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60.º Circuito Ciclista de Nafarros – Festejos de Nossa Senhora da Piedade

Festejos religiosos também dinamizam
desporto e cultura no concelho

fotos: ventura saraiva

Regressados ao trabalho após o mês de descanso
editamos agora a primeira edição pós-férias.
Neste período o concelho prosseguiu os seus
tradicionais itinerários com os festejos religiosos
em diversas localidades, nomeadamente Festejos
N.ª Sra. da Praia, Praia das Maçãs, S. João
Degolado, Terrugem.
Prosseguem em São João das Lampas, N.ª Sra.
da Saúde e Cortegaça, N.ª Sra. da Luz.
Após um interregno de três anos devido à
pandemia da Covid 19, o Circuito Ciclista de
Nafarros – edição 60 –, regressou à estrada no
passado dia 22 de Agosto, como tradicionalmen-
te, uma segunda-feira, sendo uma das mais antigas
do nosso país.
Rafael Reis, demonstrou estar num plano de forma
apurado depois de ter brilhado na recente Volta
a Portugal, e venceu destacado, deixando os seus
adversários a mais de dois minutos. Para além
da vitória individual, o ciclista da Glassdrive,
arrecadou todos os prémios em disputa, quer
oficiais, quer particulares.
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HISTÓRIA LOCAL

Personagens da História de Sintra (IV)

*Licenciado em História e Mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona; Investigador

Nuno Miguel Jesus*

RIBAFRIA; ANDRÉ
DE ALBUQUERQUE DE
Nasceu em 1621 em Sintra, filho do alcaide
mor da vila, falecendo a 21 de Maio de 1656.
Comendador da Ordem de Cristo, ficou órfão
muito cedo, partindo para o Brasil, onde se
notabilizou nalgumas campanhas militares,
regressando em 1640 ao nosso país, onde
tomou parte na causa da Restauração,
apoiado pelo seu tutor, D. Antão de Almada.
Participaria então em diversas acções de
carácter militar, como a intentona fracassada
de Badajoz, a tomada de Villa Nueva del
Fresno, de que foi governador, ou a tomada
de Olivença. Foi ferido nas campanhas de
Alcochel e de Arronches. Nomeado 1º capitão
de infantaria, assumiu ainda o posto de
general de artilharia (1646), de governador das
armas(interino), general de cavalaria em 1650
e mestre-de-campo general em 1657.
Destacou-se como um dos grandes
reorganizadores da cavalaria nacional, o que
a tornou uma peça chave nas campanhas que
se viriam a dar. Doente, daria instruções do
leito que se revelaram determinantes para o
bom sucesso da campanha de Badajoz.
Tomou parte ainda nos acontecimentos que
desembocaram na Batalha das Linhas de
Elvas, de que assumira o comando, já
restabelecido da enfermidade, e onde viria a
ser atingido por um tiro moral, quando a
campanha se desenrolava favorável às
hostes lusas,  que terminariam vitoriosas.
SALDANHA, António Vasconcelos de; Os
de Ribafria, alcaides mores da vila de Sintra,
ADPS, Sintra, 1982

RIBAFRIA; ANDRÉ
GONÇALVES
Foi o primeiro alcaide mor da vila de Sintra,
juiz das sisas e coutadas de Colares, desde
pelo menos 1501, com uma tença anual de
4.800 reais. Pertencia ainda à confraria dos
Fiéis de Deus. Era irmºao de André Gonçalves
Ribafria.
SALDANHA; António  Vasconcelos de, Os
de Ribafria, alcaides mores da vila de Sintra,
ADPS, Sintra; 1982

RIBAFRIA; GASPAR
GONÇALVES
Irmão de André Gonçalves, Gaspar Gonçalves
era desde 1518 porteiro mor de D. Manuel I, e
em 1525 agraciado com a ordem de cavaleiro
da Ordem de Cristo.com uma tença de20.000
reais, foi o segundo alcaide mor de Sintra e
Colares e suas terras. Casa entre 1536-44 com
D. Maria Luísa Sá da qual teria vários filhos.
Em 1552 recebe carta de D. Manuel I com o
privilégio e utilizar o título de D. Gaspar
Gonçalves de Ribafria. Faleceu por volta de
1562, estando sepultado na Penha Longa.
SALDANHA; António Vasconcelos de;Os de
Ribafria, alcaides mores da vila de Sintra,
ADPS; Sintra; 1982

PEREIRA; FÉLIX ALVES
Nasceu em 1865 em Novelhos, São Paio,
localidade da vila de Arcos de Valdevez.
Concluído o curso de Direito em Coimbra,
advoga primeiramente nessa cidade,
mudando-se pouco depois para Lisboa, onde
continuou a exercer funções jurídicas. Em
1890 era nomeado secretário da Direcção Geral
da Câmara dos Pares do Reino, sendo 9 anos
depois promovido a chefe desta mesma
secção. Oficial conservador do Museu
Etnológico de Lisboa, abandonaria estas
funções em 31 de Março de 1911 a fim de
exercer o cargo de deputado.
Colaborou desde muito cedo no Arcoense,
de que foi redactor e accionista, tendo escrito
nas suas páginas sobre agricultura e matérias
de foro jurídico, desenvolvendo ainda nas
suas páginas diversos estudos sobre o Alto
Minho. Percorre durante essa altura o país de
norte a sul em diversas inventariações
arqueológicas, de que deixou registos
importantes quer no Archeólogo Português
quer nas páginas do Diário de Notícias.
Dedicou-se ainda a elaborar o Catálogo do
Museu Etnológico de Lisboa.
Por proposta de Leite de Vasconcelos, foi
designado para sócio correspondente da
Academia de Ciências de Lisboa em 12 de
Julho de 1917. Residindo a partir de 1927 em
Sintra, percorreu parte significativa do
concelho em explorações de que deixou
informações no Diário de Notícias,
posteriormente compiladas na obra Sintra do
Pretérito, editada com apoio da CMS. Faleceu
em 1936.

Refs: PEREIRA; Félix Alves, Sintra do
Pretérito, CMS, Sintra 1957, MACHADO,
João L. Saavedra; O Dr. Félix Alves Pereira e
o museu etnológico do dr. Leite de
Vasconcelos, separata de Ethnos, volume V,
Lisboa, 1965, FONTES; Joaquim; Félix Alves
Pereira, 1865-1936, Separata de Actas dos
Arqueólogos Portugueses, volume III,
Tipografia Fernandes, Lisboa, 1938

MORAIS; FERNANDO
FORMIGAL DE
Grande capitalista português, republicano, foi
presidente da comissão administrativa que
tomou posse em Sintra após os aconteci-
mentos de 5 de Outubro de 1910.
Em Sintra possuía a Quinta Santana e a Quinta
dos Lagos, que mandara erguer no princípio
de 1907, mas não residiria nela nem a veria
concluída. Arruinado por diversos negócios,
acabaria por tirar a sua própria vida, dias antes
de ter dado uma grande festa onde esteve
presente D. Manuel II.

Refs:AZEVEDO, José Alfredo da Costa,
Velharias de Sintra, volume II, CMS, Sintra,
1980; STOOP; Anne de, Quintas e Palácios
nos arredores de Lisboa, Civilização, Lisboa
1986

MARQUES; JOÃO MARTINS
DA SILVA
João Martins da Silva Marques nasceu em
1894 na localidade do Redondo. Licenciado

em Direito e com curso superior de
Bibliotecário-Arquivista. Trabalhou no
Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
primeiro enquanto conservador do quadro e
mais tarde como seu director (1951-1960),
altura em que se aposentou.
Docente de Paleografia na Faculdade da
Letras da Universidade de Lisboa, publicou
alguns estudos importantes nesta área,
dedicando-se ainda a compilar informações e
documentos sobre os Descobrimentos
Portugueses, e sobre o concelho de Sintra.
Viveu em Mem-Martins, Sintra. Morreu em
1978. Compilou com o escritor Francisco
Costa a importante obra Bibliografia
Sintrense em 1940.

Ref. www.digitarq/arquivo.pt

KEIL; ALFREDO
Nasceu em Lisboa a 3 de Julho de 1850 e
faleceu em Hamburgo, Alemanha, a 4 de
Outubro de 1907, na sequência de uma
operação cirúrgica. Foi músico, pintor,
arqueólogo e coleccionador de Arte. Por volta
de 1880 começa a percorrer a zona de Sintra e
arredores, dela nos deixando diversas
composições tais como Caminho da Pena,
Paisagem de Sintra, Praia Grande,
Primavera, Claustro do Convento do
Carmo; A Ponte (Colares), Nas Marinhas,
Pôr do Sol (Colares);Marinhas (Azenhas do
Mar).Praia das Maçãs; Hesitação, Várzea
Colareja; Estrada em Colares; Regresso da
Pesca (Azenhas do Mar), Pesca Arriscada
nas Azenhas do Mar; Pescador nas Azenhas
do Mar, Na Última Pedra, Praia das Maçãs;
Praia das Maçãs, Ribas na Praia das Maçãs;
Contemplando o Mar, Praia Grande,
Entrada da Praia da Adraga, Rua de
Colares, Arraial em Colares; Pelourinho de
Colares; Colares; Paisagem de Colares;
Paisagem de Magoito; Quinta Mazziotti,
Banzão; Paisagem de Sintra; peninha,
Caminho da Pena; Quinta do Duche, Ribeira
de Queluz; Ponte sobre a Ribeira de Queluz;
Fonte do Dragão; Sala das Merendas; No
Parque de Queluz; Passeio no Parque de
Queluz, entre muitas outras.
Foi ainda em Colares, mais concretamente na
Praia das Maçãs, na Vila Guida (em home-
nagem à única filha do casal), que mandara
construir em 1889-90, que compôs ao piano a
letra do hino A Portuguesa, com letra de
Henrique Lopes de Mendonça. Ainda na Praia
das Maçãs ergueu uma capela, tendo
convidado a população local a lá se dirigir em
círio, círio este hoje conhecido como o de
Nossa Senhora da Praia, e muito popular no
final do Verão.
Para uma dessas ocasiões musicaria mesmo
um hino, escrito por Lopes de Mendonça, que
se cantava assim:

“
I

Em tempos que já lá vão,
Quando a moirama bravia
Trucidava dia a dia
O valeroso christão,
Os míseros na afflicção
De tão cruéis correrias
Entre estas penedias

Imploravam em gritos
A Virgem Santa, afflictos
Para a sua salvação:

Valei-me Virgem da Praia
Com vossa c´roa dourada
Livrai-me de todo o mal
Que por mim sois adorada.

II

Em sítio ermo, isolado
Entre a Praia e as Azenhas,
Transpondo as agudas penhas,
Caminha um pobre cansado.
Já do mundo abandonado
Perdeu suas alegrias,
E findaria seus dias
De tão cruel supplicio
Se á beira do precipício
Não gritasse desesperado:

Valei-me Virgem da Praia
Com vossa c´roa dourada
Livrai-me de todo o mal
Que por mim sois adorada

III

Entre a vaga azul espumante
Certa donzela formosa
Brinca n´água descuidosa
Tranquilla e confiante;
Eis quando a onda gigante
A involve de repente;
A vida furi lhe sente
A pobre infeliz tão bella
Quando implora singella
Esta prece em sua mente:

Valei-me Virgem da Praia
Com vossa c´roa dourada
Livrai-me de todo o mal
Que por mim sois adorada

IV

Ruge o mar em fúria irado
Com imponente fragor
E o barco do pescador
Navega desgovernado
O frio rochedo escalvado
A todos aponta a morte;
Escaparam, porém, á sorte
Os pobres dos pescadoressoltando em seus
clamores
Este grito angustiado:

Valei-me Virgem da Praia
Com vossa c´roa dourada
Livrai-me de todo o mal
Que por mim sois adorada.”
(Cintra Pinturesca…,p.284-285)

Refs: BARROS; Mafalda M de; e OLIVEIRA;
Catarina(coord);Alfredo Keil-1850-1907,
Galeria de Pintura D. Luís I; 2001

(Continuação da edição de 29 Julho)
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Incêndios zonas rurais e novos meios para o seu combate
 fogo é um pro-
cesso ecológico
que molda a paisa-
gem há milhares de
anos, estando oO

uso do fogo tradicionalmente
associado à agricultura, pas-
tagem e florestas. Conside-
rado hoje por muitos como
um agente de destruição, o
fogo, apoiado por técnicas
consolidadas, continua a de-
sempenhar um papel rele-
vante, nomeadamente na
prevenção de incêndios.
Fique a conhecer mais sobre
este tema neste artigo escrito
em colaboração com a
estudante Mariana Carvalho.
O fogo é um fenómeno na-
tural que condicionou a
existência e a distribuição das
florestas e de outros tipos de
vegetação ao longo de mi-
lhões de anos. Contudo, o
uso do fogo de forma inten-
cional, para aproveitar a
energia da sua biomassa, é
mais recente.
Como o fogo é parte integran-
te da natureza e paisagem, é

difícil precisar quando terá
começado a ser usado de
forma regular e intencional,
mas existem vestígios ar-

queológicos de carvão que
mostram controlo do fogo há
cerca de 790 mil anos.
Usado como ferramenta,
permitiu cozinhar alimentos,
manter os predadores afasta-
dos, alterar matérias-primas e
modificar propositadamente
a ocupação natural do solo.
Pensa-se que a possibilidade
de cozinhar alimentos, decor-
rente do uso do fogo, contri-

buiu inclusive para a evolu-
ção dos hominídeos e a
emergência da espécie hu-
mana, com impactes na sua

evolução física, cognitiva e
social, bem como na ocupa-
ção e modulação da paisa-
gem.
Ao longo dos tempos e pelo
uso do fogo abriram-se clarei-
ras em áreas de vegetação
natural, libertando terras para
cultivo e para a instalação de
aldeias, eliminou-se restolho,
queimaram-se sobrantes e
renovaram-se pastos.

