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O Iscte Sintra situa-se mesmo em
frente do Jornal de Sintra, tendo
este desde o seu lançamento
divulgado a sua proposta de
ensino superior nas nossas
edições de 15 de Julho, em papel
e de 22 de Julho em  digital.
No início deste ano lectivo o Iscte
volta a ser notícia por esta insti-
tuição de ensino ter esgotado
todas as vagas na primeira fase
de candidaturas, apesar de ter o
maior aumento de vagas – 16,4%.
E volta a ser a universidade do país
com maior Índice de Força –
187,98%. Desta vez, porém, duas
centenas dos novos alunos não
irão estudar em Lisboa, mas na
nova escola de Sintra. “A elevada
procura da oferta formativa do
Iscte não pode ser dissociada da
sua opção de cruzar as tecno-
logias com as ciências sociais”,
afirma a reitora, Maria de Lurdes
Rodrigues. “Esta rutura do ponto
de vista pedagógico está na base
do sucesso”.
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Música no concelho de Sintra
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Inicia-se a 23 de setembro até 9 de outubro, o prestigiado  56.º Festival de Sintra –
“Música, a Musa do Rei Artista” em homenagem a D. Fernando II, assim como o XIV
Encontro de Bandas Filarmónicas do Concelho de Sintra, este a realizar na Sociedade
Filarmónica Boa União Montelavarense de 24 de setembro a 9 de outubro.
Espectáculos a não perder.

fotos: LA Comunicação

Primeiro ano lectivo do Iscte-Sintra esgota todas as vagas

Iscte-Sintra, uma opção de cruzamento
das tecnologias e das ciências sociais
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HISTÓRIA LOCAL

alar de Colares é falar dos
seus vinhos, cuja história
é muito antiga. Segundo
algumas vozes, já o primei-
ro foral de Sintra de 1154

Do vinho de Colares e de algumas
das suas produtoras mais conhecidas
Nuno Miguel Jesus*

falava de vinhedos e vinha nesta
freguesia, a que se seguem informa-
ções de aforamento de terras de
vinha no tempo de Afonso III, no
reinado de D. Dinis e de seu filho,
Afonso IV. Deste reinado o Livro
das Colheitas alude mesmo à
produção de vinho em Colares,
vinho esse que seria exportado para
o estrangeiro já durante o reinado
de D. Fernando I. Não era ainda o
famoso Ramisco, que apenas come-
çou a ser produzido no século
XVIII, de acordo com vozes como
João Martins da Silva Marques e
Tude Martins de Sousa. Este último
afirmaria que por volta de 1735-1740
teria começado a ser produzida esta
casta de vinhos, cujo expoente
máximo da produção vitivinícola
destas castas abrangeu o final do
século XIX e o início do novo
século, datando deste período o
início do funcionamento das
principais adegas locais. Em 1863,
uma praga de filoxera atingiu todo o
país, mas as características areno-
sas do solo colarejo salvaram de tal
praga os vinhedos locais. Por carta
de lei de Setembro de 1908 Colares
viu-lhe ser atribuída o estatuto de
região demarcada dos vinhos com
o mesmo nome, produzindo-se estes
apenas em solos arenosos de Co-
lares, São Martinho e São João das
Lampas. A sua exportação também
obedecia a regras muito restritas;
apenas podendo ser realizada a
partir da barra de Lisboa.
De acordo com Raul Esteves dos
Santos, a área dos vinhos de Co-
lares estendia-se por um total de 1818
hectares, em terras de areia (1619
hectares) ou chão rijo (128 hectares).
O vinho colarejo resulta de uma
conjugação de factores que vão
desde o solo, microclima e as pró-
prias castas colarejas, sendo as
mais célebres o Ramisco para o
vinho tinto e a Malvásia para o
vinho branco. Ainda segundo este
estudioso, na margem direita do Rio
de Colares, de Marinhas, Mucifal, e
de Janas às Azenhas do Mar o  vi-
nho produzia-se com maior quali-
dade.
Menção ainda deve ser feita para

F
um outro tipo de vinho, em chão rijo,
que é produzido em terras colarejas:
o Estremadura ou como hoje é
denominado, Regional de Lisboa,
ficando a designação de Vinho de
Colares para os produzidos pelas
castas Ramisco e Malvásia.
Em 1994 aprovou-se estatutaria-
mente os estatutos das Regiões
Vitivinícolas de Carcavelos, Bucelas
e Colares, a quem compete zelar pelo
cumprimento das regras em vigor no
que respeita á produção de vinho,
controlar a qualidade e promoção
do mesmo, continuando a estipular-
se que apenas em locais das
freguesias de Colares, São João das
Lampas e São Martinho de Sintra,
tarefa que de resto era já efectuada
pela Adega regional de Colares
desde os anos 30 do século XX.
As características arenosas do solo
de Colares, aliadas a outras circuns-
tâncias como o clima, a proximidade
do mar, foram e continuam a ser
benéficas para os vinhos produ-
zidos nesta região. As vinhas da
casta Ramisco são plantadas em
solo arenoso a 10 metros de
profundidade, profundidade a partir
da qual é colocado o bacelo,
coberto com nova camada de solo
arenoso para o proteger das pragas
das plantas e das vinhas. Mas não
são estes os únicos cuidados com
a vinha. Em tempos banhadas por
águas dos oceanos, as terras co-
larejas sofrem com os ventos muito
fortes que se fazem sentir durante
grande parte do ano, e que podem
ter influência na manutenção dos
vinhedos. Para os proteger, cons-
troem-se com canas, com urze e
mato, abrigos e protecções, denomi-
nadas abrigos, para garantir que os
ventos fortes não causam dano.
Esta barreira é depois reforçada com
um cintel de 0,50 cm do solo
arenoso, feito de vime, bem como a
colocação de canas de espicho e de
uma outra cinta, colocada paralela-
mente ao cintel, feita de 2/3 canas.
Por fim, as canas são cortadas à
mesma altura. Há dois tipos de
abrigos, os mestres, mais resistentes
e mais usados, colocados paralela-
mente junto à costa e os traves-
sanhos, aplicados na perpendicular
em relação ao mar.
Mas os trabalhos na vinha não
acabam aqui. Há que proceder ainda
à poda, e ao levante da uva. Para
evitar que as uvas se estraguem com
o calor, ou no contacto com a areia,

são colocadas canas a que se chama
pontões para segurar, os cachos nas
respectivas videiras, deste modo os
suspendendo.
Feito este percurso breve sobre a
história do vinho, concluamos com
um breve vislumbre sobre as
principais casas produtoras de
Vinho de Colares.

ADEGA BEIRA-MAR
Localizadas nas Azenhas do Mar,
Colares, estas adegas pertenceram
inicialmente a Manuel José Collares,
que já aqui produzia vinhos desde
1848, legando as mesmas ao seu
filho. Este, por falta de herdeiros,
vendeu tudo em 1898 a António
Chitas, fundador no local da firma
Collares Chita. A grande Depressão
financeira sentida nos EUA no final
dos anos 20 do século XX e a
revolução no Brasil de Getúlio
Vargas; mercados de exportação
importantes para a firma; levaram a
algumas perturbações no negócio,
ao qual se haviam entretanto
juntado outros sócios. Em 1948, um
dos filhos de António decide, com
o pai, criar uma nova firma produtora
de vinhos, vindo desta nova
sociedade a nascer a Adega Beira-
Mar, que desde então comercializa
vinhos de Colares, Ramisco e da sua
própria marca para consumo
interno, exportando ainda para a
Europa e EUA.

ADEGA DA FUNDAÇÃO
ORIENTE
Pertenceram primeiramente a
Manuel  J. Collares, depois ao seu
filho e por fim a várias firmas, entre
os anos 70 e 1992, período durante
o qual produziram essencialmente
vinhos Ramisco, Malvasia de
Colares, Arinto e Chardonnay. A
partir de 2002 a Fundação Stanley
Ho, mais recente detentora do
espaço, tem continuado a produção
e venda dos vinhos produzidos
aqui, tendo sobretudo como o
mercado britânico.

ADEGA REGIONAL
DE COLARES
Constituída em 15 de Agosto de
1931, num edifício do século XIX,
contou com o forte impulso do

médico Brandão de Vasconcelos;
falecido de forma prematura em 1934,
e de Alberto May Totta, tendo-se
sempre distinguido pela defesa
intransigente da marca colareja, a
sua correcta regulamentação,
protecção e defesa de qualquer
forma de falsificação, no que foi
ajudada nos anos 30 do século XX
pela regulamentação corporativa do
sector vitivinícola implementada
pelo Estado Novo (1930-1974).
Continua ainda hoje a ser um dos
principais centros produtores do
vinho típico de Colares, o Ramisco
e o Malvásia.

ADEGA VISCONDE
DE SALREU
Estabelecida numa adega construí-
da pelo arquitecto Norte Júnior, no
Banzão, começou a comercialização
e produção vinícola em 1898 com as
marcas Collares e Visconde Salreu/
D José da Silva, Lda (seu sócio na
altura). Adquirido o espaço pela
Adega Beira-Mar em 1994, tem
continuado no mercado vinhateiro,
realizando desde 2008 exposições e
provas de vinhos e dos sabores
concelhios.

