto ainda modesto
(53m43’’), e no 79.º lugar da
Geral Individual.

Pedro Machado (MTBA), foi
o melhor atleta da equipa ani-
versariante, com 37m14’’, ao

entrar no 8.º lugar, ganhando
uma presença (2.º) no pódio
de seniores masculinos

Federação Portuguesa de Atletismo fecha “Centenário” no Jamor
Primeiro fim-de-semana de Novembro
dedicado ao atletismo

comemorações do centenário
da Federação Portuguesa de
Atletismo.
O Congresso dos 100 anos,
na Faculdade de Motricidade
Humana, o I Running Summit
e a Associação Montepio
Corrida FPA vão transformar
o Jamor na cidade do Atle-
tismo no fim-de-semana de 4,
5 e 6 de novembro. Os maio-
res nomes do atletismo na-

cional e internacional vão
passar pelo evento, com a
Federação Portuguesa de
Atletismo a desvendar, para
já, as novidades no que diz
respeito à Associação Mon-
tepio Corrida FPA.
Além da corrida de 10km, da
corrida/caminhada solidária
de 5 km e do The Daily Mile,
este ano junta-se ao evento
o Encontro Anual do Pro-

grama Nacional de Marcha e
Corrida, que está entre julho
e outubro a lançar o Chal-
lenge 1500 entre os seus mais
de 100 centros técnicos, com
o apoio das Associações Re-
gionais e Distritais de Atle-
tismo. Os mais rápidos vão
disputar a final nacional no
Jamor, com a presença do re-
cordista nacional da distância
e um dos padrinhos do even-
to, Rui Silva.
Novidade será também a
participação do atletismo
adaptado em todos os per-
cursos, numa demonstração,
como lembrou o presidente da
FPA, Jorge Vieira, durante a

conferência, “de como o
atletismo é a modalidade mais
inclusiva, seja no que diz
respeito a faixas etárias – das
crianças aos veteranos –, a
géneros e a todos os níveis
de eficiência”. Esta foi uma
questão sublinhada pelo
atleta paralímpico Jorge Pina,
que esteve presente na qua-
lidade de padrinho do even-
to, e reforçou “a importância
de serem criadas oportu-
nidades competitivas e de
prática desportiva para o
atletismo adaptado”.

Texto e foto: FPA
Comunicação

Jorge Vieira, presidente da FPA na sua intervenção. Na imagem, Fernando Amaro
(Montepio), e o atleta paralímpico Jorge Pina, padrinho do evento

F
Lisboa, a data da Associação
Montepio Corrida FPA, que
se realiza a 5 de novembro no
Jamor. Mais do que uma
corrida, está preparado um
fim-de-semana dedicado ao
atletismo, que encerrará as
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Sintra – “Splash – Dá um
mergulho no mar de lixo!”
Quando: até 24 de setembro
Onde: Espaço SMAS da Ribeira
de Sintra

Sintra – “Arte Paciente” é a
exposição coletiva do atelier
artístico Estúdio de Arte da Casa
de Saúde do Telhal/Instituto São
João de Deus
Quando: até 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: até 18 de setembro
Onde: MU.SA – Museu das Ar-
tes de Sintra

Sintra – “Olhar do Pássaro”,
– Projeto Altitud3 e Filipa Mar-
te, até 18 de setembro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “Coadura”, exposi-
ção
Quando: até 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

Mira Sintra – “Debaixo
d’água”, exposição de Stephan
Arte
Quando: De 30 julho até 30
setembro
Onde: Casa da Juventude

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
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

Cinema City Beloura

21 a 27 Julho

“Buzz Lightyear” VP, na sala
1, às 11.20h.
“O Pai Tirano”, às 13.35h.
“Thor: Amor e Trovão”, na sala
1, às 15.50h, 18.30h, 21.20h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 2, às 11.30h,
13.30h, 15.30h, 17.35h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 2, às 19.35h.
“The Gray Man: O Agente
Oculto”, na sala 2, às 21.35h.
“Galilebre e o Templo
Perdido”,  na sala 3, às 11.25h,
13.25h, 15.25h, 17.25h.
“O Pai Tirano”, na sala 3, às
19.25h, 21.40h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 4, às 11.45h,
13.45h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 4, às 16.10h.
“Elvis”, na sala 4, às 18.20h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
4, às 21.30h.
“Que Mal Fizemos Todo a
Deus”, na sala 8, às 11.10h,
13.20h, 15.20h, 17.30h, 19.40h,
21.50h.

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
Sintra – Concertos para bebés
"Vamos à Praia"
Quando: 24 julho, 10h00 e 11h30
Onde: Centro Cultural Olga Ca-
daval

Leia,

assine

e divulgue

o Jornal

de Sintra

CULTURA
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Veículos clássicos, desporti-
vos e motas vão sair à rua nas
Festas de São Mamede, em
Janas, para um evento que
promove a tradição e a união
entre os amantes de duas e
quatro rodas.
Após o Passeio dos 3 Cas-
telos ter sido um sucesso no
mês de junho, no concelho
de Setúbal, os Clássicos de
Portugal aceitaram o desafio
proposto pelo Janas Futebol
Clube para organizar mais um
passeio de clássicos, desta