No território que hoje é Por-
tugal, “os dados paleopalino-
lógicos e a paleo-história de-
monstram o impacto da pas-
torícia no coberto vegetal.
Preponderantemente florestal
na primeira metade do Holo-
ceno, a paisagem portuguesa
foi progressivamente trans-
formada em agrossistemas,
com a introdução da econo-
mia agropastoril. Trazida por
populações provenientes do
mediterrâneo oriental, por
volta do VI milênio a.C., a
economia agropastoril fazia
uso do fogo para libertar os
solos, empurrando as flores-
tas para áreas cada vez mais
marginais e longínquas dos
povoados”, pode ler-se em
“De sol a sol: dois estudos
pastoris de prevenção de
incêndios rurais”.
O pastoreio precisava do
fogo para renovar as plantas,
enquanto a queima de sobran-
tes agrícolas permitia fertilizar
o solo. Estes conhecimentos
tradicionais mantiveram-se
durante séculos.

O uso tradicional do fogo
pode definir-se como o fogo
utilizado pelas populações
com o objetivo de eliminar
sobrantes de atividades agrí-
colas ou florestais, promover
a acessibilidade, o pastoreio
ou a caça. Esta visão do fogo
enquanto ferramenta ances-
tral, integrada nos sistemas
tradicionais que modelaram a
paisagem, foi-se perdendo,
mas o uso do fogo para quei-
ma de sobrantes agrícolas e
florestais, assim como para
renovação de pastagens
ainda perdura em Portugal.
Para promover a compre-
ensão publica e a segurança
destas atividades, o Estudo
Técnico “O Uso do Fogo em
Portugal – tradição e técnica”
recomenda que o primeiro
passe a ser denominado
como “uso popular do fogo”
e que o segundo seja inte-
grado no “fogo técnico”, com
desenvolvimento em https://
florestas.pt/conhecer/o-uso-
do-fogo-em-portugal-da-
tradicao-a-tecnica/

A Força Aérea adquiriu seis
helicópteros bombardeiros
médios, Sikorski UH-60
Black Hawk, através do
concurso público autorizado
pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 27/2021, de
4 de março, com o intuito de
integrar os meios próprios do
Estado no combate aos
incêndios rurais.
O contrato para aquisição dos
novos meios foi assinado, no
passado dia 12 de agosto,

Força Aérea adquire novos meios para combate a incêndios rurais
com a empresa adjudicatária
Arista Aviation Services,
LLC.
O contrato inclui o forneci-
mento de material e ferramen-
tas, apoio técnico de manu-
tenção até 2026 e formação
para seis pilotos e 21 me-
cânicos. A entrega dos dois
primeiros helicópteros está
prevista para o 1.º trimestre
de 2023.
Esta aquisição é financiada
em cerca de 81% por fundos

comunitários, através do
Plano de Recuperação e
Resiliência (PRR).
O helicóptero UH-60 Black
Hawk permite o transporte de
uma equipa de 12 bombeiros
e respetivo equipamento, com
uma autonomia, com largada
de água, de cerca de 150
minutos. Possui a capacidade
de transportar até 2950 litros
de água por largada.

Fonte: Força Aérea
Portuguesa

No combate aos
incêndios

JORNAL DE
SINTRA está

sempre solidário
com os

Bombeiros
Voluntários de

todo o país
assim como de
todas as forças
intervenientes

na salvaguarda
do património

florestal
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esde sempre que o
Jornal de Sintra
tem divulgado a
relevância do patri-
mónio do concelho

Rota pelos Pombais no Território Sintrense

trução de suporte. Este mo-
numento está caiado”. Sobre
este pombal, em 28 de março
de 1980, no Jornal de Sintra,
Cardim Ribeiro salientava
que este era um “exemplar
típico da arquitetura e técnica
construtiva regionais”.
O segundo pombal localiza-
se em Bolelas e, de acordo
com o mesmo artigo, “não es-
tá dividido em andares, tem,
também a forma cónica e é en-
cimado por um boneco que
está muito mutilado. A pirâ-
mide cónica assenta direta-
mente sobre uma massa de
suporte com uma porta para
o exterior. Não está caiado”.
Infelizmente já não se pode
apreciar este pombal como o

foi até há cerca de duas
décadas, pois foi destruído
com as vibrações de instala-
ção de novas condutas de
água e que o anterior Pre-
sidente da CMS entendeu

não ter valor cultural sufi-
ciente para ser recuperado.
Ainda sobre os pombais, na
Revista Tritão (da CMS) no
artigo “Arquitetura primitiva
no território sintrense” é re-

ferido que estes são const-
ruções que se podem consi-
derar como primitivas. No en-
tanto, apesar de associados
à atividade agrícola, os pom-
bais não se inserem em ne-
nhuma das categorias men-
cionadas por Ernesto Veiga
de Oliveira (no que respeita
ao território sintrense) porque
ganha forma de pirâmide
cónica ou de planta quadran-
gular e pode ter vários anda-
res divididos por grandes
lajes, e porque não tem forma
de falsa cúpula devido à
função que cumpre. Os pom-
bais destinavam-se ao alo-
jamento e criação de pombas.
Os principais produtos desta
atividade eram os borrachos
para a alimentação e o “pom-

binho” (estrume das pombas,
que se acumulava no interior
do pombal).
Os pombais podem ser o
chamariz que podem levar os
visitantes a conhecer muitas
outras manifestações artísti-
cas que caracterizam cada
lugar, valores culturais,
gastronómicos, …
Em algumas localidades da
Freguesia de São João das
Lampas ainda se podem
apreciar alguns pombais,
como são os existentes em
Alvarinhos (na Quinta das
Covas ou perto da estrada
que liga esta localidade à
Barreira), em Odrinhas ou na
Barreira.

Henrique Martins
(Colaborador local)

fotos: henrique martins

D
de Sintra, nas suas páginas,
quer pela sua quantidade,
quer pela sua diversidade.
Noutro tempo e noutra fre-
guesia do concelho de Sintra,
há 60 anos já havia referência
a outros ‘monumentos notá-
veis’. Foi em 1962 que Lu-
ciano Ribeiro escreveu um
interessante artigo na Sepa-
rata do Boletim da Junta
Distrital de Lisboa deno-
minado “Três Monumentos”.
Na página 8 destacava, sobre
a existência de pombais no
território sintrense, que na
Freguesia de São João das
Lampas existiam “Dois pom-
bais romanos, como de outros
não temos notícia nem vimos
qualquer referência”.
O primeiro localiza-se na Al-
deia Galega e, de acordo com
o referido artigo, “compõe-se
este monumento de uma
pirâmide cónica, dividida em
dois andares, separados por
uma laje circular e assente em
outra que cobre um cilindro
oco, ligando com o exterior
por uma porta. Por baixo de
tudo, uma massa de cons-

Pombal Aldeia GalegaPombal Alvarinhos

Pombal Odrinhas Pombal Barreira

Pombal BolelasPombal Romano BolelasPombal Romano
de Aldeia Galega

Pombal Quinta das Covas

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

Há 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

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

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

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

CONDIÇÕES DE ASSINATURA

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

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

CARO LEITOR DIVULGUE
JUNTO DOS SEUS AMIGOS

O Chão de Oliva vai mudar de imagem e queremos celebrar a
transição para esta nova identidade gráfica convosco! Vamos
juntar-nos no dia 7 de Setembro, ao fim da tarde, para partilhar
um copo e comemorar esta mudança. Reconhecemos a
importância de nos sabermos refrescar e reinventar mas,
sobretudo, encontrarmos momentos e pretextos para estarmos
juntos.

Rebranding Chão de Oliva
Brinde aos novos começos – 7 de Setembro
às 18h00 – Casa de Teatro de Sintra 
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Segundo informação rece-
bida do Portal Sintra Negó-
cios - Lojas, Empresas,
Serviços e Lazer em Sintra
o número de empresas com
actividade em Agosto de 2022
é de 18.750 inscritos de
acordo com os dados reco-
lhidos nos registos da
conservatória.
Releva-se que a freguesia
com mais actividade empre-
sarial é a de Sintra com3172
empresas e Casal de Cambra
é a menor com 484 empresas.
Discrimina-se por freguesias
a situação de todo o concelho
segundo a referida fonte:
Destas, 163 são do setor
primário, 3.964 do setor
secundário e 14.623 do setor
terciário. E, relativamente à
distribuição geográfica, estes
são os totais por freguesia:
• Agualva e Mira Sintra –
1.316 empresas
• Algueirão-Mem Martins –
2.780 empresas
• Almargem do Bispo, Pêro
Pinheiro e Montelavar  –

Empresas em Sintra: Quantas Somos?

O projeto Aldeias dos Gatos -
Massamá & Monte Abraão já
está concluído, três anos
depois de ter sido aprovado,
no âmbito do Orçamento
Participativo de 2019 daque-
la união de freguesias do
concelho de Sintra.
No início do ano, terminaram
os trabalhos no terreno, tendo
sido instalados, em vários
pontos de Massamá e Monte
Abraão, sete abrigos para
animais que vivem nas ruas.
De acordo com Elsa Oliveira,
coordenadora do projeto, “a
partir das colónias de gatos
existentes na freguesia, foram
criadas as condições adequa-
das para que as pessoas pos-
sam alimentar os animais”.
Além de “proteger os animais
abandonados”, aquela res-
ponsável sublinha que o pro-

Massamá/Monte Abraão

Aldeia dos Gatos, um projeto inclusivo
intervencionados, ensinar
aos mais novos o respeito
pelos animais e estimular o
espírito de comunidade são
igualmente propósitos das
aldeias dos gatos
Atualmente, além da prote-
ção animal, “é bem visível na
comunidade o desenvolvi-
mento do espirito comuni-
tário”, realça, ainda, Elsa Oli-
veira. “Muitos dos vizinhos,
que durante anos não se co-
nheciam, criam agora relações
de amizade. A população está
satisfeita por ter espaços bo-
nitos e únicos no país, muitos
sentem-se mais úteis à so-
ciedade por poderem partici-
par no projeto e as crianças e
jovens desenvolvem relações
saudáveis com os animais”,
conclui.

jeto “combate a exclusão
social”, na medida em que
“apoia as cuidadoras de cada
colónia, normalmente pes-

soas idosas e isoladas”.
Criar espaços públicos agra-
dáveis, substituindo a degra-
dação existente nos locais

1.216 empresas
• Cacém e São Marcos –
1.511 empresas
• Casal de Cambra – 484
empresas

• Colares – 529 empresas
• Massamá e Monte Abraão
– 2.065 empresas
• Queluz e Belas – 2.226
empresas

• Rio de Mouro – 2.195
empresas
• São João das Lampas e
Terrugem – 1.256 empresas
• Sintra – 3.172 empresas

foto: idalina grácioComércio em Sintra, na Av. Heliodoro Salgado/parte pedonal

Foi realmente com extremo agrado que vejo na página 7
do nosso jornal de 29/07/2022 uma descrição deveras
exaustiva sobre onde os SMAS de Sintra vão gastar 8
milhões e 788 mil Euros com uma especial preocupação na
remodelação das redes de águas na zona do Algueirão -
18,8 Kms - de modo a evitar perdas de água e melhorar o
abastecimento.
Pena é que conforme alardeiam todas estas situações, não

tenham igualmente informado os Munícipes de que após
alguns milhões já gastos os munícipes da Av. D. Afonso
Henriques desde 2019 com a rede remodelada, não têm
sequer pressão e caudal de água suficiente para fazer
funcionar em condições um esquentador, e foram
montados marcos de incêndio que não podem funcionar
por falta de pressão e caudal.
Esta situação é desde essa data de conhecimento dos
Bombeiros « Foram eles que mediram a pressão nesses
marcos», SMAS, Protecção Civil, Câmara Municipal de
Sintra, Vereação e Junta de Freguesia de Algueirão - Mem
Martins, sem que no entanto nenhuma das Entidades
envolvidas tenha tido qualquer actuação.
Na expectativa de que esta situação chegue ao
conhecimento de todos os Munícipes.
Melhores Cumprimentos,

Francisco Correia, Sócio Nº121004713

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Remodelação das redes de
água na zona do Algueirão

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

A Avenida tem o seu início no final da Rua Vasco
da Gama e o seu fim no cruzamento com a Rua de
S. Romão, início da Av. Marginal.
Marcos de Incêndio no cruzamentos com Av. Bento
de Jesus Caraça e Rua de S. Romão.