ADEGA VIÚVA GOMES
Situada em Almoçageme desde 1808,
começou primeiramente por se
chamar Gomes da Silva; nome dos
titulares das adegas; passando mais
tarde a deter as denominações
Sociedade Viúva Gomes e Filhos
(desde 1902), e mais tarde; de Viúva
Gomes e Netos; comercializando
sobretudo vinhos para a África
Ocidental e Meridional e para o
Brasil, período durante o qual foram
distinguidos com vários prémios e
medalhas, em exposições nacionais
e no estrangeiro. Adquiridos por
outros grupos em 1920,1926 e 1931
respetivamente, continuaram a
conhecer os seus vinhos sucesso
dentro e fora de portas até aos anos
60. Desde 1988-89 na posse da
família Baeta, continuam a ser uma
marca de referência no mercado
vinícola, produzindo vinhos
regionais de DOP e os célebres
Viúva Gomes (marca Patrão Diogo)
e o Regional de Lisboa. Exporta
ainda alguma da sua produção
vinícola para a Escandinávia,
França e Suíça.

ADRAGA – EXPLORAÇÕES
VITIVINÍCOLAS
Localizada a 1,5 km do Cabo da
Roca, esta exploração produz
vinhos de chão rijo, no Casal de
Santa Maria, propriedade onde até
1906 haviam sido produzidos os
mesmos vinhos anteriormente.
Arruinada a propriedade, esta seria
reerguida na sua totalidade pelo
barão Bodo Von Brummer, cidadão
nascido na Curlândia (Letónia),
criador de cavalos e de roseiras,
radicado desde 1960 naquele local.
Produzidos entre roseiras, na
Quinta de Santa Maria, na Praia da
Adraga ou em Galamares, a
exploração Adraga conta entre as
suas produções vinhos tintos e
brancos, comercializados desde
2010, tendo já ganho prémios em
exposições internacionais realizadas
em Lisboa e em Bruxelas.

“O tinto
O tinto lembra o de Cós
O de Falerno, o de Ajaccio
Cujo louvor canta Horácio
Em sua divina voz.

O branco
Agora o branco é superior!
Tem um flavor que parece
Que a Natureza estremece
Naquele líquido terno”

(Silva Passos in SANTOS, Raúl
Esteves dos; O Vinho de Colares,

edição da Adega Regional de
Colares, Sintra, 1938)

REFS:
BARROS; Henrique de; A Região de
Colares,Direcção Geral dos Serviços
Agrícolas, Serviço Editorial da
Repartição de Estudos, Informação e
Propaganda, Lisboa, 1938
REGO, Maria João de Figueiroa, Sintra;
História(s) com Sabor, CMS, Sintra,
2012,
SANTOS, Raúl Esteves dos; O Vinho
de Colares, edição da Adega Regional
de Colares, Sintra, 1938

 *(Licenciatura em História e
mestre em Espaço Lusófono pela
Universidade Lusófona; Investi-
gador)

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934 nos acontecimentos que fazem história
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Câmara de Sintra
levantou em Julho
o embargo à obra
na Casa da Ganda-
rinha, decidido em

Foto arquivo Jornal de Sintra, 20 fevereiro 2018

Obras na Casa da Gandarinha são retomadas
depois de Câmara de Sintra ter levantado o embargo

2019, e prevê que os trabalhos
terminem em Julho de 2024,
confirmou o executivo muni-
cipal à agência Lusa.
“O licenciamento (e o con-
sequente levantamento do
embargo) ocorreu quando
todas as desconformidades
foram corrigidas e uma vez
obtida a pronúncia favorável
da Direcção-Geral do Patri-
mónio Cultural [DGPC]”,
explicou o município.
A obra foi embargada em
Fevereiro de 2019 depois de
“desconformidades” detecta-
das pela Câmara em relação
ao projecto inicial do hotel
promovido pelo grupo Turim.
Nos meses seguintes, a
DGPC chumbou o pedido de
alterações da obra por con-
siderar que existiam omissões
e “um agravamento dos im-
pactos do projecto no con-
junto classificado”, segundo
um parecer citado pelo
PÚBLICO, com a aprovação
condicionada do organismo
a chegar em 2020.
Entre as alterações agora
realizadas, estão as demoli-
ções da pala de entrada da

“falta de observação das
directrizes da Convenção do
Património Mundial” neste e
noutros casos em Portugal.
O caso da Quinta da Ganda-
rinha arrasta-se desde 2005,
altura em que o então pre-
sidente da autarquia, Fer-
nando Seara (PSD), autorizou
a construção do hotel, depois
do parecer condicionado do
Instituto Português do
Património Arquitectónico.
Em Julho desse ano, o depar-
tamento de urbanismo muni-
cipal enumerou alguns por-
menores que não respeitavam
o Plano de Urbanização de
Sintra (PUS) e, dois anos
depois, o Ministério Publico
pediu a “reposição da le-
galidade” face a infracções
ao PUS e que a autarquia
disse não ser possível resol-
ver na totalidade pela “ope-
ração de reconstrução/
reconversão de edificação
previamente existente à
entrada em vigor” do plano.
Depois de processos judi-
ciais, de problemas com a
renovação de licenças e da
venda da propriedade da
Urbibarra à sociedade Quinta
do Bispo, a obra arrancou em
2017.

Fonte: Público, pág 19
de  13 setembro de 2022

A

recepção e de um logradouro,
que dará lugar à reposição de
um jardim romântico condi-
cente com o espaço, a recu-
peração de uma cascata e de
uma fonte, a implementação
de uma nova escadaria de
acesso a um jardim a partir do
piso um do palacete, a
diminuição do corpo superior
da ala dos quartos e a
simplificação dos trabalhos
na cobertura do edifício
principal.
Depois do parecer favorável

condicionado da DGPC em
2020, o movimento de cida-
dãos QSintra enviou uma
carta aberta ao presidente da
câmara, Basílio Horta (PS), em
que classificou a obra como
um “crime paisagístico” e
“ilegal” por “violar o regu-
lamento municipal aplicável”.
A construção “ignora o enor-
me impacto da obra em pleno
centro histórico, na zona de
protecção do Castelo dos
Mouros e da Igreja de Santa
Maria, monumentos nacio-

nais, e atropela as caracte-
rísticas que justificaram a
inscrição da Paisagem Cul-
tural de Sintra como Patri-
mónio Mundial”, considerou
o movimento.
No mesmo ano, o Conselho
Internacional de Monu-
mentos e Sítios apontava este
caso no “Relatório do Pa-
trimónio Mundial em Risco
2016-2019”, em que falava da
“falta de aplicação de legis-
lação nacional e de recomen-
dações internacionais” e da

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou um protocolo
de colaboração com a Asso-
ciação Humanitária de
Bombeiros Voluntários de
Almoçageme, no valor de 60
mil euros, para o apoio na
aquisição de equipamento
especializado para Gestão
Integrada de Fogos Rurais.
O apoio financeiro, aprovado
em reunião de executivo, visa
contribuir para a aquisição de
equipamento especializado
de transporte do Buldozer
CAT D4, que necessita de ser
deslocado por uma viatura do
tipo Veiculo de Apoio Logís-
tico (VALE).
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, “a
segurança é desde sempre a
nossa prioridade e este pro-
tocolo segue, uma vez mais,
em linha com essa visão.
Queremos garantir que os
nossos bombeiros são prepa-
rados e munidos dos meios e
os recursos técnicos adequa-
dos para o desempenho da
sua missão”.
O autarca de Sintra recordou

Sintra apoia Bombeiros Voluntários de Almoçageme
na aquisição de equipamento especializado

cerca de 2 milhões de euros
para fazer face às despesas
correntes e, mais recente-
mente, com cerca de 31 mil
euros, para aquisição de
combustíveis na sequência
das sucessivas e abruptas
subidas dos preços dos
mesmos.            Fonte: CMS

ainda o extenso território do
concelho em que estas forças
atuam, que abrange cerca de
319 km², numa área de grande
diversidade de ocupação
entre solo rústico e solo
urbano e uma extensa área
florestal.
O equipamento em causa, o

Buldozer CAT D4, é um meio
mecânico e pesado que opera
no combate aos incêndios
rurais e em ações de rescaldo
e incêndio. Este equipamento
contribui, igualmente, na
Gestão Integrada de Fogos
Rurais em medidas de miti-
gação da eclosão dos incên-

dios rurais, na limpeza de
arbustivos e regularização de
caminhos florestais.
De recordar que, no início do
ano de 2022, a autarquia de
Sintra apoiou as nove Asso-
ciações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários do
Município em 2022, com

Bombeiros Voluntários de Almoçageme
foto: pedro macieira/ rio das maçãs
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O Museu Ferreira de Castro
irá receber a apresentação
da obra “Ainda Tem Sol em
Ipanema”, de Luís Pimentel,
vencedora do Prémio Fer-
reira de Castro de Ficção
Narrativa 2021, no dia 30 de
setembro, às 18h00.
Natural da Bahia e residente
no Rio de Janeiro desde 1975,
o autor Luís Pimentel irá
marcar presença no evento
via Teams.
“Ainda Tem Sol em Ipanema”
foi distinguida com o Prémio
Ferreira de Castro de Ficção
Narrativa de 2021, da Câmara
Municipal de Sintra. Esta
obra é uma coletânea de
contos breves e movimenta-
dos, como é a vida de hoje
numa grande cidade como o
Rio de Janeiro.
Na distinção deste prémio o
júri destacou a diversidade de

Sintra apresenta obra vencedora
do Prémio Ferreira de Castro
de Ficção Narrativa 2021