Festas de São Mamede – Janas
Passeio de Carros Clássicos

vez na zona de Sintra.
O Passeio de São Mamede,
em Janas, está inserido nas 
Festas de São Mamede, e, na
verdade, contará não com um,
mas como dois passeios. O
primeiro para carros clássicos

e desportivos, no dia 14 de
agosto (domingo), às 09h00,
e o segundo para motas, no
dia 21 de agosto (domingo),
às 09h00. Ambos terão início
na Capela de São Mamede e
contam com uma visita guiada

ao Museu Arqueológico de
São Miguel de Odrinhas,
assim como um almoço.
Serão momentos para visitar
locais únicos desta região,
rodeados de serra e mar, e para
abraçar o espírito dos Clás-
sicos Portugal: tradição, famí-
lia, amigos e gosto por veí-
culos.
Os Clássicos Portugal têm co-
mo objetivo apoiar e promo-
ver todas as iniciativas que
sejam tradições e clássicos em
Portugal.

A Câmara Municipal de
Sintra promove, no Mercado
Municipal da Várzea de
Sintra, o Festival do Petisco.
O evento organizado pelos
produtores e comerciantes
acontece já no dia 30 de julho,
a partir das 17h00.
O primeiro Festival do Petisco
acontece no exterior do mer-
cado, que foi transformado
numa verdadeira esplanada

Sintra recebe Festival do Petisco no Mercado da Várzea

onde os lojistas se juntam pa-
ra proporcionar um momento

de descontração ao fim do dia
e o lugar onde os visitantes

podem degustar saborosos
petiscos.
Esta iniciativa pretende di-
namizar os Mercados Muni-
cipais de Sintra. Aqui é
privilegiada a proximidade
dos consumidores, atend-
imento personalizado, a va-
riedade, frescura e qualidade
dos produtos e a relação
qualidade / preço.

classicosportugal.pt

O Grupo Coral de Queluz vem convidar-vos para assistir ao
seu próximo concerto - “Ao Som do  Pop”- que terá lugar no
próximo dia 24 de julho, pelas 18h30, no Palácio Nacional de
Queluz.
Entrada livre limitado à capacidade da sala.

Grupo Coral de Queluz
“Ao Dom do Pop” dia 24
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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 concretiza-
do no passado, ou seja, assina-
turas em dia.

O Largo do Palácio Nacional de
Queluz será palco para “Pasión
Latina”, o concerto inserido no
ciclo Óperas na Rua, no dia 22 de
julho pelas 21h00, com entrada
gratuita.
Promovido pela Câmara Municipal
de Sintra, este concerto tem lugar
junto à Pousada de D. Maria e
apresenta melodias de romance,
amor e paixão, num cenário único e
envolvente.
As canções de amor da Península
Ibérica e da América Latina têm sido

Pasión Latina anima noite
dia 22 de julho
junto ao Palácio de Queluz

foto - credits: PSML-Wilson Pereira

A Câmara Municipal de
Sintra recebe na Casa da
Juventude, na Tapada das
Mercês, a exposição “De-
baixo d’água”, de Stephan
Arte, com inauguração
marcada para o dia 30 de
julho, pelas 14h00, com entrada
livre.
A inauguração em clima de festa, ao
longo de toda a tarde será realizado
por Dj’s Sets Wake up slpeep,
Nasty Factor, Raze (coffee beats) e

Exposição “Debaixo d’água” patente na Casa da Juventude

uma constante fonte de inspiração
para grandes cantores líricos mun-
diais. Inúmeros artistas como
Plácido Domingo, Roberto Alaga ou
Luíz Piçarra, Tomás Alcaide e Carlos
Guilherme, deram a sua voz aos tan-
gos de Gardel, a clássicos de Son
Cubano e a Boleros inesquecíveis.
O repertório romântico latino
constitui um riquíssimo património
musical ouvido e cantado por todo
o mundo. A beleza das melodias e a
autenticidade das palavras têm
encantado o público, fazendo parte

da história de amores e desamores.
Este é o mote para o tenor Bruno
Almeida e um ensemble de
instrumentistas extraordinários

convidarem o público para uma
viagem lírica, onde serão revividos
momentos áureos da mais arre-
batada Pasión Latina.

Show Cases Muleca XIII, Plinter,
Masta, Cadi e Syer.
Patente até 30 de setembro, “Debai-
xo d’água” visa retratar através de
ilustrações um acontecimento que
ainda hoje é desconhecido por

muitos, a “Operação Recife”. De
2001 a 2010, 2 mil e 500 carruagens
inutilizadas do icónico metro de
Nova Iorque foram “despidas” e
estrategicamente descartadas no
Oceano Atlântico, com o objetivo
de restaurar os recifes de corais que
acolhem várias espécies marítimas
de algas e animais.
Este “cemitério” onde muitos
contentores foram depositados,
funcionam como uma maternidade
e abrigo para essas mesmas espé-

cies poderem nascer e prevalecer,
contribuindo para uma extensão da
biodiversidade marítima e preserva-
ção da costa terrestre.
Pelos olhos de Stephan Arte, é rea-
lizada uma viagem subaquática do
amanhecer ao anoitecer, entre al-
guns salpicos de tinta e tempestade,
onde estará presente a ironia de vá-
rios pedaços de lixo industrial ainda
hoje constituírem um gesto da hu-
manidade pela sustentabilidade do
planeta.
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