A Câmara Municipal de Sintra
realiza uma hasta pública no
dia 23 de setembro, pelas
10h00, no Palácio Valenças,
para alienação do terreno
municipal “Parcela M” na
União das Freguesias de

Hasta Pública da Parcela M em Agualva
Agualva e Mira Sintra.
As propostas devem ser
apresentadas nos termos do
nº 7 das Condições Gerais do
Procedimento, pelos concor-
rentes ou seus representan-
tes legais, na Divisão de

Gestão do Património, na Rua
Dr. Alfredo Costa, nº 33, em
Sintra, até às 17h00 do último
dia útil anterior ao da rea-
lização da praça.
Os esclarecimentos sobre as
peças devem ser requeridos

por correio eletrónico
( d g p a . j u r i d i c o @ c m -
sintra.pt), no primeiro terço
do prazo para apresentação
das propostas, devendo a
Comissão responder no prazo
de dez dias úteis.
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HISTÓRIA LOCAL

Rua Albino José
Batista, com 692
metros de compri-
mento, inicia-se
no Jardim da Vigia

As histórias e toponímias que cabem em 692 metros
da Rua Albino José Batista – Sintra
Manuel Mogo

e termina junto à Casa das
Queijadas do Preto.
A história desta rua, nasceu
de uma conversa com a D.
Carlota, 86 anos, residente na
mesma há 64 anos, que me
confidenciou que antiga-
mente, era a Rua Campo do
Arrabalde.
José Alfredo, ex-presidente da
CM Sintra, refere no seu livro
Bairros de Sintra, que Albino
José Batista, comerciante
lisboeta, residiu nesta rua e
segundo a D. Carlota, no nº
47, na altura Vila Eliza e atual-
mente Vila Stª Maria.
Albino José Batista, fundou
em 6/07/1876, uma loja na Rua
Nova do Almada, nº 92, razão
pela qual lhe atribuiu o nome
de Loja 92, especializada em
artigos de senhora. Sugiro
uma consulta ao blogue
Restos de Coleção neste
link Albino J Batista
Curioso, a junção do dia
inauguração (6) com nome da
loja (92), ser igual aos 692
metros do comprimento da
rua.
Com base na história da D.
Carlota, consultei documen-
tos da família da minha mulher
e de alguns moradores,
escrituras e contribuições
prediais dos anos 30. Nestes
documentos a rua aparece
referenciada por Campo do
Arrabalde ou Sítio do Campo
do Arrabalde, mas sabe-se
que era popularmente
conhecida por Rua Bairro do
Ingleses.
Quando a D. Carlota necessi-
tou de realizar um ato público
que envolvia a sua casa, in-
dicou a Rua Bairro dos In-
gleses, a qual não constava
nos registos oficiais, obri-
gando-a a alterar o registo
para Rua Campo do Arra-
balde.
Há cerca de 7 anos, cruzei-me
nesta rua, com um casal
italiano que procurava a Vila
Alecrim do Norte.
Tinham viajado propositada-
mente até Sintra para ver o
local. Como não conhecia,
telefonei à minha mulher,
nascida nesta rua, que me
respondeu ser muito perto do
local onde tinha nascido,
precisamente onde nos
encontrávamos. Pela primeira

A

vez, reparei no painel de
azulejos colocado na casa
que a identifica como Vila
Alecrim do Norte.
Questionei-os sobre o seu
interesse na busca deste
local. Responderam exibindo
um livro que tinham lido, “O
Diário de Sintra”, que relata a
experiência de 3 jovens
ingleses S. Spender, C.
Isherwood e W.H.Aunden,
que viveram nesta casa ente
Dezembro de 1935 e Agosto
de 1936.
Entre os anos 30 e 70, viveram
aqui vários ingleses, nomea-
damente na Casa Cerrado da
Eira e na Vila Alecrim do
Norte. No Cerrado da Eira
vivia a Srª Enid Mitchell.
O seu motorista era conhe-
cido por Carlos Mitchell e
tinha uma taberna no alto de
S.Pedro, junto à escola.
Enid Mitchell pintava qua-
dros com motivos de Sintra e
foi mentora de um pintor
natural de S. Pedro de
Penaferrim, Pinheiro de Santa
Maria, que foi viver para os
Açores, nos anos 70,  mais
precisamente na Ilha Gracio-
sa, infelizmente, falecido já no
decorrer de 2022.
Devido à “colónia” de
ingleses a viver aqui, terá sido
um dinamarquês, Sr Ander-
son, residente na casa
conhecida por Achadinha,
que resolveu “batizar” a rua
Bairro dos Ingleses, e terá
mesmo colocado uma placa
com esta designação.
Os 3 jovens escritores
ingleses vieram viver para a
Vila Alecrim do Norte, alugada
pela Srª Mitchell, fugiam do
preconceito existente em
Inglaterra sobre os homosse-
xuais e Sintra ofereceu-lhes a
tranquilidade e inspiração
para escrever obras teatrais e
poesia, que mais tarde con-
cretizaram.
Enquanto habitaram esta
casa, entre Dezembro de 1935

e Março de 1936, escreveram
um diário (Diário de Sintra)
que deu origem ao livro atrás
referido. O livro nasceu após
o filho de Stephen Spender,
Mattew Spender, radicado em
Itália, ter descoberto por volta

de 2012, o diário escrito pelo
seu pai, enquanto aqui viveu.
Resolvi procurar o livro, que
não está traduzido para
português, adquiri a versão
espanhola.
A forma como estes ingleses
nos viam era retratada no
livro “os portugueses eram
engraçados e simpáticos,
dado que em Inglaterra
segue-se a tradição de que
todos os estrangeiros não o
são”.
O diário descrevia também as
suas tarefas, nomeadamente
a construção de casotas de
madeira, para os coelhos,
para as galinhas e para o cão.
No livro consta uma carta de
C.Isherwood à sua mãe,
referindo que encontraram a
casa Vila Alecrim do Norte
informando-a que lhe podia
responder para a morada da

carta. Pese embora tenha
conseguido contatar
Matthew Spender, não foi
possível apurar qual a morada
que constava naquela carta.
Enid Mitchell, viveu com os
pais em Portugal. Após a
morte destes, vende a casa
“O Cerrado da Eira”, a outro
inglês o Senhor Shaw e vai
viver numa pequena casa que
autonomizou do “Cerrado da
Eira”, com uma criada portu-
guesa, de nome Domingas.
Esta casa foi deixada em
testamento à sua criada que,
por sua vez, a deixou em
testamento a outro habitante
de S. Pedro que ainda nela
reside.
Quando se dá o 25 de Abril
em Portugal, Shaw vende “O
Cerrado da Eira” à família
Rocha Neves, cujos herdei-

ros a habitaram até há pouco
tempo.
Existem mapas, um dos quais
editado pela C.M. Sintra em
1978, que coincide com outro
publicado na pág. 304, do
livro de José Alfredo da C.
Azevedo – Bairros de Sintra,
que mostram a rua principiar
no Jardim da Vigia e terminar
no final da Travessa da Boa-
vista. Esta Travessa ia termi-
nar em Chão de Meninos,
junto à Casa das Queijadas
do Preto. (ver foto)
Alguns residentes na zona,
com quem conversei, asse-
guraram-me, junto à Casa das
Queijadas do Preto, nem se-
quer era a Travessa da Boa-
vista, mas sim a Rua do Forno
da Cal, dada a existência de
um forno junto à casa por
cima do parque de estacio-
namento desta casa de

queijadas.
Das pesquisas efetuadas, na
CMSintra, Biblioteca Munici-
pal e no Arquivo Histórico da
Câmara, não consegui apurar,
quando é que lhe foi atribuída
a toponímia Albino José
Batista.
A ser verdade que a Travessa
da Boa Vista se estendia até à
Casa das Queijadas do Preto,
faria sentido, não só porque
confronta com a Quinta da
Boavista, mas porque que
nalguns locais é possível ter
uma excelente vista, para
Norte e Poente. À vista
desarmada é possível ver as
Berlengas, o Convento de
Mafra e a serra de Monte-
junto.
Para baralhar ainda mais esta
história, um contrato de
promessa de compra e venda,

datado de 30 de Novembro de
1979, faz-se referência a um

mesmo imóvel, situado nesta
rua, ao lado da casa onde
reside a D. Carlota, como
estando em ruas diferentes.
O promitente-comprador do
prédio e arrendatário do andar
superior, é descrito como

residente na Rua Albino José
Batista e o prédio completo,
é descrito como estando na
Rua Bairro dos Ingleses.
Em resumo; Parece não existir
dúvidas que a Rua Albino
José Batista recebeu esta
toponímia devido ao facto de
este comerciante aqui ter
vivido e não teria a extensão
atual. Anteriormente seria
designada por Rua Campo do
Arrabalde, conhecida popu-
larmente por Rua do Bairros
dos Ingleses. Mais tarde,
presumo nos anos 70, espe-
culo eu, que a CM de Sintra
terá constatado que a resi-
dência do referido comercian-
te estava localizada, não na
rua com o seu nome, mas sim
na Tv. da Boavista ou Rua do
Forno da Cal e resolveu cor-
rigir esta situação, atribuindo-
lhe a toponímia actual.
Lembro perfeitamente de ser
colocada a placa toponímica
junto à Casa das Queijadas
do Preto, ainda que não con-
siga datar o acontecimento.
Começando a rua junto ao
jardim da Vigia, a D. Carlota,
invisual vai para 10 anos, no
decorrer das conversas,
perguntou-me pela pedra dos
Cinco Dedos que era visível
deste Jardim (foto abaixo,
local onde hoje está o jardim,
é possível ver a pedra dos
cinco dedos).
Disse-lhe que a pedra não se
vê.
Não pode ser, disse-me,
aquela mão de pedra é tão
grande, não me diga que caiu.
Não D. Carlota, não caiu,
foram as árvores que cres-
ceram muito e a taparam.
Ficou triste!
Sendo a cegueira uma doen-
ça, infelizmente no caso da D.

Carlota incurável, ela não
esperava que natureza cegas-
se todos aqueles que ainda
vendo, já não conseguem ver
a pedra dos cinco dedos.

A azul a extensão da Rua Albino José Batista no mapa da CMSintra de 1978.
A vermelho a Travessa da Boavista no mesmo mapa
A verde a atual Rua Albino José Batista
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PROGRAMA:

Casa Museu Leal da Câmara
O Museu é Meu | Oficinas para as famílias: Visita Temática “Obra
Gráfica na obra de Mestre Leal da Câmara”
17 de setembro, sábado, 15h00
Destinatários: Público em geral e famílias

Exposição “Leal da Câmara e a Ilustração Infantil” | Ação incluída
nas Jornadas Europeias do Património 2022
23 setembro, sexta-feira, 10h00 às 18h00
24 e 25 setembro, sábado e domingo, 12h00 às 18h00
Destinatários: Público em geral

Museu Ferreira de Castro
Clube de Leitura | “Niketche: Uma História de Poligamia”, de
Paulina Chiziane
2 de setembro, sexta-feira, 18h00 às 21h00
Destinatários: Público em geral

O Museu é Meu | Oficinas para as famílias: “A Lâ e a Neve”, de
Ferreira de Castro
10 de setembro, sábado, 15h00
Destinatários: Público em geral

Roteiro Castriano de Sintra | Ação incluída nas Jornadas Europeias
do Património 2022
23 setembro, sexta-feira, 10h00 às 13h00
Destinatários: Comunidade escolar

Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas
Visita guiada à exposição “Entre o Signo da Cruz e o Signo do
Crescente”
3 de setembro, sábado, 15h00
Destinatários: Público em geral

Visita guiada ao Santuário Romano consagrado ao Sol, à Lua e ao
Oceano no Alto da Vigia – Praia das Maçãs | Ação incluída nas
Jornadas Europeias do Património 2022
24 setembro, sábado, às 10h00
Destinatários: Público em geral

Visita temática “23 anos | 23 peças” | Comemoração do Aniversário
do Museu
10 de setembro, sábado, 15h00
Destinatários: Público em geral

Dias abertos na Escavação Arqueológica do Monumento Pré-
histórico da Praia das Maçãs
16 e 30 de setembro, sextas-feiras, 10h00 e 11h00
Destinatários: Público em geral

Os Museus Municipais do concelho recebem novas
atividades gratuitas durante o mês de setembro, promovidas
pela Câmara Municipal de Sintra.
A programação contempla vários formatos e temas diversos
que oferecem a todos os participantes uma experiência única.
Para este mês foram organizadas exposições temporárias,
visitas guiadas e temáticas, oficinas para famílias, clube de
leitura, entre outras iniciativas.
As atividades programadas para este mês são dirigidas a
famílias, crianças, comunidade escolar e público em geral.

Museus Municipais de Sintra
com atividades gratuitas em setembro

A participação é gratuita com algumas atividades a requerem
inscrição prévia através dos contactos:
CMLC - Casa-Museu de Leal da Câmara | 21 923 88 41
MAT - Museu Anjos Teixeira | 21 923 88 27
MFC - Museu Ferreira de Castro | 21 923 88 28
MHNS - Museu de História Natural de Sintra | 21 923 85 63
MU.SA - Museu das Artes de Sintra | 21 923 61 06
MASMO - Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas |
21 923 86 08

Roteiro Bio-Cultural da União das Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem | Ação incluída nas Jornadas Europeias do
Património 2022
24 setembro, sábado, 9h00
Destinatários: Público em geral

Visita-descoberta: “O que as peças contam…” | Ação incluída nas
Jornadas Europeias do Património 2022
24 setembro, sábado, 10h30
Destinatários: Famílias

Visita guiada ao Monumento Pré-histórico da Praia das Maçãs |
Ação incluída nas Jornadas Europeias do Património 2022
24 setembro, sábado, 15h00
Destinatários: Público em geral

Museu de História Natural de Sintra
O Museu é Meu | Oficinas para as famílias: História Ilustrada
Megalodon
10 de setembro, sábado, 15h00
Destinatários: Público em geral e famílias

Encerramento da Exposição “Terras Férteis do Nilo”
17 de setembro, sábado, 17h00
Destinatários: Público em geral e famílias

Equinócio de Outono | Ação incluída nas Jornadas Europeias do
Património 2022
24 setembro, sábado, 18h00 às 24h00
Destinatários: Público em geral

Exposição Temporária: “O Olhar dos Outros”, Miguel Barbosa
(1925-2019)
De 30 de setembro até 29 de janeiro 2023
Destinatários: Público em geral e famílias

Museu Anjos Teixeira
Oficina “Arte aos Pedaços” | Ação incluída nas Jornadas Europeias
do Património 2022
24 setembro, sábado, 15h30
Destinatários: Famílias com crianças (maiores de 4 anos)

MUSA – Museu das Artes de Sintra
Exposições Temporárias
De 23 de setembro a 13 de novembro
Destinatários: Público em geral e famílias

“Apanhados do Clima” | Ação incluída nas Jornadas Europeias do
Património 2022
Destinatários: Comunidade Escolar
23 setembro, sexta-feira, 10h00 e 14h00

Bailado em Seteais com Oficina de dança e movimento
para crianças e jovens
4 de setembro, 11h00, C.C. Olga Cadaval
A Câmara Municipal de Sintra
promove uma iniciativa
dirigida aos mais jovens e
integrada no Bailado em
Seteais, no dia 4 de setembro,
às 11h00, no Centro Cultural
Olga Cadaval.
Trata-se da performance

“Meia-História Encaixa”, de
autoria de Ângelo Cid Neto,
uma leitura coreografada,
seguida de uma oficina de
dança e movimento para os
mais jovens, tendo por base
a obra Memorial do Convento
de José Saramago, proporcio-

nando-se, assim, um duplo
encontro direto e participa-
tivo, não só com a arte e a
dança, mas também com a
obra de um dos vultos mais
destacados na nossa litera-
tura nacional, particularmente
no decorrer do ano do

Centenário Saramago.
Dirigida a crianças e jovens
com idades entre os 7 e os 15
anos, os interessados em
inscrever-se nesta atividade
devem contactar a bilheteira
do Centro Cultural Olga
Cadaval.