O mês de setembro marca o
regresso da programação
dirigida a bebés, famílias e
educadores, promovida pela
Câmara Municipal de Sintra
nas suas Bibliotecas Munici-
pais, com o objetivo de desen-
volver o contacto desde tenra
idade com o livro e a leitura.
“Leituras em Família”, “Mú-
sica para Bebés e Família” e
“Ateliê para Bebés” são as
propostas apresentadas e
que vêm integrar a já habitual
programação mensal das
Bibliotecas Municipais de
Sintra. A participação nestas
atividades é gratuita, no
entanto requer inscrição
prévia, através do telefone 21
923 6171 / 90.
“Leituras em Família”
Formação “Seleção e Media-
ção do Livro para a Infância
de Acordo com as Diferentes
Etapas do Desenvolvimento
Humano”, com Ana Mourato
Biblioteca Municipal de
Sintra | 17 de setembro, 10h00
às 13h00 e das 14h00 às 17h30
Esta ação acolhe o desenvol-
vimento da infância, com
todas as suas problemáticas
e conquistas, reflexões e res-
truturações. A ponte é feita

Biblioteca de Sintra e Tapada
das Mercês com atividades para bebés,
famílias e educadores

com livros mediadores atra-
vés dos quais se exploram di-
nâmicas, estratégias de me-
diação e formas de acom-
panhar estas etapas da vida.
Destinatários: pais, profes-
sores e educadores.
“Música para Bebés e
Família”
Com Margarida Barros
Biblioteca Municipal de
Sintra | 24 de setembro e 29
de outubro, 16h00
Biblioteca Pólo da Tapada das
Mercês | 1 de outubro, 16h00
Biblioteca Pólo Agualva-
Cacém | 12 de novembro,
16h00
Nesta sessão, os bebés e
suas famílias, são envolvidos
num ambiente musicalmente
rico, com canções, cantos
rítmicos, com recurso a ins-
trumentos e objetos musi-

cais, privilegiando momentos
de interação entre bebé e
família, que favorecem a
afetividade e a comunicação.
Destinatários: Famílias com
bebés dos 0 aos 36 meses.
“Ateliê para Bebés”
Com Ana Mourato
Biblioteca Municipal de
Sintra | 19 de novembro e 10
de dezembro, 16h00
Estes ateliês pretendem ser
um momento de magia e de
sedução pela surpresa e pa-
lavra que se encaixa em cada
descoberta. É um momento
que dá lugar ao diálogo entre
pares e adulto-bebé através
dos livros, das palavras, da
música e da expressão cor-
poral.
Destinatários: Famílias com
Bebés dos 0 aos 36 meses

Fonte: CMS

vozes narradoras e formas
narrativas, e uma prosa for-
malmente apurada com que se
expressa uma poética de
autenticidade, servida por
uma ironia que, não agre-
dindo as personagens,
denota empatia pelo drama

humano.
Luís Pimentel tem uma
obra vasta, no domí-
nio da ficção, crónica,
literatura infantil,
biografia – em que se
destaca os livros de-
dicados aos compo-
sitores da MPB Luís
Gonzaga e Wilson

Luís Pimentel

Batista, além de argumentos
para televisão.
A atribuição e criação do
Prémio Literário Ferreira de
Castro é uma iniciativa da
Câmara Municipal de Sintra
que pretende estimular a
criação literária e homenagear
o grande romancista e autor
cosmopolita, Ferreira de
Castro, que escolheu a vila de
Sintra para escrever uma
significativa parte da obra e à
qual também legou o seu
espólio e o seu corpo.

Fonte: CMS
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A osteoartrose é uma doença reumática
degenerativa que afeta as articulações, sendo
mais comum no joelho e na anca. Carateriza-
se por dor, rigidez articular, fraqueza
muscular e limitação funcional, contribuindo
para a diminuição da qualidade de vida rela-
cionada com a saúde. Apesar da osteoartrose
ser mais comum com o envelhecimento, esta
pode também afetar pessoas mais novas.
A causa exata desta doença é ainda des-
conhecida, mas sabe-se que o excesso de
peso ou obesidade, responsável pela sobre-
carga nas articulações; a genética (por
exemplo histórico familiar) e a existência de
uma lesão articular prévia são fatores que
aumentam o risco de desenvolver osteoar-
trose.
O exercício físico e o movimento, se reali-
zados de forma adequada, poderão ajudar a
manter as articulações saudáveis. Muitas
pessoas evitam usar as articulações em que
têm dor com medo de as piorar. Mas, quando
não movemos as nossas articulações elas
tornam-se rígidas e os músculos ficam mais
fracos. Ser fisicamente ativo(a), fortalecer os
músculos ao redor das articulações e perder
peso, se necessário, são algumas das
estratégias mais importantes para gerir a
osteoartrose.
Além de ajudar na seleção dos melhores
exercícios físicos, os fisioterapeutas fornecem
também aconselhamento e educação sobre
o alívio da dor.
No entanto, a evolução da osteoartrose pode
resultar na necessidade de cirurgia para
colocação de uma prótese articular, e nesses
casos, a integração do doente num programa
de reabilitação é fundamental para a
potenciação dos resultados.
No Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca,
os fisioterapeutas encontram-se integrados
em equipas multidisciplinares de reabilitação

Serviço de Nefro-
logia do Hospital
Professor Doutor
Fernando Fonseca
(HFF) e o ACES de

HFF e ACES Sintra promovem 1.ª Reunião do Rim em Sintra
Especialistas reúnem-se
para discutir Nefrologia
em Cuidados de Saúde Primários

O
Sintra (Unidade de Saúde
Dom Fernando II) vão reali-
zar, a 28 de setembro, na Casa
da Juventude da Tapada das
Mercês, em Sintra, a Primeira
Reunião do Rim, com o obje-
tivo de discutir assuntos de
interesse comum entre os mé-
dicos do Serviço de Nefro-
logia e os médicos dos Cui-
dados de Saúde Primários.
“A reunião integra-se na estra-
tégia do Serviço de Nefro-
logia do HFF de promover a
acessibilidade à especialida-

Equipa do HFF

de e colaboração com os
cuidados de saúde primários,
bem como a promoção de
cuidados de saúde renal”,
afirma Fernando Domingos,
diretor do Serviço de Ne-
frologia.
Destinada a profissionais do
ACES de Sintra e da Amado-
ra, a reunião tem como temas
principais a Gestão de Doen-
ça Renal Crónica; a Referen-
ciação para a Consulta de Ne-
frologia via ALERT; e Con-
sensos em Patologia Renal,
abordando temáticas como a
Nefropatia Diabética, a Hiper-
tensão e Doença Renal Cróni-
ca, Fármacos e Rim e Litíase
Urinária.

A Primeira Reunião do Rim
ficará ainda marcada pela
divulgação do protocolo de
articulação entre o Serviço de
Nefrologia e o ACES Sintra.
Ana Lorena Pires, nefrolo-
gista do Serviço de Nefro-
logia do Hospital Professor
Doutor Fernando Fonseca
(HFF), vai fazer a apresen-
tação do referido protocolo,
intitulado “Identificação
precoce da doença renal
crónica e critérios de referen-
ciação para a Consulta de
Nefrologia”.
Mais informações e inscri-
ções através do email:
sintra.formacao@arslvt.min-
saude.pt              Fonte: HFF

Dia Mundial da Fisioterapia
Osteoartrose é uma das principais
causas de incapacidade

Sérgio Caneira, Fisioterapeuta
Coordenador do Hospital Prof. Doutor
Fernando Fonseca

no Serviço de Medicina Física e Reabilitação,
e em articulação com outros profissionais
(incluindo médicos fisiatras, cirurgiões
ortopédicos, terapeutas ocupacionais, enfer-
meiros e assistentes sociais) acompanham
pessoas que foram sujeitas a colocação de

próteses articulares na anca ou no joelho na
sequência de osteoartrose. Este acompa-
nhamento inicia-se logo no primeiro dia após
a cirurgia no Serviço de Ortopedia, e continua
em regime de tratamento em ambulatório no
Serviço de Medicina Física e Reabilitação
durante cerca de 3 meses.
No dia 8 de setembro comemorou-se o Dia
Mundial da Fisioterapia! Este ano, o tema
escolhido internacionalmente para a
comemoração deste dia foi a osteoartrose.

Fonte: HFF

Última edição JORNAL DE SINTRA

www.jornaldesintra.comO Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca (HFF) vai
assinalar a Semana Nacional
do Aleitamento Materno, este
ano dedicada às “Estratégias
do Presente para proteger o
futuro”, entre os dias 3 a 7
de outubro.
Durante a semana serão dina-
mizadas atividades de cons-
ciencialização para este tema,
na Consulta Externa de Obs-
tetrícia e no átrio principal do
HFF. No dia 6 de outubro irá
também ser promovido um
evento híbrido com partilha
de evidência científica e
experiência da prática de
cuidados e promoção dos
benefícios únicos do Aleita-
mento Materno.
Os principais objetivos des-
tas iniciativas são conscien-
cializar os colaboradores do
HFF, os utentes e as suas

HFF assinala Semana Nacional
do Aleitamento Materno

exclusivo até aos 6 meses de
vida e a sua manutenção, com
alimentos complementares,
pelo menos até ao segundo
ano de vida ou mais.
A Semana Nacional do Alei-
tamento Materno é uma
iniciativa conjunta da Comis-
são de Aleitamento Materno
e do Grupo de Trabalho da
Iniciativa Hospital Amigo dos
Bebés, em colaboração com
os Serviços do Departamento
da Mulher e do Departa-
mento da Criança e do Jovem
do Hospital Professor Doutor
Fernando Fonseca.
Para mais informações sobre
o evento, assim como para a
submissão de pósteres/
comunicações livres, con-
sulte o regulamento: https://
hff.min-saude.pt/semana-
nacional-do-aleitamento-
materno/

famílias, para a necessidade
de promover, proteger e
apoiar o aleitamento materno,
mas também encorajar, educar
e apoiar a sua prática junto

das grávidas que são acom-
panhadas no hospital.
A Organização Mundial da
Saúde e a UNICEF recomen-
dam o aleitamento materno
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JORNAL DE SINTRA

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

E NA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

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

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

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

foto: js/arquivo
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A Guarda Nacional Repu-
blicana (GNR), para assi-
nalar o regresso às aulas, no
período de 13 a 16 de setem-
bro, vai realizar um conjunto
de ações de sensibilização
dirigidas aos diversos inter-
venientes no ambiente esco-
lar, desde alunos, professores
e encarregados de educação,
ao longo dos cerca de 5 mil
estabelecimentos escolares
na sua área de responsa-
bilidade, com o objetivo de
sensibilizar para a necessi-
dade de adoção de compor-
tamentos de autoproteção ao
nível da segurança em geral,
de comportamentos inclu-
sivos no seio da comunidade
e prevenindo comportamen-
tos desviantes da ordenação
social.
Neste período a GNR divul-
gará o Programa Escola Se-
gura, que celebra 30 anos de
existência, e dará a conhecer
os militares responsáveis
pelo programa na respetiva
escola, com a distribuição do
número de contacto destes,
contribuindo desse modo
para uma maior proximidade
e consequente maior cons-
ciencialização dos diversos
intervenientes da comunida-
de escolar para a importância
da segurança escolar dos
jovens alunos e para uma me-
lhor preparação das crianças
e jovens, para os desafios que
irão encontrar no regresso às
aulas, aumentando o senti-
mento de segurança desta
comunidade.
Destaca-se o lançamento pa-
ra este ano letivo da Cam-
panha de sensibilização “# A

GNR – “Regresso às aulas 2022”

Vida Não É Um Jogo”, dirigida
especialmente para crianças
e jovens, pais, comunidade
escolar e sociedade em geral,
que tem como mote “Aquilo
que é feito no mundo digital
tem consequências reais no
mundo real”. Esta campanha
tem como objetivo combater
o ciberbullying e os fenóme-
nos cada vez mais recorren-
tes, de desafios virais de ris-
co, amplamente divulgados
nas plataformas digitais, par-
tilhando-se o vídeo da par-
ceria entre a GNR e o YouTu-
ber Nuno Agonia.
Os cerca de 400 militares das
Secções de Prevenção Crimi-
nal e Policiamento Comu-
nitário irão então promover
em exclusividade ações de
sensibilização no âmbito da
segurança na rua, em casa e
ainda segurança rodoviária,
uma vez que o fluxo de
trânsito aumenta devido ao
transporte dos alunos para a
escola, sendo importante
alertar os condutores para a
utilização dos cintos de
segurança e dos sistemas de

retenção para crianças, pelo
que partilhamos alguns
conselhos de segurança que
serão transmitidos a esta
comunidade ao longo deste
regresso às aulas:
• Aos jovens estudantes:
– No deslocamento de e para
a escola circula sempre que
possível acompanhado ou
em grupo e evita passar em
locais isolados ou com pouca
luz;
– Nem sempre o caminho mais
perto é o caminho mais se-
guro;
– Memoriza no telemóvel o
número do Posto da GNR lo-
cal, num dos números de
marcação rápida;
– Espera pelos teus pais, por
algum familiar ou amigo,
dentro da escola;
– Na internet:
• Escolhe bem os conteúdos
que publicas;
• Palavras-passe: não as dei-
xes acessíveis, não as mos-
tres a amigos, altera-as e usa
diferentes para vários ser-
viços;
• Se te sentires ameaçado na

internet, pede ajuda a outra
pessoa;
• Qualquer pessoa pode estar
online. Não acredites em tudo
o que te dizem ou mostram;
• Não te isoles. Se te acon-
tecer algo perturbador online,
denuncia.
– Sempre que tiveres um pro-
blema, informa os teus pais
ou encarregados de educa-
ção ou pede ajuda a um
professor ou a um auxiliar da
escola.

• Aos pais:
– Acompanhe o desenvol-
vimento escolar e as suas
rotinas do seu filho;
– Ensine o seu filho a colocar
o número do Posto da GNR
local, num número de mar-
cação rápida;
– Sempre que tiver conhe-
cimento ou suspeita de que o
seu filho ou colegas estejam
a ser vítimas de ameaças,
agressões ou outro tipo de
crime, informe de imediato a
GNR. A nossa ajuda poderá
ser decisiva!

Fonte: GNR

A Câmara Municipal de Sintra associa-se às comemorações
do Dia Internacional de Limpeza Costeira com a realização de
uma ação de sensibilização ambiental no Cabo da Roca, no
dia 17 de setembro entre as 10h00 e as 12h00.
Esta ação ambiental, em parceria com a Fundação Oceano
Azul, a Guarda Nacional Republicana, Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, SMAS de Sintra,
Tabaqueira e Youth Coop, visa sensibilizar as comunidades
para a problemática do lixo marinho e sustentabilidade dos
oceanos, através da recolha de resíduos que possam ter como
destino final, o oceano.
O Dia Internacional de Limpeza Costeira tem como objetivo
promover o combate à poluição dos oceanos, através de ações
que promovam a remoção de lixos em areais e cursos de água
que têm como destino final o mar.
Em Portugal, esta iniciativa é promovida pela Fundação
Oceano Azul que anualmente, no mês de setembro, mobiliza a
sociedade e os organismos decisores do nosso país para
participarem neste movimento que acontece à escala mundial
em prol da conservação e proteção das áreas marinhas e da
sustentabilidade dos oceanos.

Fonte: CMS

PUB. JORNAL DE SINTRA

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

O local escolhido para esta intervenção é a Ribeira das Jardas,
como ponto de encontro no parque de estacionamento da
estação, junto ao JIP, já no próximo dia 17 de setembro
(sábado) pelas 09h00.
À semelhança de outras ações passadas, contamos com a
imprescindível participação de voluntários, sendo que se
poderão inscrever através do e-mail: ecdj@uf-
cacemsmarcos.pt.

Fonte: uf-cacemsmarcos.pt

Na Ribeira das Jardas
17 setembro, 9h.
“Vamos Limpar a nossa Cidade”

Leia, assine e divulgueLeia, assine e divulgueLeia, assine e divulgueLeia, assine e divulgueLeia, assine e divulgue
JORNAL DE SINTRA

Acções de limpeza
Cabo da Roca
Comemorações do Dia Internacional
de Limpeza Costeira
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No próximo dia 19 de outubro, a APDJ irá realizar no Centro
Cultural Olga Cadaval, Auditório Acácio Barreiros, o seu 8.º
Encontro Anual com o tema ”RE-UNIR: Boas práticas de
Intervenção na Escola, na Família e na Comunidade”.
O contexto pandémico que atravessámos nos últimos dois
anos fez-nos repensar e refletir bastante sobre nós, os outros
e a forma como vivemos uns com os outros. Impõe-se a
recuperação da proximidade, da relação, da partilha e da
entreajuda. Nos contextos profissionais ficou ainda mais
evidente a necessidade de sermos parceiros num objetivo
comum. Deste modo, não podemos dissociar áreas de
intervenção que atuam diariamente no indivíduo e na família
e que dependem umas das outras para um resultado de
sucesso. Neste 8º Encontro pretendemos divulgar e promover
as boas práticas que se têm evidenciado nos últimos anos
nas áreas da Psicologia, Educação e Serviço Social para que
esta partilha permita o enriquecimento da nossa prática
profissional e de todos a quem se destina.
Informações - email: uidcriancafamilia.apdj@gmail.com ou 21
436 97 10 ou 96 461 37 30.

Fonte: APDJ - Associação para a Promoção do
Desenvolvimento Juvenil

Centro Cultural Olga Cadaval
19 outubro/Das 9h. às 17h
8.º Encontro Anual APDJ
“RE-UNIR: Boas práticas de
Intervenção na Escola, na
Família e na Comunidade”

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934

nos acontecimentos que fazem história

A Câmara Municipal de
Sintra irá organizar uma
nova prova de vinhos da Rota
dos Vinhos de Bucelas,
Carcavelos e Colares, sob o
tema “Quatro Territórios.
Três Regiões Demarcadas.
Uma Paixão Comum”, no dia
1 de outubro, pelas 16h00, na
Adega Cooperativa Regional
de Colares.
Esta prova contará com a
presença de produtores e
especialistas de cada região
demarcada: Adega Regional
de Colares (vinhos DOC
Colares), Quinta do Avelar
(vinho DOC Bucelas), e

Sintra acolhe novo evento da Rota de Vinhos
de Bucelas, Carcavelos e Colares

A Câmara Municipal de Sin-
tra promove, no dia 17 de se-
tembro, no Largo da Repú-
blica, em Agualva, entre as
14h00 e as 19h00, mais uma
iniciativa cultural inserida
na comemoração do Mês das
Migrações 2022.
Esta iniciativa vai contar com
apresentação de exposições,
mostra gastronómica, desfile
de trajes tradicionais, visitas
guiadas ao património cultu-
ral, entre outras. A música
também marcará presença
pela voz de diversos artistas
do concelho de Sintra.
Os eventos de comemoração

Autarquia assinala Mês das Migrações
com festejos em Agualva a 17 de setembro

PROGRAMA
14h00 – Abertura
14h15 / 14h30 – Wine
14h35 / 14h50 – Maksym
Chalykh (música tradicional
da Ucrânia)
14h55 / 15h05 – Bidan (música
tradicional da Guiné-Bissau)
15h10 / 15h30 – Idel Monteiro
(música de Cabo Verde)
15h35 / 16h00 – Desfile de
trajes tradicionais
16h30 / 17h30 – Sebastião
Antunes e Quadrilha
17h40 / 18h40 – Armando Tito
(Cabo Verde)
19h00 - Encerramento

do Mês das Migrações, que
decorrem durante o mês de
setembro, são abertos a to-
dos os munícipes e pessoas
interessadas e visam propor-
cionar momentos de inter-
câmbio e convívio fraterno
entre as comunidades mi-
grantes em presença e as

comunidades de acolhi-
mento.
A iniciativa é promovida pela
Câmara Municipal de Sintra
em parceria com as asso-
ciações de cidadãos migran-
tes e com o apoio da União
das Freguesias de Agualva e
Mira Sintra.