Integrada na intervenção da Fundação Aga Khan, no âmbito
do Contrato Local de Desenvolvimento Social Mais Ação na
Serra das Minas, em parceria com a Associação Pague D’Ami
(Jipangue) e com o apoio da Câmara Municipal de Sintra e da
Junta de Freguesia de Rio de Mouro, vimos por este meio
anunciar a II Edição do SDM Cultura e Artes, iniciativa que
decorrerá no dia 3 de setembro no mercado Municipal da
Serra das Minas (Rua Vitorino Nemésio, 2635-451 Rio de
Mouro. 
Esta iniciativa pretende promover e divulgar talentos locais,
valorizar a diversidade cultural existente, fortalecer laços
comunitários e, acima de tudo, fomentar as potências que
existem na Serra das Minas. Esta iniciativa está integrada na
programação do mês das migrações, promovida pela Câmara
Municipal de Sintra, mês de festa e alegria e de celebrar a
diversidade cultural do nosso concelho.

SDM Cultura e Artes
– 3 de Setembro 2022

O desconhecimento quase generalizado do 1.° combóio
Lisboa-Sintra, o LARMANJAT (1873-1877) e  a
oportunidade recente perdida de no que foi sua estação 
terem construído a Pousada dos Jovens em vez de Centro
de Interpretaçao que o poderia ter com relevância, sugerem-
me o pedido de publicação deste texto,  naturalmente
resumido.

Para  a ligação de Lisboa/Rego à Sintra/Estefânia o eng.
francês J. Larmanjat, inventor deste caminho de ferro
monocarril, obteve licença de fornecimento para o que
muito contribuiu o entusiasmo do Marechal Duque de
Saldanha.
Inaugurado em 2/7/1873, saiu do Rego às 9h00, seguindo
por Benfica, Porcalhota, Ponte Pedrinha, Papel, Cacém,
Rio de Mouro e Ranholas,  onde a débil potência não lhe
permitia subir e obrigava  a desviar para a 1.° rua à
esquerda, (hoje erradamente chamada Rua Luciano Barata
em vez de  Larmanjat), para ali fazer o 3.° reabastecimento
da viagem,   num poço ainda  existente.   Igualmente dificil
era a “subida do Cacém “ e “Descida de Rio de Mouro”
que para tal foram adapadas.
Enquanto reabastecia, os passageiros visitavam na rua
oposta,  Rua Vale de Flores, a  Maria Sapa  com loja e
fábrica de queijadas em ambas as esquinas.
Retomada a viajem em direcção à Rua das Cevadinhas,
Ramalhão, Estrada de Chão de Meninos, Rua Francisco
d’Almeida e Estefânia/Rua Alfredo Costa, com estação
no Páteo Larmanjat, posteriormente adquirido pela
Companhia Real e, mais tarde, pela CP que demoliria a
estação para instalar os dois edificios conhecidos para
“residencia dos seus agentes”.
A viagem demorou 1h55. Muito participada e festejada a
chegada, tendo às  13h00 sido servido “lauto almoço” a
cerca de 100 convivas, na vizinha Escola Conde Ferreira
“fundada” em 1866. 
A incerteza da regularidade e acidentes explicam a sua
curta existência, constante de bonito painel de azulejos
(na foto) existente na Estação do Rossio, com placa
comemorativa do 1.° centenário da linha.
Recordando que o Edil pretendeu expulsar da Velha Cadeia
os Escoteiros para ali fazer um Centro de Interpretação, é
relevante o lapso e o que de mais interessante poderia ter
sido feito.  

Joao Diniz,
S. Pedro de Sintra 

NR: Em próximo número e na rubrica História Local
desenvolveremos esta temática

Opinião
Larmanjat – Primeiro
combóio Lisboa-Sintra
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Porque Reduzir e Reutilizar
são palavras-chave em ter-
mos ambientais, os Serviços
Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra (SMAS
de Sintra) vão organizar, nos
dias 27 de agosto e 24 de
setembro, a Feira de Trocas,
uma iniciativa que pretende
sensibilizar a comunidade
para a necessidade de redu-
ção da produção de resíduos
e, por outro lado, para os
benefícios do reaproveita-
mento de materiais. A Feira de
Trocas vai ter lugar entre as
11h00 e as 17h30, no Espaço
SMAS da Ribeira de Sintra, e
as inscrições gratuitas, já para
o próximo sábado, estão
abertas até esta quinta-feira.
Limitada a 20 participantes, a
Feira de Trocas promove a
permuta de bens, como livros,
cd, roupa e calçado, mas tam-
bém fomenta a apresentação
de peças de artesanato que
promovam a reutilização de
materiais em fim de vida, as-
sim como produtos biológi-
cos, sem a associação de

SMAS de Sintra promovem Feira de Trocas
27 de agosto e 24 de setembro no Espaço SMAS da Ribeira de Sintra

quaisquer valores monetá-
rios. O evento está aberto à
participação de todos os
escalões etários, embora os
menores de idade tenham que
ser acompanhados por um
adulto, que ficará responsá-
vel por cumprir as obrigações
do respetivo participante.
A inscrição, que terá de ser
efetuada até às 17h00 da
quinta-feira anterior à data de
realização do evento, não
implica qualquer pagamento
por parte do participante, mas
o mesmo terá de se fazer
acompanhar dos elementos
necessários para a exposição
dos seus produtos (como

mesas e lonas). As inscrições
devem ser feitas através do
formulário que está disponí-
vel no site dos SMAS de
Sintra: https://www.smas-
s i n t r a . p t / f i c h a - d e -
participacao-feira-de-trocas-
smas-de-sintra/. Qualquer
esclarecimento poderá ser
obtido através do e-mail
info@smas-sintra.pt.
Apostado em fomentar os
princípios da Economia
Circular, enquanto conceito
que assenta na redução,
reutilização e reciclagem de
materiais, o Espaço SMAS da
Ribeira de Sintra continua  a
afirmar-se como um polo de

excelência ao nível da edu-
cação e sensibilização am-
biental e de divulgação cien-
tífica e tecnológica, no âmbito
do ciclo urbano da água e
resíduos, sensibilizando a
comunidade em geral para os
valores da preservação do
ambiente, para além de
divulgação das atribuições
dos SMAS de Sintra (abas-
tecimento de água, drenagem
e tratamento de águas resi-
duais e recolha e transporte
de resíduos urbanos).
Recorde-se que o Espaço
SMAS da Ribeira de Sintra,
que vai dar lugar ao Museu
da Água e Resíduos, tem
patente ainda, até 24 de
setembro, a exposição
“Splash - Dá um mergulho no
mar de lixo!”, da autoria de
Nuno Antunes, que pretende
sensibilizar e inspirar toda a
comunidade, mas em particu-
lar as novas gerações, a cui-
dar melhor do nosso planeta,
em especial os oceanos.

Fonte: SMAS Sintra

Foi aprovada, na reunião do
executivo da Câmara Muni-
cipal de Sintra, a abertura do
procedimento de concurso
público dos SMAS de Sintra
para a realização dos traba-
lhos de beneficiação/remo-
delação da ETAR de Almar-
gem do Bispo, no valor de
640 mil euros.
Para além da beneficiação
desta ETAR, o projeto con-
templa ainda arranjos exte-
riores, alimentação elétrica
com sistema de emergência
(gerador) e outros automa-
tismos. Na ETAR será também
implementada uma etapa de
tratamento complementar que
permite a reutilização de parte

Município de Sintra investe em ETAR
e na reutilização de águas residuais

O município de Mafra aderiu ao compromisso de utilizar
práticas mais sustentáveis e de aumentar a eficiência
energética, de acordo com os objetivos do Pacto Climático
 De um total de 16 Organizações portuguesas que se
comprometem a trabalhar para a redução da emissão de CO2
e para um aumento da eficiência energética, também o
município de Mafra aderiu ao Pacto Climático Europeu. Com
o intuito de praticar ações mais sustentáveis e reduzir em
100% a emissão dos gases de estufa até o final 2050. Para tal,
traçou determinadas metas que acredita serem cruciais para a
realização dos objetivos da iniciativa europeia.
O município pretende utilizar práticas mais sustentáveis e
incuti-las na sociedade. A sua participação nesta iniciativa é
fundamental para o desenvolvimento de um meio ambiente
mais saudável, dado que é uma vila localizada na área
metropolitana da capital portuguesa.
 Sensibilizando os moradores a contribuírem para o alcance
das metas estipuladas, o município pretende publicar
avaliações de vulnerabilidades, fornecendo dados sobre os
riscos relacionados com as alterações climáticas e, também,
relativamente aos riscos mais prejudiciais para a vila.
Adicionalmente, pretende alcançar objetivos relacionados com
a área da energia renovável e da eficiência energética, tendo
um inventário de emissões recente, com a ambição de
empreendê-lo nos próximos dois anos, de forma a estimular
a continuação de práticas sustentáveis.
Compromete-se também a lutar contra o desperdício alimentar,
medindo e relatando a geração anual de resíduos sólidos na
vila, assim como incentivar a compra de frutas e legumes
frescos em determinados locais de comércio. Pretende, ainda,
incorporar metas de segurança híbrida, economizando a água.
O município de Mafra deseja convencer os seus habitantes,
visitantes e parceiros a optarem por ações mais sustentáveis,
visando num planeta mais verde. A sua contribuição em
iniciativas como a do Pacto Climático são fundamentais para
a construção de um.
Torna-se fundamental incentivar a que mais municípios e
organizações se juntem a este projeto, reforçando o seu papel
ativo, através da sua inscrição. Contudo, é ainda possível
que esse compromisso seja assumido de forma individual, já
que todos deverão contribuir para uma Europa mais neutra e
um planeta melhor.  
 
Sobre o Pacto e o Acordo Verde Europeu
Lançado pela Comissão Europeia, o Pacto Climático (European
Climate Pact | Climate Action (europa.eu)faz parte da European
Green Deal (Pacto Ecológico Europeu | Comissão Europeia
(europa.eu)e está a ajudara UEa cumpriro seuobjetivo deser
oprimeiro continenteneutro emtermos climáticosno mundoaté
2050.O GreenDeal visatornar aeconomia daUE sustentá-
vel,transformando osdesafios climáticose ambientais em
oportunidades, e tornando a transição justa e inclusiva para
todos. Ao combinar aabordagem política do Green Deal e o
apoio do Pacto Climático à ação individual, todos os níveis
degovernação e a população podem trabalhar em conjunto
no sentido de limitar o nosso impacto sobre oclima.

Município de Mafra adere
ao Pacto Climático Europeu,
contribuindo para a
sustentabilidade mundial

do efluente final para lava-
gens, rega e desidratação
mecânica de lamas diminuin-
do-se assim a utilização de
água potável para fins menos
nobres.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, “esta é
uma intervenção que é um
bom investimento para a
população e para a preser-
vação do meio ambiente e que
dá lugar a uma estratégia bem
definida da autarquia, que é a
de investir em projetos para
uma constante melhoria do
bem estar e qualidade de vida
das nossas populações”.
A empreitada na ETAR de
Almargem do Bispo permite

aumentar a longevidade da
ETAR em funcionamento
desde 1992, dotando-a de
soluções que reforçam a sua
eficiência ambiental e ener-
gética.
O autarca destaca que “o mu-
nicípio aplica, de forma
consistente, medidas que
permitam poupanças muito
significativas na utilização de
água. Uma das principais
medidas é a implementação
de mecanismos para o reapro-
veitamento das águas resi-
duais tratadas, estratégia
essa que foi tornada absolu-
tamente prioritária”.
Basílio Horta salienta ainda
que “já reaproveitamos cerca

de 6% dessa água residual,
quando a média nacional é
2%, mas o nosso objetivo é
atingir os 15% rapidamente.
Essa água, que antes não
tinha nenhuma utilização, é
direcionada para a rega de
espaços verdes, lavagem de
espaços urbanos ou limpeza
e desobstrução de coletores.”
O município de Sintra efetua,
nas Estações de Tratamento
de Águas Residuais
(ETAR’s) no seu território, o
tratamento de cerca de 5
milhões de metros cúbicos de
água.

Fonte: CMS

PUB.
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Cumprindo-se uma tradição
com quatro séculos, decor-
rerão de 2 a 11 de Setembro
as imponentes Festas em
Honra de Nossa Senhora da
Saúde, na localidade de São
João das Lampas, concelho
de Sintra.
Estas, como sempre, serão
organizadas pela Paróquia 
de São João Baptista das
Lampas, como manifestação
da forte devoção mariana das
várias comunidades, desta
que é a maior paróquia do
Pat r ia rcado  de  Lisboa ,
composta por 43 localidades.
São João das Lampas tem um
espaço privilegiado para a
realização destas festas. O
fantástico Largo de São João
das Lampas, que durante
todo o ano oferece o seu am-
plo relvado a quem o visita,
mas na altura das festas esse
mesmo espaço é utilizado
para a montagem de todos os
divertimentos, dos espa-
ços de restauração, dos ven-
dedores ambulantes e dos

Festas em Honra de Nossa Senhora da Saúde
2022 em São João das Lampas

artesãos que querem expor a
sua arte nestas festas. A meio
do enquadramento entre o
largo relvado e a Igreja Paro-
quial existe o largo do coreto
cujo piso é a tradicional cal-
çada portuguesa, espaço pri-
vilegiado para a parte cultural
das festas, desde os concer-
tos, os tradicionais bailes e
muitas outras atividades.
O programa das Festas em

honra de Nossa Senhora da
Saúde tenta ser sempre o mais
diversificado possível, apre-
sentando uma oferta compa-
tível para todos os ti-
pos de visitantes. Desse mo-
do, para este ano o programa
apresenta artistas conceitua-
dos, dj’s, bailes, bandas
filarmónicas, ranchos folclóri-
cos, entre outros, como mo-
tivos da visita às Festas

 de Nossa Senhora da Saúde.
No que diz respeito aos
divertimentos normalmente
estes abundam e são dos
mais recentes e sofisticados
que existem no país, não
existindo no concelho de 
Sintra nenhuma festa ou feira
com tantas diversões.