“D. Fernando II e Elise
Hensler” é o mote da Confe-
rência-Concerto que o Cha-
let da Condessa d’Edla
recebe no dia 24 de setem-
bro, às 17h00, integrado na
programação da 56.ª edição
do Festival de Sintra.
A conferência será realizada
após uma visita guiada ao
Chalet e jardins circundantes,
local icónico representativo
da intimidade e cumplicidade
entre D. Fernando II e Elise
Hensler, que terá início pelas
16h30.
Nesta iniciativa do Festival
de Sintra, a conferencista
Prof.ª Dr.ª Luisa Cymbron irá
abordar como a música se
tornou a musa romântica do
Rei Artista, acompanhada
pelo pianista João Paulo
Santos e pela soprano Carla
Caramujo, que interpretará
algumas árias do reportório
de Elise Hensler, Condessa

Chalet da Condessa d’Edla recebe 
Conferência-Concerto “D. Fernando II e Elise Hensler”

d’Edla.
Luísa Cymbron realizou toda
a sua formação académica em
Musicologia na Universidade
NOVA de Lisboa, universi-
dade na qual também ensina
desde 1986 e onde se douto-
rou em 1999 com a tese “A
Ópera em Portugal (1834-
1854): o sistema produtivo e
o repertório nos teatros de S.
Carlos e de S. João”. As suas
áreas de interesse são a
música em Portugal no século
XIX, a receção do repertório
italiano e francês em Portugal
e as relações musicais com o
Brasil, durante o mesmo
período.
Sendo hoje uma das mais
destacadas sopranos da sua
geração, a soprano Carla Ca-
ramujo venceu os Concursos
Nacional Luísa Todi, Musik-
förderpreis der Hans-Sachs-
Loge (Nuremberga), Chevron
Excellence, Ye Cronies e

Dewar Awards (Reino Unido).
É licenciada e mestre pelas
Guildhall School of Music
and Drama de Londres e
Royal Conservatoire of
Scotland, sendo uma Samling
Artist.
Nascido em Lisboa, João
Paulo Santos concluiu o
curso superior de piano no
Conservatório Nacional des-
ta cidade na classe de
Adriano Jordão. A sua carreira
atravessa os últimos 40 anos
da história do Teatro de São
Carlos, onde principiou como
correpetidor e maestro titular
do Coro, desempenhando
atualmente as funções de
diretor de Estudos Musicais.
Atualmente é responsável
pela investigação, edição e
interpretação de obras
portuguesas dos séculos
XIX e XX.
O Festival de Sintra é um
evento da Câmara Municipal

de Sintra, com o apoio da
Parques de Sintra e com
direção artística de Gabriela
Canavilhas, este ano sob o
tema “Música, a musa do Rei
Artista”, numa celebração e
homenagem a D. Fernando II
e à sua devoção pelas artes.
De 23 de setembro a 9 de
outubro, o público poderá
assistir a grandes momentos
de música e contrapontos um
pouco por todo o Concelho
de Sintra entre salas de
espetáculo, palácios e igrejas.
Este evento conta com o
apoio da Parques de Sintra.

Saiba mais em 
www.festivaldesintra.pt  
Bilhetes à venda na Ticke-
tline, C.C. Olga Cadaval e até
uma hora antes do início de
cada espetáculo no local. 

Fonte: CMS

Câmara Municipal de Oeiras,
produtor do Villa Oeiras
(vinho DOC Carcavelos).
Ao longo do evento se-
rá possível provar e conhecer
vinhos das três regiões
demarcadas e as caraterísticas
específicas de cada território
onde crescem as vinhas que
constituem a Rota dos Vinhos
de Bucelas, Carcavelos e
Colares.
A participação é gratuita, mas
carece de inscrição prévia até
ao dia 28 de setembro, através
de e-mail:
ana.sousa@cm-sintra.pt com
os seguintes dados: nome do

participante; contacto tele-
fónico e de e-mail; envio
da declaração de consenti-
mento de tratamento de
dados pessoais preenchida e
assinada.
As inscrições estão limitadas
a 40 participantes com o
máximo de 2 inscrições por e-

mail, consideradas por ordem
de chegada e confirmada
participação via e-mail.
Apenas são aceites inscri-
ções rececionadas no ende-
reço de e-mail indicado, com
todos os dados solicitados.

Fonte: CMS
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SOCIEDADE

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 1314 16.4% 2470 1325 0 187.98%
Universidade do Porto 4674 -3.0% 8504 4626 71 181.94%
Universidade Nova de Lisboa 2830 -2.2% 4869 2860 0 172.05%
Universidade do Minho 2989 -0.5% 3955 2880 122 132.32%
Universidade de Lisboa 7526 -1.9% 9918 7507 79 131.78%
Universidade de Coimbra 3388 -1.3% 4202 3302 105 124.03%
Universidade de Aveiro 2398 -1.2% 2714 2366 46 113.18%
Universidade da Madeira 679 -8.9% 742 552 136 109.28%
Universidade do Algarve 1610 -8.0% 1717 1560 78 106.65%
Universidade de Évora 1313 -1.3% 1260 1272 67 95.96%
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 1628 2.6% 1553 1539 98 95.39%
Universidade dos Açores 632 0.3% 558 556 81 88.29%
Universidade da Beira Interior 1576 15.9% 1199 1433 159 76.08%

Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 2022

Instituição Vagas Delta Vagas Candidatos
em 1.ª opção

Colocados Vagas
sobrantes 

Índice
de Força

fotos: LA ComunicaçãoIscte-Sintra

Iscte volta a esgo-
tar todas as vagas
na primeira fase de
candidaturas, ape-
sar de ter o maior

Escola Iscte-Sintra esgota todas as vagas
das suas oito primeiras licenciaturas

aumento de vagas – 16,4%. E
volta a ser a universidade do
país com maior Índice de
Força – 187,98%. Desta vez,
porém, duas centenas dos
novos alunos não irão estu-
dar em Lisboa, mas na nova
escola de Sintra. “A elevada
procura da oferta formativa do
Iscte não pode ser dissociada
da sua opção de cruzar as
tecnologias com as ciências
sociais”, afirma a reitora, Ma-
ria de Lurdes Rodrigues.
“Esta rutura do ponto de vista
pedagógico está na base do
sucesso”.
As oito licenciaturas da nova
Escola Iscte-Sintra esgotaram
todas as vagas na primeira
fase de candidaturas ao en-
sino superior de 2022, tal
como voltou a suceder à
totalidade das licenciaturas
do Iscte – Instituto Universi-
tário de Lisboa no seu cam-
pus na capital, de acordo com
os dados divulgados pelo
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior (ver
ficheiro em anexo).
O Iscte é a universidade do
país que mais aumenta per-
centualmente o número de
vagas – 16,4% –, preenche-
as na totalidade e mantém o
primeiro lugar no “Índice de
Força”, o indicador que mede
a relação entre as vagas pre-
enchidas e as primeiras esco-
lhas dos estudantes: o Iscte

mação Digital; Política, Eco-
nomia e Sociedade; Tecno-
logias Digitais e Educativas;
Tecnologias Digitais e Ges-
tão; Tecnologias Digitais e
Inteligência Artificial; Tecno-
logias Digitais e Saúde; Te-
cnologias Digitais e Seguran-
ça (Cibersegurança).

Iscte-Sintra
é o primeiro projeto
integral do PRR
São estes os cursos escolhi-
dos pelas centenas de estu-
dantes que irão inaugurar no
ano letivo 2022-2023 os es-
tudos superiores no centro
da vila de Sintra, naquele que
é o primeiro projeto integral
do Plano de Recuperação e
Resiliência – PRR a entrar em
funcionamento no país. O
Iscte prevê acolher, a partir de
2026, cerca de 3.000 estudan-
tes nas instalações defini-
tivas do seu novo polo.

“Não podia ter começado de
melhor forma este triplo
desafio que o Iscte colocou a
si próprio ao lançar a nova
escola de Sintra: levar o
ensino superior ao concelho
mais jovem do país; aproximar
o ensino, a atividade econó-
mica e o tecido social da
região; e atrair mais mulheres
para as engenharias”, afirma
Maria de Lurdes Rodrigues,
reitora do Iscte. “A elevada
procura da oferta formativa do
Iscte por jovens de todo o
país não pode ser dissociada
da nossa opção de cruzar, de
forma inovadora, as tecnolo-
gias e as ciências sociais”.
Segundo a reitora, “esta rutu-
ra do ponto de vista pedagó-
gico está na base do sucesso
que estes resultados tradu-
zem”.

Fonte:LA Comunicação

O

registou 187,98% pontos
neste índice (ver ficheiro em
anexo). A larga maioria dos
estudantes colocados esco-
lheu os cursos do Iscte como
primeira opção.

Dirigida por Ricardo Paes
Mamede, a nova escola do
Iscte em Sintra abrirá este mês
de setembro com oito licen-
ciaturas que irão cruzar a
investigação e o ensino de

tecnologias digitais, econo-
mia e ciências sociais (ver
link e fotos em anexo).
Desenvolvimento de Soft-
ware e Aplicações; Matemá-
tica Aplicada à Transfor-
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OPINIÃO

irigem-se-nos consumi-
dores a reclamar pela
forma insistente como
são afrontados na sua
privacidade pela famige-

a) No momento da respectiva
recolha; e
b) Por ocasião de cada mensagem,
quando o cliente não tenha recu-
sado inicialmente essa utilização.
4 – É proibido o envio de correio
electrónico para fins de marketing
directo, ocultando ou dissimulando
a identidade da pessoa em nome de
quem é efectuada a comunicação,
em violação do artigo 21.º do De-
creto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro,
sem a indicação de um meio de
contacto válido para o qual o
destinatário possa enviar um pedido
para pôr termo a essas comu-
nicações, ou que incentive os desti-
natários a visitar sítios na Internet
que violem o disposto no referido
artigo.
5 – Para tutela dos interesses dos
seus clientes, como parte dos res-
pectivos interesses comerciais, os
prestadores de serviços de comu-
nicações electrónicas acessíveis ao
público têm legitimidade para
propor acções judiciais contra o
autor do incumprimento de qualquer
das disposições constantes do
presente artigo, bem como do artigo
13.º-B.”
A moldura sancionatória para
violações do estilo é a que segue:
“… coima mínima de 1500 • e máxima
de 25 000 •, quando praticada por
pessoas singulares, e com coima
mínima de 5000 • e máxima de 5
000 000 •, quando praticada por
pessoas colectivas”, como é o caso.
Já no que toca à publicidade
endereçada, qual o enquadramento
legal?
Rege neste particular, ainda que de
forma aparentemente dissonante, a
Lei 6/99, de 27 de Janeiro, em cujo
artigo 4.º se prescreve, sob a epígrafe
“publicidade domiciliária endere-
çada”
“1 – É proibido o envio de publi-
cidade endereçada para o domicílio,
por via postal ou por distribuição
directa, quando o destinatário tenha
expressamente manifestado o
desejo de não receber material
publicitário.
2 – Para efeitos do disposto no
número anterior, as pessoas que
não desejarem receber publicidade
endereçada têm o direito de se opor,
gratuitamente, a que o seu nome e
endereço sejam tratados e utilizados
para fins de mala directa ou de serem
informadas antes de os dados
pessoais serem comunicados pela
primeira vez a terceiros para fins de
marketing directo ou utilizados por
conta de terceiros, em termos
idênticos aos previstos na alínea b)
do artigo 12.º da Lei n.º 67/98, de 26
de Outubro [hoje, Regulamento
2016/679, de 27 de Abril de 2016, do
Parlamento Europeu e do

Conselho].
3 – As entidades que promovam o
envio de publicidade para o domi-
cílio manterão, por si ou por
organismos que as representem, uma
lista das pessoas que manifestaram
o desejo de não receber publicidade
endereçada.
4 – Com vista à maior eficácia do
sistema previsto no número ante-
rior, o Governo apoiará a consti-
tuição de listas comuns, nacionais
ou sectoriais, da responsabilidade
das associações representativas
dos sectores interessados ou de
operadores de telecomunicações.
5 – Os titulares de listas de ende-
reços utilizadas para efeitos de mala
directa devem mantê-las actuali-
zadas, eliminando trimestralmente
os nomes constantes da lista
referida no número anterior.
6 – Os prestadores de serviços pos-
tais não podem ser considerados co-
autores para efeitos do disposto no
n.º 1 nem se consideram abrangidos
pelo dever consagrado no n.º 3,
excepto quando eles próprios
promovam o envio de publicidade
para o domicílio.”
Ora, nos termos da alínea a) do n.º 1
do  artigo 6.º do Regulamento Geral
de Protecção de Dados, “o
tratamento só é lícito se e na medida
em que se verifique pelo menos uma
das seguintes situações:  o titular
dos dados tiver dado o seu
consentimento para o tratamento
dos seus dados pessoais para uma
ou mais finalidades específicas…”
Se o titular dos dados o não tiver
feito [ou seja, se não tiver dado o
seu consentimento], não poderão
obviamente ser usados tais dados
para a remessa de publicidade
endereçada para o domicílio do
visado.
A violação das disposições do
Regulamento Geral de Protecção de
Dados de 2016 constituem contra-
ordenações muito graves passíveis
de coima, com a seguinte amplitude:
• “De 5.000 a 20 000 000 • ou 4 % do
volume de negócios anual, a nível
mundial, conforme o que for mais
elevado, tratando-se de grande
empresa [com mais de 250
trabalhadores];
• De 2.000 (euro) a 2 000 000 • ou 4
% do volume de negócios anual, a
nível mundial, conforme o que for
mais elevado, tratando-se de MPME
[micro, pequenas e médias em-
presas] [menos de 10, entre 10 e 49,
e de  50 a 249 trabalhadores,
respectivamente].
O tratamento dos dados pessoais é
coisa séria que exige rigor e
absoluto respeito pela lei. E que,
entre nós, andam, quantas vezes,
num desvario completo!

Mário Frota

A DECO PROTESTE, LDA.
À margem dos quadros da legalidade vigente em Portugal

D
rada DECO-PROTESTE, Limitada,
uma empresa mercantil, de capital
maioritariamente belga, que opera
em Portugal e, o que é mais, se faz
passar por organização ou asso-
ciação de consumidores, num mas-
caramento, num embuste inaudito,
com a cumplicidade das autori-
dades.
Para além das mensagens electró-
nicas não solicitadas que expede
para uma multidão de destinatários,
usa agora descaradamente de
instrumentos de publicidade
endereçada para enxamear as caixas
de correio, os receptáculos postais,
dos cidadãos.
No que toca ao SPAM (comuni-
cações não solicitadas) qual o
enquadramento legal?
A este propósito diz a Lei da Pri-
vacidade nas Comunicações de
2004, no seu artigo 13 – A:
“1 – Está sujeito a consentimento
prévio e expresso do assinante que
seja pessoa singular, ou do
utilizador, o envio de comunicações
não solicitadas para fins de
marketing directo, designadamente
através da utilização de sistemas
automatizados de chamada e
comunicação que não dependam da
intervenção humana (aparelhos de
chamada automática), de aparelhos
de telecópia ou de correio electró-
nico, incluindo SMS (serviços de
mensagens curtas), EMS (serviços
de mensagens melhoradas) MMS
(serviços de mensagem multimédia)
e outros tipos de aplicações
similares.
2 – O disposto no número anterior
não se aplica aos assinantes que
sejam pessoas colectivas, sendo
permitidas as comunicações não
solicitadas para fins de marketing
directo até que os assinantes
recusem futuras comunicações e se
inscrevam na lista prevista no n.º
2 do artigo 13.º-B.
3 – O disposto nos números an-
teriores não impede que o forne-
cedor de determinado produto ou
serviço que tenha obtido dos seus
clientes, nos termos da Lei de
Protecção de Dados Pessoais, no
contexto da venda de um produto
ou serviço, as respectivas coorde-
nadas electrónicas de contacto,
possa utilizá-las para fins de
marketing directo dos seus próprios
produtos ou serviços análogos aos
transaccionados, desde que garan-
ta aos clientes em causa, clara e
explicitamente, a possibilidade de
recusarem, de forma gratuita e fácil,
a utilização de tais coordenadas:

Há algumas regras a seguir quando se trata de higiene alimentar em
casa e no momento de preparar as refeições para levar para a escola ou
para o trabalho: manter tudo limpo, armazenar os alimentos de forma
adequada, cozinhá-los cuidadosamente, controlar a temperatura dos
alimentos e usar água potável são algumas delas.