Fonte. Comissão de Festas

A Câmara Municipal de Sintra organiza, em setembro,
espetáculos gratuitos de música e dança, no Centro Histórico
da Vila de Sintra.
Os espetáculos realizam-se aos fins de semana, nos dias 3, 4,
10, 11 e 17 de setembro, pelas 17h00, numa iniciativa que
pretende promover a cultura e dinamizar o Centro Histórico
da Vila de Sintra.
Basílio Horta, presidente da autarquia de Sintra, relembra “o
sucesso desta iniciativa no ano passado” e salienta “é para
nós importante permitir que todos os munícipes e todos
aqueles que nos visitam ou aqui trabalham possam usufruir,
de forma igualitária, de eventos culturais e da envolvente de
um local tão rico em património como o Centro Histórico”.
Na agenda estão cinco espetáculos, a cargo de orquestras
ligeiras do concelho de Sintra e da Associação Danças com
História.
Esta iniciativa dá continuidade à estratégia da autarquia de
Sintra para democratizar o acesso à cultura.

PROGRAMA
3 de setembro, sábado | 17h00
Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Boa União
Montelavarense
4 de setembro, domingo | 17h00
Orquestra Ligeira da Sociedade Recreativa e Musical de
Almoçageme
10 de setembro, sábado | 17h00
Associação Danças com História – Grupo de Recriação
Histórica
11 de setembro, domingo | 17h00
Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica Instrução e
Recreio Familiar de Lameiras
17 de setembro, sábado |17h00
Orquestra Ligeira da Sociedade Filarmónica e Recreativa de
Pero Pinheiro

Animação do Centro
Histórico de Sintra
regressa em setembro

O “5º Encontro de Culturas Poéticas Lusófonas” vai este ano
contar com a participação de Macau, Goa, Angola, Brasil e
Portugal. Iremos celebrar a Lusofonia com música, poesia e
dança destes 5 países. Iremos ter como convidados Mariana
Abrunheira (Portugal), Luís Muxima (Angola), Mabel
Cavalcanti (Brasil), entre outros.
O evento terá lugar no próximo dia 18 de setembro pelas 16h
no Espaço Teatroesfera.

5.º Encontro de Culturas
Poéticas Lusófonas

A Câmara Municipal de Sintra
apresenta um programa
de atividades gratuitas na
Casa da Cultura Lívio de Mo-
rais, em Mira Sintra, dedica-
das à música, fotografia, arte
e passeios.

Casa da Cultura Lívio de Morais com atividades
para todos em setembro

PROGRAMA:
11 a 18 de setembro
2º Estágio de Jovens Músicos de Sintra
Pretende-se dar a oportunidade aos jovens músicos do concelho,
oriundos de várias filarmónicas, de mostrar os seus dotes musicais.
O concerto de ensaio realiza-se dia 17 de setembro, às 17h00 e o
concerto de encerramento no dia 18 de setembro, às 16h00.
Destinatários: jovens músicos e público em geral

13, 15, 20, 22, 27 e 29 de setembro, terças e quintas-feiras |
entre as 14h30 e as 17h30
Pontos Mágicos | Oficinas de costura criativa
Pretende-se com estas ações dinamizar a ocupação dos tempos
livres, através da aquisição de novos conhecimentos e técnicas
artísticas na área da costura, promovendo-se ainda o convívio e a
interação entre a população sénior. Destinatários: Público em geral
Marcação prévia: 21 912 82 70 | dpec.casadacultura@cm-sintra.pt

16 de setembro a 23 de outubro
Exposição de Fotografia do Antigo Bairro de Mira Sintra |
Gerações dos anos 1970/ 1980/ 1990 à atualidade – Parte II
Com esta mostra pretende-se proporcionar à população vivências
e recordações de reais testemunhos sobre os projetos de construção
do Bairro de Mira Sintra, bem como a inauguração de várias
instituições locais, tais como: a Paróquia, o CECD de Mira Sintra,
os Parques Infantis, entre outros.
Destinatários: Público em geral

21 de setembro a 21 de dezembro, quartas-feiras | 14h30 às
17h30
Atelier de pintura artística – aguarelas
A formação engloba uma introdução aos princípios do desenho,

seguindo-se a pintura em aguarela e as várias técnicas utilizadas, tais
como: trabalho em papel seco ou molhado, obtenção dos tons, com
utilização de cores primárias e secundárias, bem como o modo de
como aplicá-las. Destinatários: Público em geral
Marcação prévia: 21 912 82 70 | dpec.casadacultura@cm-sintra.pt
(participação limitada a 10 inscrições)

22 de setembro
Dia Europeu sem Carros | Passeio cultural “Por Terras de D.
Domingos Jardo”
Com esta iniciativa pretende-se chamar à atenção dos munícipes
para o inestimável valor patrimonial e dos percursos pedonais tantas
vezes desconhecidos e “sem carros”. Destinatários: Público em geral
Marcação prévia: 21 912 82 70 | dpec.casadacultura@cm-sintra.pt
(participação limitada a 20 inscrições)

24 de setembro, sábado | 16h00
45º Aniversário da Sociedade Filarmónica de Mira Sintra
Concerto pela Banda Filarmónica Nossa Senhora da Fé de Monte
Abrão e pela Banda Filarmónica de Mira Sintra & Agualva Cacém.
Destinatários: Público em geral

29 de setembro, quinta-feira
Mirando. Caminhos com cultura | “Quinta dos Lóios“
Mesmo arruinada, subsistem ainda vestígios construtivos dos
tempos áureos da Quinta dos Lóios, sendo ainda percetível a
grandeza e a paz bucólica em redor do grande tanque setecentista,
todo ele em alvenaria, alimentado por levada de água, sobrelevada e
cruzando a Ribeira das Jardas. Destinatários: Público em geral
Marcação prévia: 21 912 82 70 | dpec.casadacultura@cm-sintra.pt
(participação limitada a 20 inscrições)

Estas atividades realizam-se
sob diversas formas, onde os
interessados podem escolher
a área de que mais gos-
tam. Destinadas a todas as
idades, as atividades assu-
mem-se como um elo de

ligação entre gerações, num
espaço de contrastes, em que
por exemplo os mais jovens
podem demonstrar os seus
dotes musicais e conhecer as
memórias do Antigo Bairro de
Mira Sintra, numa exposição

de fotografia.
As atividades são de cariz
gratuito e muito diversifica-
das entre si, passando tam-
bém por oficinas, atelier,
celebração de efemérides e
passeios culturais.
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Câmara Municipal
de Sintra organi-
zou, no dia 21 de
julho, um novo Ro-
teiro Bio Cultural,

Rota da Água deu mote a Roteiro Bio Cultural em Queluz

A
no Parque Urbano Felício
Loureiro, na União das Fre-
guesias de Queluz e Belas,
desta vez dedicado à Água.
Inserida no projeto Roteiros
Bio Culturais, de cariz gra-
tuito, esta iniciativa da autar-
quia pretendeu dar a conhe-
cer a biodiversidade e o pa-
trimónio de Sintra e promover
a sua preservação. 
O percurso pedestre foi guia-
do pela Dr.ª Catarina Serpa da
CMS que com o apoio de
algumas fotografias antigas e
com um discurso simples,
mas objetivo, cativou os par-
ticipantes do princípio ao fim.

Este percurso da água teve o
Aqueduto da Gargantada (e
o da Ponte Pedrinha) como
elemento central, explorando
as diversas estruturas cons-
truídas para uso, transporte
e armazenamento da água.
Datado do final do séc. XVIII
este aqueduto conduziu, a

partir dessa altura, as águas
para o Palácio de Queluz e pas-
sado pouco tempo, através de
uma pequena ligação entre os
dois aquedutos, passou a
integrar também o conjunto
do aqueduto das Águas Li-
vres.
O percurso que se iniciou jun-

to ao interessante Aqueduto
da Ponte Pedrinha terminou
no lindíssimo Chafariz da Car-
ranca. A referência ao rio
Jamor e a alguns episódios
de cheias que aqui acontece-
ram, entre muitas outras his-
tórias e acontecimentos, não
deixou de ser efetuada.

Junto a este rio, foi recente-
mente colocado um painel, no
âmbito do projeto Peixes
Nativos, que pretende sensi-
bilizar e educar a população
para a importância da preser-
vação dos rios, pois assim
haverá melhorias da paisa-
gem e da economia das po-

fotos: henrique martins

A estufa botânica existente no centro da freguesia de Massamá
e Monte Abrão, concelho de Sintra, dispõe de um serviço de
QR Code que permite aos visitantes, através do uso de um
simples smartphone, ter acesso às informações sobre as mais
de uma centena de espécies de árvores e plantas existentes
no local.
Ocupando um espaço totalmente coberto superior a 2200
metros quadrados, é possível aos visitantes desfrutarem da
existência de espelhos de água e lagos com peixes, diversos
tipos de flores, diferentes espécies de ervas aromáticas e
plantas, provenientes de vários cantos do mundo.
Para Pedro Brás, presidente da União de Freguesias de
Massamá e Monte Abraão, este espaço “é um verdadeiro
oásis, bem no centro de um dos maiores concelhos do país,
funcionando como um local de aprendizagem e ponto de
encontro de gerações”.
Esta estufa, com entrada livre, localizada no Parque Urbano
da Quinta das Flores, em Massamá, está aberta todos os dias,
no período de verão entre as 9h30 – 20h00.

Estufa Botânica
um oásis no centro de Massamá-
Monte Abraão, em Sintra

A Câmara Municipal de Sintra
reabre no dia 1 de setembro
as inscrições para o programa
“Sintra. Desporto Sénior”
destinado pessoas com mais
de 60 anos de idade.
Este programa promove ativi-

Programa de desporto sénior reabre inscrições em setembro

A Câmara Municipal de Sintra
promove, na Quinta da Riba-
fria, a peça de teatro “A
Viagem de Kolka Pânkin e
Petka Erchov que não acre-
ditava em nada”, de 27 de
agosto a 25 de setembro, aos
sábados e domingos às

“A Viagem de Kolka Pânkin e Petka Erchov que não acreditava
em nada” na Quinta da Ribafria

dades desportivas nas
vertentes “Terra” e “Água”.
Na vertente “Terra” as
atividades são desenvolvidas
em pavilhão, salas de
desporto e ar livre e englobam
ginástica de manutenção,

caminhadas, dança, entre
outras. Já na vertente “Água”
as atividades são desen-
volvidas em piscina e englo-
bam essencialmente a
hidroginástica.
Nesta fase as inscrições e

atividades decorrem apenas
no Complexo Desportivo
Municipal de Fitares e podem
ser efetuadas a partir do dia 1
de setembro através do
telefone 21 048 06 80.

16h00.
“A Viagem de Kolka Pânkin e
Petka Erchov que não acre-
ditava em nada”, uma produ-
ção da RUGAS Associação
Cultural, é feita a partir dos
textos de Daniil Harms, em
que são colocadas questões

sobre o infinito e Deus.
“O infinito é a resposta para
todas as questões” – diz ele.
“A única pergunta que
merece ser colocada é: o que
é o infinito?” E o zero, que,
não tendo começo, não pode
ter fim, permite-lhe uma série

de equiparações inclusive
com Deus.
Numa homenagem à arte,
independentemente da
nacionalidade e origem, este
espetáculo traduz-se na
procura constante pela
liberdade artística.

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 fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas
• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa
• P• P• P• P• Posta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta 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 flan• Pudim flan• Pudim flan• Pudim flan• Pudim flan
• 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

pulações que vivem perto das
suas margens.
No percurso efetuado cons-
tatou-se que os vários painéis
do Percurso da Água exis-
tentes no Parque Felício Lou-
reiro estão a precisar de uma
intervenção.
Henrique Martins (Colaborador Local)
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60.º Circuito Ciclista de Nafarros – Festejos de Nossa Senhora da Piedade

Vendaval Rafael Reis limpa todos os prémios da corrida
Ventura Saraiva

fotos: ventura saraiva

oi um pelotão redu-
zido, quer no número
de corredores de eli-
te, quer de outras ca-
tegorias, tornando a

Após um interregno de três anos devido à pandemia da Covid 19, o Circuito
Ciclista de Nafarros-edição 60-, regressou à estrada no passado dia 22 de
Agosto, como tradicionalmente, uma segunda-feira, sendo uma das mais
antigas do nosso país.
Rafael Reis, demonstrou estar num plano de forma apurado depois de ter
brilhado na recente Volta a Portugal, e venceu destacado, deixando os
seus adversários a mais de dois minutos. Para além da vitória individual,
o ciclista da Glassdrive, arrecadou todos os prémios em disputa, quer
oficiais, quer particulares.

F

PUBLICIDADE

edição deste ano, uma das
mais pobres em termos de es-

petáculo. A mudança de tra-
çado, com uma volta maior
que nas anteriores edições,
menos quilómetros percorri-
dos, e menor número de
voltas (6), tornou a espera
dos ciclistas a cada volta, al-

go entediante, já que o entre-
tinimento da locução também
não ajudou.
Este ano, rompeu-se com o
tradicional circuito de 80 km
(8 voltas), para reduzir a 6 de
12,5km., com o pelotão a se-

Grupo perseguidor, com Afonso Eulálio (campeão nacional sub 23)
a superar os adversários no sprint ao 2.º lugar

Rafael Reis vence isolado e arrecada todos os prémios da corrida

guir por Gouveia, e Fontane-
las, virando para São Mame-
de, em direcção a Janas e Mu-
cifal. A primeira volta, foi
efectuada em pedalada muito
próxima de “cicloturismo”,
dado registo modesto (22 mi-
nutos), a contrastar com a
volta mais rápida, de Rafael
Reis, em 16m29s.

Rafael Reis em modo
contra relógio
sem concorrência
a incomodar

Ao final da segunda volta, em
que o pelotão ainda fez em
bloco, Rafael Reis, decidiu
atacar e ganhou alguma
vantagem sobre os principais
adversários, nomeadamente
os da elite UCI e que marcaram
presença na recente Volta a

Portugal, Luís Fernandes
(Rádio Popular-Boavista), e
Gonçalo Leaça (LA Alumi-
nios), e o seu colega de equipa
Frederico Figueiredo. À
terceira passagem pela meta
instalada frente ao pavilhão
da colectividade organiza-
dora, a União Desportiva e
Cultural de Nafarros, a van-
tagem do ciclista setubalense
ainda era reduzida, mas foi
aumentando a vantagem que
chegou no final a superar os
dois minutos. A sua espe-
cialidade, o contra relógio, foi
determinante para o sucesso
da fuga, num traçado que lhe
foi favorável, ao contrário dos
anos anteriores.
Na discussão para os lugares
do pódio, o campeão na-
cional de sub 23, Afonso
Eulálio (Glassdrive), foi mais
forte no final da curta subida
para a meta, batendo, Luís
Fernandes, e Gonçalo Leça,
dois excelentes “sprinters” da
actualidade.

Classificação geral
(top 10)
Camisola Amarela-UF Sintra
1.º Rafael Reis, Glassdrive/
Q8/Anicolor, 01:52:13
2.º Afonso Eulálio, Glas-
sdrive/Q8/Anicolor, a 2,41”
3.º Luís Fernandes, Rádio
Popular/Paredes/Boavista, a
2,41”
4.º Gonçalo Leaça, LA Alu-
minios-Credibom-Marcos
Car, a 2,41”
5.º Micael Isidoro, ABTF
Betão/Feirense, a 2,41”
6.º André Ramalho, LA
Aluminios-Credibom-Marcos
Car, a 2,47’’
7.º Rúben Simão, LA Alu-

minios-Credibom-Marcos
Car, a 2,51’’
8.º Carlos Rodrigues, Almo-
dôvar|Delta-Cafés|Crédito
Agrícola, a 2,51’’
9.º Carlos Salgueiro, Atum
General/Tavira/AP Maria
Nova Hotel, a 2,51’’
10.º Francisco Morais, Tavfer-
Mortágua-Ovos Matinados,
a 2,51’’
(terminaram 25 ciclistas)
Classificação Sub 23 (top 3)
1.º Afonso Eulálio, Glas-
sdrive/Q8/Anicolor, 01:54:54
2.º Rúben Simão, La Alumi-
nios-Credibom-Marcos Car,
01:55:04
3.º Carlos Rodrigues, Almo-
dôvar-Delta Cafés-Crédito
Agrícola

Geral-Equipas
1.ª Glassdrive/Q8/Anicolor,
05:42:11
2.ª La Aluminios-Credibom-
Marcos Car, 05:44:58
3.ª Almodôvar-Dalta-Cafés-
Crédito Agrícola, 05:56:42
4.º Alenquer-GDM-Sobralcar,
06:13:19

Outras classificações:
Montanha-UF São João das
Lampas-Terrugem
1.º Rafael Reis, Glassdrive/
Q8/Anicolor
2.º Frederico Figueiredo,
Grassdrive/Q8/Anicolor
3.º Gonçalo Leaça, AL lumi-
nios-Credibom-Marcos Car
Maior Número de Voltas (4)
Rafael Reis, Glassdrive/Q8/
Anicolor
Meta Volante-Castro & Pinto
Rafael Reis, Glassdrive(Q8/
Anicolor
Meta Volante-JF Colares
Rafael Reis, Glassdrive/Q8/
Anicolor
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Comitiva portuguesa para o Europeu
de Patinagem Artística

foto: créditos fpp

pós o empate em
Tábua, na ronda
inaugural, diante o
Oliveira Hospital, o
Real recebeu no seu

ara este Campeo-
nato da Europa, o
técnico da disci-
plina, Filipe Sereno,
espera que «os

As instalações do Padel Factory, no Alto da Bela Vista, no
Cacém, recebe durante este fim-de-semana (dias 3, e 4), o
Campeonato Nacional de Clubes Jovens e Veteranos,
reunindo três centenas de competidores, em representação
de clubes, equipas, e/ou associações filiadas na Federação
Portuguesa de Padel. A atleta internacional portuguesa, Maria
do Carmo Cleto, será a juiz-árbitro, e Raquel Mascarenhas, a
Directora de Prova.
O início está marcado para as 09h15, de sábado, dia 3, com o
primeiro jogo-Equipas Veteranos-, Lx Indoor x Clube Padel
Alcântara.
No domingo (4), começa do Nacional Jovens, com o 1.º
Encontro às 09h15, entre as equipas, IPC x Carcavelos Ténis
e Padel.
Segundo os dados da respectiva federação, o crescimento da
modalidade nos últimos anos tem sido significativo desde o
início da sua prática em 2.001,imporado da vizinha Espanha.
Presentemente, contam-se cerca de 80.000 praticantes, e 7.000
jogadores. Estima-se que haja 400 campos espalhados por
todo o país, embora a grande incidência se verifique nas Áreas
Metropolitanas de Lisboa e Porto.
O Padel é um desporto de raquete, jogado a pares, e utilizando
raquetes e bolas próprias. O campo é rectangular, totalmente
fechado, tem 10 metros de largura por 20 de comprimento e
uma rede no meio. Nos topos, e em parte das laterais tem uma
superfície em vidro ou em alvenaria. A superfície do campo
pode ser em relva sintética, alcatifa ou betão poroso. As duas
primeiras são as mais habituais.
Diogo Rocha, antigo tenista profissional e que em 2002 atingiu
o lugar 634 mundial, lidera o “ranking” nacional, conquistando
em 2021, o título de campeão nacional.
No sector feminino, também a tenista Catarina Vilela, lidera o
“ranking”, sendo a actual campeã nacional de Padel.

Ventura Saraiva

Cacém recebe o Campeonato Nacional
de Padel de Clubes
Três centenas de competidores
dos escalões Jovens e Veteranos

Decorridas 4 jornadas da prova (Série C), o SU Sintrense ainda
não pontuou, somando quatro derrotas, duas com resultados
expressivos, nomeadamente com o Estoril Praia (7-0), e “Os
Belenenses” (5-1).
Na jornada do próximo domingo, dia 4, desloca-se ao campo
do Sacavenense que ainda não venceu, mas soma dois
empates.
Nesta Série C, o Real SC recebe às 11h00, no campo 2, do
parque de jogos em Monte Abraão, o GD Estoril Praia, 3.º
classificado, com 7 pontos, mais dois, que a formação da
cidade de Queluz.
Lidera, o Sporting Sad, com 12 pontos, seguido do Benfica
(9), e menos um jogo.

VS

O Padel tem registado um forte crescimento em
Portugal, contando já com cerca de 400 campos para
a prática da modalidade

foto: créditos FPP

Campeonato Nacional da 1.ª Divisão de Juvenis
(sub 17-5.ª Jornada
Sintrense em Sacavém
à procura de pontuar

Campeonato da Europa de Patinagem Artística
Clubes do concelho de Sintra com Dez convocados
Ventura Saraiva *

Teve início na passada 4.ª feira, dia 31 de Agosto,
em Andorra, o Campeonato da Europa de
Patinagem Artística, competição que se irá
prolongar até ao próximo, dia 10, com a
participação de 17 países, incluindo, Portugal que
tem uma comitiva de 48 atletas distribuídos
pelas especialidades de Livres (20) e Solo Dance
(28), nos escalões de Cadetes, Juvenis, Juniores
e Seniores.
De relevar que para a selecção nacional, foram
convocados Dez patinadores de clubes do
concelho de Sintra.

atletas portugueses se
apresentem no seu melhor

nível e que o trabalho
realizado, em simultâneo com
o desenvolvido nos seus clu-
bes, se reflita nas suas me-
lhores performances da
época». Sereno explicou que
foi feita um aposta «numa

participação elevada de
atletas para esta competição,
atletas com grande quali-
dade» salientando que «te-
mos muita confiança em
todos eles».
Atletas convocados:
Patinagem Livre
Cadetes; Rita Azinheira (“Os
Lobinhos”), e Carolina Pereira
(Almargense).
Juvenis; Matilde Roxo,

André Gomes (“Os Lobi-
nhos”), e Íris Tadeia (Almar-
gense).
Juniores; Madalena Perro,
Eduardo Real (Almargense),
e Joana Silva (“Os Lobi-
nhos”).
Seniores; Ana Beatriz Ven-
tura (Almargense), e Mariana
Filipa Silva (“Os Lobinhos”).

*Com FPP

P

Liga Portugal 3 – Série B – Jornada 2; Real SC, 0-Belenenses, 1

Equilíbrio não chegou para pontuar
António José

A
burgo o estreante Belenen-
ses, numa partida emocio-
nante, com os visitantes a so-
mar mais três pontos. o “ten-
to”, solitário surgiu à passa-
gem do minuto 11´, assistên-
cia de Clé pelo corredor direito
do ataque do Belém, Xavi,
fora área, surpreendeu Iuri, de
pé esquerdo disparou uma
“bomba”, sem hipótese de
defesa .A equipa orientada
por Rui Santos, tudo fez para
chegar ao empate. No segun-
do tempo o Real, entrou bas-
tante forte a trave e a ineficá-
cia no último terço do terreno
não chegaram para evitar a
derrota.
De referir a boa assistência de
público, principalmente dos
forasteiros que vieram em
grande número, encheram
por completo a bancada.
Boa arbitragem
Jogo no complexo desportivo
do Real SC, em Monte Abraão
Árbitro: José Rodrigues, coa-
djuvado por Filipe Gomes e
Guilherme Almeida (AF
Lisboa). AO INTERVALO: 0-
1. Marcador: Xavi Fernandes

mica, 2; 10º Real SC, 1; 11ºs.
Sporting B e Amora FC, 0.
Nota: Os primeiros quatro
classificados de cada série,
jogam a fase de subida, os
restantes jogam a fase de
permanência/descida.
Próxima jornada (3ª, 02.09):
Sporting B-FC Alverca;
Amora-Real SC; UD Leiria-
Académica; Caldas SC -Mon-
carapachense; GD Fonti-
nhas-Vitória Setúbal e Oli-
veira Hospital-CF Belenen-
ses.

(11´)
Real SC: Iuri Miguel; Pauli-
nho, Alírio (Salo, 74´),Rosas
(Corr, 83´) e Dino; Montene-
gro (Blackwell, 74´), Amadú
Baldé, Ibrahim e Ballack (Adil-
son,63´); Danny e Cabral
(Soares, 63´).
Treinador: Rui Santos.
CF Belenenses: David Grilo;
Fred Martins, Romário Carva-
lho, João Sousa e Gonçalo
Maria; Pipo, Xavi Fernandes
(Mauro Antunes, 83´), Hélio
Cruz e (Flavinho, 65´); Miguel
Lopes (Miguel Tavares, 65´)

e Pedro Martelo (João Costa,
83´).
Treinador: Bruno Dias.
Resultados: Caldas SC, 0
Oliveira Hospital, 0; Monca-
rapachense, 0 GD Fontinhas,
1-Vitória Setúbal, 3 Sporting
B, 2; FC Alverca, 0 UD Leiria,
1; Académica, 1 Amora FC,0;
Real SC, 0 CF Belenenses, 1.
Classificação: 1º UD Leiria e
CF Belenenses, 6; 3º GD Fon-
tinhas, 4; 4ºs. FC Alverca,
Moncarapachense e Vitória
Setúbal, 3; 7ºs. Caldas SC,
Oliveira Hospital e Acadé-

foto: créditos FPFXavi Fernandes festeja o golo da equipa de Belém
que daria os três pontos em disputa
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Patinagem Artística – Campeonato Nacional de Dança 2022

Santa Susana e Pobral, e Bombeiros de Almoçageme
brilham em Sassoeiros
Ventura Saraiva

Elenco de Santa Susana e Pobral,
vice-campeão por equipas

foto: cortesia SRSSP foto: cortesia AHBVAPatinadores de Almoçageme
presentes no campeonato

a competição, orga-
nizada pela Federa-
ção de Patinagem
de Portugal (FPP)
em colaboração

Decorreu entre os dias 3 e 7, do passado mês de Agosto, no Pavilhão do Clube de Futebol de Sassoeiros, no concelho de Cascais, o Campeonato Nacional
de Dança 2022 em Patinagem Artística, com a equipa da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almoçageme a conseguir dois títulos
de campeão nacional. Já a Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral, sagrou-se vice-campeão por equipas

com o clube da União de Fre-
guesias Carcavelos e Parede,
participaram cerca de duas
centenas de atletas em repre-
sentação de 37 clubes.
A Sociedade Recreativa de
Santa Susana e Pobral parti-
cipou com 21 atletas, nos es-
calões de iniciados a senio-
res, e consagrou-se Vice-cam-
peã nacional por equipas com
1551 pontos, atrás do RM
Rolar Matosinhos, 3.098,98
A título individual foram con-
quistadas três medalhas nos
escalões de juvenis, juniores
e seniores. Rita Silvestre
alcançou o primeiro lugar do
pódio, tornando-se campeã
Nacional de Solo Dance no
escalão de juvenis.
Nos Bombeiros de Almoça-
geme, Beatriz Jacinto sagrou-

Estoril Classics tem
vindo a marcar in-
delevelmente o ca-
lendário do auto-
mobilismo nacional

N

se campeã nacional de ini-
ciados, com um total de 65.66
pontos, e Afonso Dias sa-
grou-se vice-campeão nacio-
nal da mesma categoria (44.26

pontos) ambos na especiali-
dade de Solo Dance. Venceu
Gonçalo Cunha, do Grupo
Nun’Álvares, de Fafe (62.16).
Nas Iniciadas, Leonor Ferrei-

ra Duarte (Almargense), sa-
grou-se vice-campeã, com
65.08.
De relevar que o clube Asso-
ciação Humanitária dos Bom-

beiros Voluntários de Almo-
çageme, tem como treina-
doras Márcia Macieira e
Andreia Teixeira, tendo ficado
na sexta posição por equipas,

com doze atletas inscritos.
Estiveram em prova as espe-
cialidades de Solo Dance e
Pares de Dança tendo sido
efectuadas as provas de
Danças Obrigatórias e Dança
Livre nos escalões de Infan-
tis, Iniciados, Cadetes e Juve-
nis) e de Style Dance e Dança
Livre (nos escalões de Junio-
res e Seniores).
Outros resultados (top 5)
Iniciados: 4.º Beatriz Rilhas
(Almargense); 5.º Lara
Travassos (Várzea de Sintra)
Cadetes: 5.º Pilar Peixoto
Santos (Almoçageme)
Juvenis: 4.º Maria Inês Este-
ves (Almoçageme)
Juniores: 2.º Guilherme Sou-
sa (Almargense); 3.ª Maria
Teresa Silvestre (SRSSP); 5.º
Bruna Alexandra Borges
(SRSSP)
Seniores: 3.ª Maria Inês Cas-
telo (SRSSP); 4.º Carolina
Castro (SRSSP); 5.º Bernardo
Zeferino (SRSSP)

Estoril Classics regressa em Outubro ao Autódromo do Estoril
Superar os 30.000 visitantes de 2019 é um dos objectivos
Um dos maiores eventos de clássicos do mundo, o Estoril Classics, tem já data
marcada, 7 a 9 de Outubro, voltando a trazer ao Autódromo do Estoril os Fórmula
1 e corridas com várias gerações dos carros que fizeram história em Le Mans.
Espera-se mais um fim-de-semana de muitas emoções para toda a família, dentro
e fora da pista.