Ao longo dos últimos anos, com a pandemia COVID-19, assistimos a mais
refeições a serem preparadas e alimentos a serem consumidos em casa.
Isto mantém-se também agora, com o regime de trabalho híbrido e a
preparação das marmitas para levar para o local de trabalho ou as aulas
neste período pós-férias. Embora não haja evidências que relacionem os
alimentos ao vírus COVID-19, vale a pena tirar um momento para
compreender os princípios de higiene alimentar básica e o que podemos
fazer em casa quando lidamos com alimentos. Por isso, e para que a
população se torne mais confiante e segura na sua alimentação, a ASAE e
a EFSA juntaram-se para a segunda edição da campanha
#EUChooseSafeFood.
Ajudar os consumidores a tomar decisões informadas sobre as escolhas
alimentares diárias é o objetivo da campanha que, em toda a União Europeia,
oferece informação prática e acessível para todos os consumidores.
“Alimentos não seguros contendo bactérias, vírus, parasitas ou
substâncias químicas prejudiciais podem causar mais de 200 doenças
diferentes - desde diarreias a cancros, de acordo com a Organização Mundial
de Saúde”, explica Filipa Melo de Vasconcelos, Subinspetora-Geral da
ASAE, adicionando ainda que “há muitas coisas práticas que podemos
fazer em casa quando se trata de como armazenar e preparar alimentos.
Certificarmo-nos de que conhecemos e usamos algumas regras básicas na
cozinha pode impedir-nos de adoecer e manter-nos a salvo de doenças de
origem alimentar”. Para isso, existem seis passos essenciais que pode e
deve seguir.
1. Mantenha tudo limpo: lave as mãos antes de manusear os alimentos e
durante a preparação dos mesmos, bem como depois de ir à casa de banho.
Além disso, lave e higienize todas as superfícies e equipamentos utilizados
para a preparação de alimentos, e proteja áreas de cozinha e alimentos
contra insetos, pragas e outros animais.
2. Separe crus de cozinhados: separe carne crua, incluindo de aves, e
produtos da pesca de outros alimentos. Utilize equipamento e utensílios
diferentes, tais como facas e tábuas de corte, para preparar carne crua, e
armazene os alimentos em recipientes fechados para evitar o contacto
entre alimentos crus e cozinhados.
3. Cozinhe os seus alimentos completamente: cozinhe bem os alimentos,
especialmente carnes, ovos e mariscos. Ferva alimentos como sopas e
guisados para se certificar de que atingiram os 70°C e, para carnes,
certifique-se de que os sucos são claros e não cor-de-rosa. Idealmente,
utilize um termómetro de carne. Reaqueça completamente os alimentos
cozinhados.
4. Mantenha os alimentos a temperaturas seguras: não deixe comida
cozinhada à temperatura ambiente por mais de 2 horas e refrigere
rapidamente todos os alimentos cozinhados e perecíveis (de preferência
abaixo de 5°C). Além disso, mantenha os alimentos cozinhados quentes
(mais de 60°C) antes de servir e não armazene alimentos durante muito
tempo, mesmo no frigorífico.
5. Descongele em segurança: alguns alimentos são seguros para cozinhar
a partir de congelados. Verifique as instruções de cozedura na embalagem.
Se precisar de descongelar alimentos, a forma mais segura de o fazer é no
frigorífico.
6. Utilize água potável e matérias-primas seguras: use água potável ou
trate-a para a tornar segura. Escolha alimentos processados por segurança,
tais como leite pasteurizado. Além disso, lave frutas e vegetais,
especialmente se consumidos crus, e não utilize os alimentos para além da
sua data-limite de consumo.

Se regressou agora de férias e está prestes a voltar à rotina de preparar
refeições, quer sejam para comer em casa ou para levar para o trabalho ou
escola, siga estas seis dicas em prol da segurança da sua alimentação e
evite, assim, potenciais doenças de origem alimentar.

Fonte: ATREVIA

Saiba como cuidar
dos seus alimentos
em seis passos
neste regresso às aulas

O Jornal de Sintra foi alertado por Mário Frota, destacado defensor dos Direitos do Consumidor
para o facto de uma empresa denominada DECO-PROTESTE, Limitada de capital belga que se faz
passar pela privilegiada organização DECO Portuguesa, essa sim uma verdadeira defensora dos
direitos do consumidor.
Mário Frota alerta para a Lei da Privacidade nas Comunicações de 2004, no seu artigo 13 – A.
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DESPORTO

Campeonato Nacional de Juvenis (sub 17) da 1.ª Divisão – Série C; Sintrense, 2- Cova da Piedade, 3

Reviravolta forasteira nos minutos finais deixa amarelos sem pontos
Ventura Saraiva

nglório para os rapazes
orientados por Mário
Dinis, o jogo frente ao
GD Cova da Piedade.
Tudo porque foram

A expectativa dos adeptos e associados do Sintrense era elevada na
recepção ao GD Cova da Piedade, já que se tratava de um jogo entre
candidatos à manutenção, e a possibilidade da equipa de Sintra somar os
primeiros pontos, dadas as 5 derrotas, em outras tantas jornadas. No
encontro realizado no domingo, dia 11, em Lameiras, o Sintrense esteve
por duas vezes em vantagem (1-0; 2-1), mas permitiu a reviravolta do
conjunto visitante já na parte final.

sendo reunidas ao longo do
tempo, todas as condições
para sair do parque de jogos
da Carreirinha, em Lameiras,
com uma vitória, e amealhar
os primeiros pontos para
subir na tabela classificativa.
Aos 12 minutos, o adversário
ficou com menos uma uni-
dade em campo, por expulsão
directa de Pedro Nora, e aos
25’, o Sintrense adianta-se no
marcador com um golo de
Salvador Lourenço, e aumen-
ta a pressão ofensiva sobre o
Cova da Piedade. Aos 30 mi-
nutos, André Afonso, vê a
cartolina amarela, e o treina-
dor dos visitantes nem hesi-
ta; retira do campo, André
Afonso, para evitar males
maiores. Nessa pausa, acerta
o “xadrez”, mudando ainda,
Arthur Medeiros, e David Pi-
na, reforçando assim, o meio
campo defensivo. O intervalo
chegaria, com o parcial de 1-
0, a favor do Sintrense, uma
vantagem que se justificava
e deixando tudo em aberto
para o segundo tempo.

Erros defensivos
na base da derrota
já nos minutos finais
O reatamento começou com
a exibição da cartolina
amarela, ao atleta do “Cova”,
Miguel Carvalho, e nova
substituição, esta de André
Canteiro, “amarelado” antes

do intervalo. Notou-se que a
preocupação do treinador vi-
sitante, Serginho Rita, era não
perder jogadores, e a cada car-
tolina, uma substituição. Aos
49 minutos, Miguel Gatinho
(um 10, cheio de oportuni-
dade), marca para o empate
(1-1), só que volvidos 10 mi-
nutos, Frederico Vieira, colo-
ca de novo o Sintrense em
vantagem (2-1). O técnico do
Sintrense renova a equipa
com a entrada de Duarte Me-
lo, e Afonso Marques, e do

lado opositor, entra, Martim
Horta. Não foi feliz com a tro-
ca, o treinador dos amarelos,
dado que a equipa baixou
muito as suas linhas defensi-
vas, e perdeu o meio campo
para o adversário. Um livre do
“meio da rua”, aos 81 minu-

tos, marcado por Guilherme
Redondo, traiu o guarda-re-
des da casa, Bruno Vizoso,
empatando o jogo (2-2).
Mário Dinis, reagiu do banco,
com duas novas entradas
(Diogo Loureiro, e Bráulio
Tavares), mas voltaria a não
ser feliz. No minuto seguinte
(83’), Miguel Gatinho apro-
veitou uma confusão dentro
da grande área, com várias
“carambolas”, e fez o 2-3, para
enorme explosão de alegria
dos jogadores, e dos adeptos

do Cova da Piedade que mar-
cou presença em Lameiras.
O árbitro, Taras Khrobatyn,
da AF Leiria (licenciado em
enfermagem), deu mais 6
minutos de compensação, e
apesar do tudo-ou-nada, do
Sintrense, a vitória, e os 3

II Divisão Nacional de Juniores A – Série C
Real SC vence (0-3),
com “hat-trick” de Pedroso
Na 3.ª Jornada do nacional da 2.ª Divisão de juniores A,
realizada no sábado, dia 10, o Real SC foi ao campo do
Sacavenense vencer por 0-3, com um “hat-trick” de Rodrigo
Pedroso, aos 21’,25’, e 27 minutos de jogo.
Com esta vitória, o Real manteve o 2.º lugar (6 pontos), atrás
do CD Mafra (venceu em Estremoz, 0-8) que soma 7.
Na jornada de amanhã, dia 17, recebe no campo 2, em Monte
Abraão, o GS Loures. Já o líder, Mafra, joga com o CD Fátima.

VS

foto: ventura saraivaSalvador Lourenço na construção ofensiva. O capitão de equipa,
inaugurou o marcador no primeiro tempo

Miguel Gatinho marca o terceiro, e bisa no jogo.
O número 10, do Cova da Piedade foi determinante na vitória forasteira

I
pontos acabou por seguir
para a Margem Sul, que foi
bem merecida pela capaci-
dade de luta demonstrada ao
longo do jogo, sempre em
desvantagem, quer no núme-

ro de unidades, quer no
resultado.