Clássicos estão de volta ao Estoril

O
desde 2017, mas a sua impor-
tância além-fronteiras é cada
vez maior e, agora, na sua sex-
ta edição, é um marco mundial
para todos os entusiastas de
eventos de clássicos – sejam
adeptos, pilotos ou equipas.
Como tem sido habitual desde
a sua estreia, a edição deste
ano do evento organizado
pela Race Ready – em parceria
com a Peter Auto e ACP e com
o apoio do Turismo de Cas-
cais – traz até Portugal os mo-
nolugares de Fórmula 1 que
marcaram a história da cate-
goria máxima do desporto
automóvel, sendo um dos
momentos altos do fim-de-
semana ouvir o cantar destes
bólides no Autódromo do
Estoril.

Serão diversas as máquinas
de sonho que alinharão na
grelha de partida da Classic
GP, permitindo fazer a viagem
para os anos em que o mítico
circuito português fazia parte
do calendário do Campeona-
to do Mundo de Fórmula 1.
Para complementar a cabeça
de cartaz, as máquinas que
ajudaram a escrever a história
das 24 Horas de Le Mans es-
tarão também presentes no
Estoril Classics, com diversas
corridas, cada uma a recordar
diferentes décadas da mais
importante prova de resistên-
cia do automobilismo mun-
dial. Desde os incríveis sport-
protótipos do Grupo C, que
este ano comemoram quatro
décadas da sua criação, até
aos GT e protótipos que os
precederam e aqueles que
mais tarde moldaram o renas-
cimento das corridas de resis-
tência entre 1994 e 2010.

Em pista estarão também
diversas outras competições
da Peter Auto que cobrirão
diversas eras e categorias do
automobilismo para gáudio
dos entusiastas que poderão
ver algumas das máquinas
dos seus sonhos, desde tu-
rismos até protótipos dos
anos 1950 ao início do pre-
sente século, assim como o
Iberian Historic Endurance, a
mais prestigiada competição
de viaturas clássicas da Pe-
nínsula Ibérica. No total serão
11 competições em pista e 15
corridas a não perder.

Mais de trezentos
“gentleman drivers”
no Autódromo
O Estoril Classics é mais do
que apenas um conjunto de
corridas de automóveis, com
o Paddock a ser um local cen-

tral no evento para todos
aqueles que se deslocarem ao
mais antigo palco permanente
do automobilismo em Portu-
gal. 
 “É com imenso agrado que
este ano vamos organizar a
sexta edição do Estoril Clas-
sics, um evento que já faz par-
te do mapa mundial dos
eventos de clássicos. O pro-
grama reúne uma panóplia de
corridas de excelência e
estamos a contar novamente
com a vinda de mais de tre-
zentos ‘’gentleman drivers’´
que se deslocarão ao Autó-
dromo do Estoril para as cor-

ridas, mas também com o
intuito de desfrutar de um
destino turístico de referência
na Europa. A natureza de
proximidade entre o público
e os intervenientes, torna es-
te, um perfeito fim-de-semana
de lazer para toda a família”,
afirma o mentor do evento,
Duarte Nobre Guedes. 
A exemplo dos dois últimos
anos, a maioria das “jóias mo-
torizadas” presentes no cir-
cuito nacional não estarão es-
condidas nas boxes, mas sim
expostas em tendas, aonde os
aficionados as poderão ver
de perto e até trocar algumas

ideias com os elementos das
equipas que preparam estas
raridades de quatro rodas.
Outra tradição do Estoril Clas-
sics é a exposição do ACP
Clássicos, que nos oferece a
oportunidade de ver alguns
carros únicos existentes em
Portugal.  
 Uma das marcas do Estoril
Classic é a sua área VIP que
incluí camarotes para empre-
sas e patrocinadores, mas
também a “Food & Brand
Village”, uma área social
montada dentro do Paddock,
onde todos os aficionados
poderão conviver com os de-
mais amigos e também conhe-
cer as diversas lojas de mer-
chandising que farão as
delícias de toda a família.
 São mais do que motivos
para realizar uma visita ao
histórico Autódromo do
Estoril entre os dias 7 a 9 de
Outubro, esperando a organi-
zação mais público que nas
edições anteriores, que em
2019 superou as trinta mil pes-
soas. Brevemente os bilhetes
estarão à venda nos pontos
habituais.

Texto e foto: Estoril
Classics|media
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im do Verão, fim das férias
escolares e prestes a iniciar
o ano lectivo. Por estes dias,
em período tão estimulan-
te, gostaria de partilhar al-

Um dos grandes e mais
marcantes momentos de
arte e cultura, de saudade
e de emoção, que ocorreu
em Sintra no ano de 2021,

Teatro, estratégia
educativa
João Cachado*

Bailado em Seteais 2002
Jardim do Palácio de Seteais

F
gumas considerações acerca de
uma vantagem que os estudantes
do Ensino Secundário, portanto, os
matriculados no décimo e anos se-
guintes de escolaridade, poderão
beneficiar se devidamente esclare-
cidos.
Em termos muito gerais, trata-se de
reflexão acerca da conveniência de
considerar determinadas vertentes
da formação em Teatro que muito
podem beneficiar todos os jovens
nesta determinante fase da sua
educação sem que, de modo algum,
seja minha intenção cativar os jo-
vens estudantes para o seu ingresso
em escolas de Teatro. 
Através de breves notas gostaria,
isso sim, de dar a entender como
esta Arte pode contribuir e revelar-
se tão especial para a sua formação
independentemente das caracterís-
ticas individuais e dos específicos
interesses que os conduzirão a uma
opção profissional.
É, portanto, neste contexto que
aconselharia os jovens e respecti-
vas famílias a obterem a informação
mais adequada relativamente à
possibilidade da frequência de um
curso informal de Teatro como os
promovidos por determinadas
associações culturais sintrenses, a
exemplo de Chão de Oliva (1) cujo
destaque nestas linhas, estou certo,
ninguém aproveitará para me acusar
de publicidade sub-reptícia...
Portanto, Teatro como área de for-
mação, fundamentalmente, a pensar
nas competências relativas ao do-
mínio da comunicação. Não há,
como o Teatro, outra área em que se
possa consciencializar a importância
da expressão corporal e, por outro
lado, perceberem como a formação
nesta área artística também é tão
altamente aconselhável no que
respeita ao fortalecimento do pen-
samento crítico e analítico, ao de-
senvolvimento pessoal e interpes-
soal, à sua própria autonomia e
tanto contribuir para o fortale-
cimento da sensibilidade estética.
Neste momento do recomeço dos
estudos, em que é hábito equacio-
narem-se várias opções de comple-
mento ao currículo escolar, nomea-
damente no campo desportivo e ar-
tístico, gostaria de deixar este recado
que me é ditado pela experiência de
décadas como Técnico na área da
Educação. Não tenho uma dúvida
de que se trata de uma boa estraté-
gia cujos resultados, preciso é
sublinhar, estão mais que demons-
trados.

(1) Dirigidas aos jovens entre os
quatorze e dezoito anos, Chão de Oliva
promove as designadas Oficinas de
Criação Teatral, o enquadramento ideal
para concretização da sugestão que
partilhei no texto supra e que bem
merece a busca do devido esclarecimento.

*Escreve de acordo
com a antiga ortografia

Gala Internacional de Bailado
 03 e 04 de setembro, 19H00
Testemunho da plasticidade da dança e do bailado, os elegantes pas-de-
deux dos bailados A Bela Adormecida, O Corsário e Paquita, em
contraste com a proposta renovadora do sublime pas-de-deux branco do
bailado O Lago dos Cisnes, da autoria do coreógrafo português Filipe
Portugal, e que tem a sua estreia absoluta na presente edição do Bailado
em Seteais.
Destaque também para uma outra estreia absoluta na Gala Internacional
de Bailado, o dueto Julie do coreógrafo alemão Andreas Heise que, tendo
sido criado no período mais grave da pandemia da Covid-19, tem agora a
sua oportunidade de ser vista pela primeira vez em cena e ao vivo.
Duas estreias mundiais, que referenciarão o nome de Seteais e Sintra nos
seus percursos pelos palcos mundiais, e outras variadas propostas,
protagonizadas por bailarinos oriundos de conceituadas companhias
europeias, tais como o Ballet da Ópera de Paris, a “Aalto Ballet de Essen”,
o Ballet da Ópera da Lituânia, o Ballet de Zurique e o Ballet de Estugarda.

Gala Romântica
Mitos, Lendas e Amores Impossíveis
10 e 11 de setembro, 19H00
Um programa que propõe exponenciar o lirismo e a dramaticidade das
tragédias, mas também o romance que atravessa séculos da história
balética. Do referencial máximo do romantismo no bailado que é o pas-
de-deux do II ato do bailado Giselle (1841), passando pelo vanguardismo
da mítica companhia ‘Ballets Russes’ (1909-1929), em que, passados mais
de cem anos é novamente dançado em Portugal o onírico dueto O
Espectro da Rosa (1911), e terminando na primal lenda de amor
portuguesa com o premiado bailado Murmúrios de Pedro e Inês (2018).
Extraordinários bailarinos do Ballet Nacional da Croácia e da Companhia
Nacional de Bailado personificarão as personagens idílicas num ambiente
singular.

– Leitura Coreografada e Oficina de Dança e Movimento
04 de setembro,11:00

Tal como na edição anterior, e como preâmbulo da Gala Internacional de
Bailado, está reservado um momento de performance com um artista
plástico que tenta, através do seu traço, captar a efemeridade da dança
expressa por dois bailarinos. De novo também não está esquecido o
pressuposto de construção de novos públicos, sublinhando ainda a
performance Meia-História Encaixa, de autoria de Ângelo Cid Neto.
Uma leitura coreografada, seguida de uma oficina de dança e movimento
para os mais jovens, tendo por base a obra Memorial do Convento de
José Saramago. Proporciona-se, assim, um duplo encontro direto e
participativo, não só com a arte e a dança, mas também com a obra de um
dos vultos mais destacados na nossa literatura nacional, particularmente
no decorrer do ano do Centenário Saramago.
4 de setembro, 11H00, Sala de Ensaios do CCOC
Para crianças dos 7 aos 15 anos

Bilhetes
– à venda na Ticketline, na bilheteira do CCOC e no local do espetáculo
uma hora antes do seu início, condicionado às disponibilidades, com os
seguintes descontos aplicáveis às aquisições nas bilheteiras:
1) Desconto de 25% para estudantes e profissionais na área do
espetáculo, mediante apresentação de documento que o comprove.
2) Gratuito para crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 12
anos.
3) Desconto de 25% para pessoas com idade &gt; 65 anos.

Acesso e Regresso:
Acesso de e para os Jardins de Seteais exclusivamente através de serviço
de autocarro, que será disponibilizado (em rotatividade) nos seguintes
locais e horários:
Interface da Portela/Seteais e Regresso
Largo da Feira de S. Pedro/Seteais e Regresso
Percurso de IDA: entre as 17h15 e as 18h30
Percurso de REGRESSO: entre as 20h15 e as 21h15

Fonte: CMS

U
foi o reencontro entre o bailado e o
sumptuoso cenário dos jardins do
Palácio de Seteais. Os aconteci-
mentos que outrora proporcionaram
encontros seminais entre a arte do
movimento, a paisagem estonteante
e o património único, sensibilizando
o público que ocorria a assistir a
espetáculos de plena sublimação
artística, regressaram ao palco que,
embora ausente durante duas dé-
cadas, nunca foi esquecido. Importa
ainda sublinhar que este desejado
retorno coincidiu com o momento
de difícil resolução de uma crise

pandémica que afetou, de forma bem
evidente e particular, o setor das
artes do espetáculo, assumindo,
sem dúvida alguma, um importante
valor simbólico, naquela que é a sua
permanente ação regeneradora, resi-
liente e central na vida da sociedade
contemporânea. O reencontro com
o Bailado em Seteais foi entusias-
ticamente aplaudido e assim espe-
ramos que o seja novamente na sua
edição 2022, com uma proposta
programática que se estende por
dois fins-de-semana, espelhando de
forma mais ampla a diversidade
estética e estilística dos bailados, a
virtuosidade e classe dos bailarinos
convidados e a suprema expressivi-
dade da dança pelos múltiplos
temas e conceitos que convoca.

A Orquestra Municipal de Sintra –
D. Fernando I irá subir ao palco do
Centro Cultural Olga Cadaval para
interpretar a Sinfonia Nº6
“Pastoral” de Beethoven, no dia 16
de setembro, pelas 21h00, com
entrada gratuita.
Sob a direção artística de Cesário
Costa, o programa para este con-
certo terá como fonte de inspiração
a Natureza.
Na abertura será interpretada a
ópera “La Vera Costanza”, do com-

Orquestra Municipal de Sintra interpreta Sinfonia Pastoral de Beethoven
positor Jerónimo Francisco de Lima,
escrita em 1785 e que ilustra uma
tempestade no mar, com a música a
retratar o vento, as ondas e os tro-
vões que se fazem sentir nessa
mesma tempestade.
O programa comtempla a apre-
sentação da obra “O Declinar de
uma tempestade, op.15”, escrita por
António Pereira Lima Júnior, em
estreia absoluta numa versão para
orquestra especialmente encomen-
dada ao jovem e premiado compo-

sitor Marco Pereira.
Na linha das obras anteriores, a
Sinfonia n.º 6 “Pastoral”, de Be-
ethoven, uma das suas obras mais
populares, escrita em 1808, descreve
algumas cenas da vida campestre: a
tranquilidade de um ribeiro, o canto
dos pássaros, os camponeses, uma
furiosa tempestade e a calma
quando esta passa.
A Orquestra Municipal de Sintra -
D. Fernando II é um projeto único a
nível nacional que pretende permitir

a fruição da grande música clássica
em todo o território do Concelho de
Sintra.
A entrada para o concerto é gratuita,
mas limitada à lotação disponível,
num máximo de 2 bilhetes por
pessoa. A reserva é feita exclusi-
vamente online mediante envio de
um e-mail para bilheteira.ccoc@cm-
sintra.pt (o bilhete eletrónico será
enviado para o mesmo e-mail).

Fonte: CMS
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EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

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

Sintra – “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

Tapada das Mercês – Exposição
“Debaixo d’água”, de Stephan
Arte
Quando: até 30 setembro
Onde: Casa da Juventude

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

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: até 25 de setembro,
sábados e domingos,  16h00
Onde: Quinta da Ribafria

Sintra – “A Bela Adorme-
cida”, uma fantasia musical. Um
espetáculo de Fernando Gomes.
Quando: 3 setembro, 11h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Agualva – 3.ª Edição da
MIMMOS - Mostra Interna-
cional de Marionetas, Másca-
ras e Objetos de Sintra
Quando: 9 a 11 setembro a partir
das 16h
Onde: Jardim da Anta, Agualva

Cinema City Beloura
1 a 7 Setembro

“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 1, às 11.35h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 1, às 13.35h.
“Bullet Train - Comboio
Bala”, na sala 1, às 15.25h,
21.40h.
“Elvis”, na sala 1, às 18h.
“Tad Jones o Explorador e a
Tábua de Esmeralda” VP, na
sala 2, às 11.30h, 13.30h, 15.30h,
17.30h.
“Dragon Ball Super: Super
Heroi” VO, na sala 2, às 19.35h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
2, às 21.35h.
“Cada um na sua Casa”, na
sala 3, às 11.40h, 13.40h, 15.40h,
17.40h, 21.30h.
“Que Mal Fizemos Todos a
Deus”, na sala 3, às 19.25h.
“Casa de Repouso”, na sala 4,
às 11.10h, 15.35h.
“A Rapariga Selvagem”, na
sala 4, às 13.10h, 19.30h.
“After: Depois da Promessa”,
na sala 4, às 17.35h, 21.55h.
“A Rapariga Selvagem”, na
sala 8, às 11.20h, 15.20h, 17.55h,
21.30h.

Sintra – “Concertos para
Bebés”
Quando: 18 setembro, 10h
Onde:  Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Orquestra Municipal
de Sintra – D. Fernando II
interpreta Sinfonia Pastoral
de Beethoven
Quando: 16 setembro, 21h.
Onde:  Centro Cultural Olga
Cadaval

MÚSICA

Sintra volta a receber a 3ª
edição da MIMMOS - Mostra
Internacional de Marionetas,
Máscaras e Objetos de
Sintra, de 9 a 11 de setembro
a partir das 16h00, no
Jardim da Anta em Agualva,
com espetáculos ao ar livre.
Com entrada gratuita, este
ano a iniciativa também
assinala os 25 anos da Com-
panhia Valdevinos Teatro de
Marionetas. O evento realiza-
se no Jardim da Anta e na
Casa da Marioneta, com uma
programação repleta de magia

Marionetas animam Jardim da Anta em Agualva
Luís Ferreira, uma oficina de
construção de marionetas da
artista Marta Fernandes, cur-
tas-metragens de animação
ao ar livre e a apresentação
do Livro comemorativo dos
25 anos da companhia Valde-
vinos Teatro de Marionetas.
Com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, esta inicia-
tiva é promovida pela Valde-
vinos Associação Cultural e
é destinada a toda a família,
com início às 16h00 e a última
exibição prevista às 21h30.

e animação.
A iniciativa pretende trazer as
famílias a este espaço, num
fim de semana repleto de
espetáculos de teatro oriun-
dos de diversos países, como
Brasil, Espanha, França,

Portugal e Venezuela, num to-
tal de 10 companhias de
teatro e animação.
A 3ª edição da MIMMOS re-
ceberá também uma exposi-
ção com espólio da compa-
nhia, pintura e ilustrações de

Sintra recebe a 8.ª edição do
MUSCARIUM - Festival de
Artes Performativas, este
ano num formato renovado,
que acontece de 29 de agosto
a 25 de setembro.
Ao longo de quatro semanas,
o MUSCARIUM terá quatro
artistas convidadas a desen-
volver os seus trabalhos em
diferentes locais no concelho
de Sintra. Para além destas
residências artísticas, que
irão contar com sessões aber-
tas ao público, haverá tam-
bém espaço para a já habitual
apresentação de espetáculos

Sintra acolhe 8.ª edição do MUSCARIUM
de teatro, dança e concertos.
O AMAS - Auditório Muni-
cipal António Silva, Casa de
Teatro de Sintra, Teatroesfera,
Casa da Marioneta e Largo da
República, os dois últimos em
Agualva-Cacém, são os
locais escolhidos para receber
os diversos espetáculos.
O MUSCARIUM, festival
organizado pelo teatromos-
ca com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra, recebeu
recentemente o Selo de Qua-
lidade Europeu para Festivais
Notáveis.
Nesta edição assume-se

como um espaço de pesquisa,
investigação e experimenta-
ção artística, privilegiando a
criação contemporânea atra-
vés da promoção de residên-
cias artísticas e continuando
a abrir as portas para o diálogo
entre artistas/coletivos e

públicos. Este ano, o festival
apresenta ainda espetáculos
em diferentes fases de desen-
volvimento, com alguns
ainda em criação, os Ensaios
Abertos, e os restantes já
finalizados.

Sintra - “Bailado em Seteais
2022”
Quando: 3, 4, 10 e 11 de
setembro, pelas 19h00.
Onde: Jardins do Palácio de
Seteais

Sintra – 8.ª edição do
MUSCARIUM - Festival de
Artes Performativas
Quando: até 25 de setembro.
Onde: O AMAS - Auditório
Municipal António Silva, Casa
de Teatro de Sintra, Teatroesfera,
Casa da Marioneta e Largo da
República, os dois últimos em
Agualva-Cacém, são os locais
escolhidos para receber os
diversos espetáculos

OUTROS

PUB. JORNAL DE SINTRA

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

A Câmara Municipal de Sin-
tra apresenta o espetáculo
infantil “A Bela Adorme-
cida” no dia 3 de setembro,
às 11h00, no Centro Cultu-
ral Olga Cadaval.
Durante 60 minutos esta
fantasia musical, inspirada no
conto clássico de Charles
Perrault, irá deliciar o público
com uma história de amor e
muita diversão à mistura.
Integrada na programação
Miúd@s no Centro, pensada
em exclusivo para os mais
novos, a Bela Adormecida é
uma adaptação de Fernando
Gomes que, ao longo dos
anos, já habitou o publico ao
seu humor e personagens
tão caraterísticas.
Com muita música à mistura,
o autor não só apresenta a
história que todos conhece-
mos, como lhe dá um ‘twist’
que faz crianças e adultos
vibrarem do início ao fim.

Centro Cultural
Olga Cadaval
recebe musical
“A Bela
Adormecida”
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NUCASE/EMPRESA
PUB.

Representação fiscal
de cidadão não residente

CALENDÁRIO FISCAL

SETEMBRO 2022

DATA
LIMITE OBRIGAÇÃO FISCAL

Até o dia
06

Até o dia
12

Até o dia
15

Até o dia
20

Até o dia
30

O presente artigo tem como objetivo publicitar o conteúdo
do ofício circulado n.º 90057/2022, de 20 de julho, sobre
o tema em epígrafe, devido a sua importância no dia a
dia dos cidadãos nas suas relações com a AT –
Autoridade Tributária e Aduaneira.

A lei tributária exige apenas a designação de um
representante fiscal com domicílio em território nacional
quando, no âmbito de uma relação jurídica tributária
estabelecida ou a estabelecer, se afigure necessário
assessorar os sujeitos passivos residentes em país
terceiro (nacionais emigrantes e estrangeiros) e garantir
o necessário contacto entre estes e a AT, de modo a
viabilizar o pleno exercício dos seus direitos e o
cumprimento das suas obrigações.

Um cidadão que, cumulativamente, (i) não tenha domicílio
fiscal em Portugal nem na União Europeia (EU) ou no
Espaço Económico Europeu (EEE; Noruega, Islândia e
Liechtenstein), (ii) não preencha os pressupostos legais
para ter o estatuto fiscal de residente, (iii) não seja sujeito
passivo de qualquer imposto em Portugal, (iv) não se
encontre sujeito ao cumprimento de obrigações nem
pretenda exercer quaisquer direitos junto da AT, não é
obrigado a designar um representante fiscal em Portugal.

No ato de inscrição e atribuição de NIF a cidadão nacional
ou estrangeiro, como não residente, com morada em
país terceiro, isto é, em país não pertencente à UE ou ao
EEE, não é obrigatória a designação de representante
fiscal. Torna-se obrigatória a sua nomeação se, após a
atribuição desse NIF e enquanto residir em país terceiro,
vier a ter relação jurídica tributária, nomeadamente, venha
a:
• Ser proprietário de um veículo e/ou de um imóvel

registado/situado em território português;
• Celebrar um contrato de trabalho em território português;
• Exercer uma atividade por conta própria em território
português.

Caso o sujeito passivo, residente em país terceiro, adira a
qualquer um dos canais de notificação desmaterializada
(regime de notificações e citações eletrónicas no Portal
das Finanças ou à caixa postal eletrónica), fica dispensado
da obrigatoriedade de designação de representante fiscal.
Esta dispensa não se aplica no caso desse sujeito passivo
exercer uma atividade por conta própria em território
português, mantendo-se a obrigatoriedade de designar um
representante fiscal de IVA (terá que ser sujeito passivo de
IVA com residência em Portugal e nesse caso ser nomeado
em momento anterior ao início de atividade).

O prazo legal para a nomeação de representante fiscal ou
para aderir a um dos canais de notificação desmaterializada
é de 15 dias a contar da relação jurídica tributária.

Atenção que, relativamente aos cidadãos não residentes,
com morada em país da UE/EEE, esta nomeação é sempre
facultativa.

Maria Manuela Vieira Reinolds de Melo
Mestre Pré-Bolonha em Gestão de Empresas /

Contabilista Certificada

Departamento de Assessoria Técnica da NUCASE –
Contabilidade e Fiscalidade, SA

Carcavelos, 29 de julho de 2022

Até o dia
21

Até o dia
26

Pagamento do IVA mensal de junho e do
2.º trimestre (prorrogado pelo Despacho n.º 135/
2022-XXIII, de 06.07)

IRS – DMR-AT – Envio da Declaração Mensal
de Remunerações – AT

SEGURANÇA SOCIAL – Envio da Declaração
Mensal de Remunerações

IVA – DMGIVA – Declaração Mensal Global
Importação de Bens

Comunicação das faturas, dos documentos
de conferência de entrega de mercadorias ou
da prestação de serviços e dos recibos emitidos
a entidades do regime de IVA de caixa

IUC – Pagamento do Imposto Único de Circulação

Modelo 30 – Entrega da declaração referente
ao mês de julho

IVA – Balcão Único – IOSS

IVA – Pedido de restituição de IVA suportado
noutro Estado Membro ou país terceiro

IVA – Pedido de restituição IVA pelas IPSS, por
transmissão eletrónica de dados

IRC – Segundo pagamento por conta de 2022

IRC – Segundo pagamento adicional por conta
da derrama estadual de 2022

AIMI – Pagamento do adicional ao IMI

IMPIC,IP – Comunicação Trimestral das
Transações Imobiliárias Efetuadas

Pagamento do IVA mensal do mês de julho

Banco de Portugal – COPE

FCT e FGCT – Entregas do mês anterior

Comunicação à CGA, IP dos montantes pagos
nesse mês referentes a pensões

SEGURANÇA SOCIAL – Pagamento das
contribuições

IVA – Envio da declaração periódica do mês de
julho

IVA – Envio da Declaração Recapitulativa

IRS/IRC – Entrega das quantias retidas

DMIS – Entrega da declaração e do imposto do
selo

IRS – Segundo pagamento por conta dos
independentes (Cat.B), de 2022

SISTEMA INTRASTAT – Envio ao Instituto
Nacional de Estatística

Dossier dos Preços de Transferência
(Despacho n.º 135/2022-XXIII, de 06.07)

Modelo 11 – Notários e entidades que desem-
penhem funções notariais

IVA – Pagamento do IVA da DMGIVA

IVA – Opção no portal das finanças pelo paga-
mento do IVA das importações através da
declaração periódica do IVA mensal