Ficha do jogo
Parque da Carreirinha-La-
meiras
Árbitro: Taras Khrobatyn,

auxiliado por Ricardo Nobre,
e Daniel Sá (AF Leiria).
Ao intervalo: 1-0. Final: 2-3
Marcadores: Salvador Lou-
renço, e Frederico Vieira
(SUS); Miguel Gatinho (2), e
Miguel Redondo (GDCP).
SU Sintrense: Bruno Vizoso;
Gonçalo Santos, Luís Maga-
lhães, Pedro Manata, e Ro-
drigo Lourenço; Erik Rodri-
gues (Diogo Loureiro, 81’),
Frederico Vieira (Alexandre
Baldé, 75’), Salvador Louren-
ço, e Braima Darame (Duarte
Melo, 63’); Diogo Pedroso
(Bráulio Tavares, 81’, e Tiago
Correia (Afonso Marques,
62’).
No banco: Francisco Macedo
(gr), Francisco Silva, Bruno
Borges, Rodrigo Santos.
Treinador: Mário Dinis
GD Cova da Piedade: Duarte
Rico; Guilherme Pinheiro,
Pedro Nora, David Pina (Fá-
bio Dias, 31’), e Fernando
Rendeiro (Martim Horta, 65’);
Miguel Carvalho, André
Afonso (Diogo Silva, 31’),

André Canteiro (Guilherme
Lourenço,46’), e Arthur Me-
deiros (Guilherme Redondo,
31’); Robim Dâmaso, e
Miguel Gatinho.
No banco: Miguel Oliveira
(gr), João Marques, Pedro
Duarte, Edson Tavares.
Treinador: Serginho Rita.
Resultados da jornada 6:
Sintrense, 2-Cova da Piedade,
3; Benfica, 4-Real SC, 0; Vitó-
ria Setúbal, 2-Sacavenense, 2;
Estoril Praia, 5-Oeiras, 2; “Os
Belenenses”, 0-Sporting, 1;
Classificação – Série C: 1.º
Sporting, 18 pontos; 2.º
Benfica, 15, 3.º Estoril Praia,
13, 4.º “Os Belenenses”, 8, 5.º
GD Cova da Piedade, 7, 6.º
Vitória Setúbal, 7, 7.º Saca-
venense, 6, 8.º Real SC, 5, 9.º
Oeiras, 4, 10.º Sintrense, 0.
Próxima jornada (dia 17):
Real SC-“Os Belenenses”;
Oeiras-Benfica.
Dia 18: Sporting-Sintrense;
Sacavenense-Cova da Pieda-
de; Vitória Setúbal-Estoril
Praia.

Real SC derrotado (4-0) em Seixal
No campo 7, do Benfica Campus, em Seixal, O Real SC foi
derrotado pela equipa encarnada por 4-0, com dois golos
em cada período de jogo. Tiago Parente, e Francisco Neto,
marcaram no primeiro tempo, Olívio Tomé, bisou no

segundo.
A equipa de Massamá/Queluz desceu para o 8.º lugar (5
pontos), e na jornada que começa amanhã, dia 17, recebe
em Monte Abraão (11h00), “Os Belenenses”.
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Campeonatos Distritais da Associação de Futebol de Lisboa

Avançam as três Divisões já no próximo domingo
Ventura Saraiva

foto: cortesia srdn

norme a expectativa dos
adeptos, sócios e simpa-
tizantes dos 16 clubes
neste início da temporada,
apesar de muitos acom-

No primeiro jogo oficial da
temporada 2022/2023, os co-
mandados de Luís Nogueira,
entraram com o pé direito ao
vencer a primeira elimina-
tória da prova rainha do fu-
tebol português, diante uma
formação que milita na 1ª
divisão Distrital da AF
Santarém.
O jogo bem disputado de par-
te a parte, sinal mais dos

Começa amanhã, sábado dia
17), o Campeonato Distrital da
1.ª Divisão de Futsal de
Iniciados (sub 15), com o
Shotokai de Queluz a de-
frontar o Sporting B. O jogo
realiza-se no pavilhão muni-
cipal da Serra das Minas, e
começa às 12h30.

Os campeonatos da AFL começam no próximo domingo, dia 18, com a 1.ª Divisão no topo das competições. É o patamar mais elevado, permitindo
aos dois melhores classificados subir ao Campeonato de Portugal, e participar na Taça de Portugal. Curiosamente, nesta ronda inicial, nenhum dos
clubes concelhios joga na condição de visitado.

E
panharem os trabalhos de prepa-
ração, jogos treino, e apresentações
dos grupos de trabalho. Os jogos
“a doer”, alguns contra os mais for-
tes candidatos com estruturas reno-
vadas, projectos semiprofissionais,
e mais capacidade financeira para
recrutarem. É o eterno confronto,
entre David e Golias, fortes, e fracos,
e os outsiders que sempre aparecem
contra tudo e contra todos.
Na linha de partida, estão os consi-
derados mais fortes; o despromo-
vido Sacavenense, que caiu do
Campeonato de Portugal, o Alverca
Sad B, Oriental de Lisboa, Lourinha-
nense, Olivais e Moscavide, Oeiras,
e Atlético da Malveira. Num se-
gundo grupo, os outsiders do cos-
tume, Atlético do Cacém, Sporting
de Lourel, Ericeirense, e Alta de
Lisboa, esta temporada reforçado
pelas promoções do Futebol Ben-
fica, e UD Tires.
Na ronda inaugural do próximo do-
mingo, há três embates de gigantes;
Lourinhanense-Sacavenense; Atlé-
tico da Malveira-Olivais e Mosca-
vide, e União de Tires-Oriental. De-
pois, não pode passar desperce-
bido, o duelo em Alverca entre a
equipa da casa, e o Sporting de Lou-
rel, e Alta de Lisboa-Atlético do
Cacém. Destaque ainda para o dérbi
do concelho de Mafra entre o
Jerumelo, e Ericeirense.
Rio de Mouro (RRM) estreia-se em
casa com Linda-a-Velha
Promovido à II Divisão, o Grupo
Desportivo de Rio de Mouro,

Plantel da Sociedade Recreativa e Desportiva de Negrais para a nova temporada. Na apresentação aos sócios,
derrotou por 4-1, o Mem Martins SC

Taça de Portugal – 1.ª Eliminatória; Sintrense, 1-Fazendense, 0
Golo de Bruno Rodrigues coloca equipa na próxima fase
António José locais. Aos 9´, João Mário,

descaído na direita do ataque
sintrense, fora da área, remate
por cima do travessão da
baliza defendida por Ber-
nardo.
Todavia, aos 38´, Baltazar, vai
tomar banho mais cedo, car-
tão vermelho directo. Carlos
Bacalhau, foge a um adver-
sário e é derrubado pelo n.º
88. O jogo continuou em bom
ritmo, sem perigo  para ambas
as balizas, até a intervalo.
No segundo período, surgiu

o tento solitário, por Bruno
Rodrigues, após a marcação
de um canto. O empate esteve
à vista, uma grande perdida
para os forasteiros, Daniel
Arroios, na cara de Tomas
Rainho, envia o esférico por
cima da trave. Desta forma, o
Sintrense Sad, Real SC
(isento desta eliminatória) e
Pêro Pinheiro, continuam em
prova, enquanto o 1.º Dezem-
bro ficou pelo caminho.
Jogo no parque de jogos do
SU Sintrense, Portela de

Sintra
Árbitro: André Vasques,
auxiliado por João Paixão e
Rúben Bolegas (AF Setúbal).
Ao intervalo: 0-0. Marcador:
Bruno Rodrigues, 54´).
SU Sintrense SAD: Tomás
Rainho; José Areias, Fran-
cisco Gomes, Baltazar Pai-
sana e Rodrigo Magalhães;
João Maria (André Frias, 40´),
Afonso Fernandes (João
Pinheiro, 65´), Joaquim Do-
mingos e Bruno Rodrigues;
João Pires (Luís Fernan-

do,82´) e Luís Eloi. Treinador:
Luís Nogueira.
AD Fazendense: João Ber-
nardo; Diogo Oliveira, Tiago
Mateus, Bernardo Colaço
(Rafael Alturas, 77´) e Ro-
drigo Neves; Benylson
Cassamá (Miguel Mateus,
82´), Carlos Bacalhau (José
Libério, 82´), Bruno Conduto
e Alexandre Fernandes
(Bruno Alcobia, 64´); Daniel
Arraiolos e Cláudio Tipote.
Treinador: Zé Miguel Dias.

Futsal – 1.ª Divisão
AFL (sub 15)
Shotokai
recebe Sporting
na Serra
das Minas

Rinchoa e Mercês (RRM), faz a sua
estreia em casa, num confronto com
o despromovido, Sporting Clube de
Linda-a-Velha, um dos candidatos
assumidos à subida de divisão, e
que recrutou uma dupla de treina-
dores que fez carreira no concelho
de Sintra, nomeadamente, no
Sporting de Lourel e Atlético do
Cacém. Trata-se de Paulo Oliveira
(treinador principal), e João Rai-
mundo (Adjunto). Entre as novida-
des do plantel, muito renovado re-
lativamente à época de 2021-22, está
o defesa João Colaço que começou
na formação do Real SC (futebol 7),
e onde esteve 6 anos, até rumar ao
Atlético de Pêro Pinheiro (juniores),
passando pelo Sintra Football, e
Negrais.

Mem Martins SC recebe
na Quinta do Recanto,
a Nova SBE
Com Fernando Rodrigues ao leme
da equipa, um dos treinadores com
maior longevidade nos clubes
distritais, e quiçá, nacionais, o Mem
Martins SC recebe no municipal da
Quinta do Recanto, a Nova SBE,
equipa da Universidade Nova
Scholl of Bussines & Economics, de
Carcavelos. A turma do concelho de
Cascais mantém o objectivo da
promoção, sendo por isso um duro
teste ao conjunto de Mem Martins.
Nesta Série 2, destaque para a
deslocação do 1.º Dezembro B, ao
terreno do GIM Abóboda.

A Série 1, continua a ter um repre-
sentante concelhio, dada a despro-
moção da SRD Negrais, e a desis-
tência de “Os Montelavarenses”
que havia sido despromovido ao
escalão terciário. A formação da
terra dos leitões manteve a maioria
dos jogadores e equipa técnica lide-
rada por Pedro Abranja, aspirando
regressar ao escalão principal. No
jogo de abertura recebe um dos
projectos financeiros do futebol
distrital, o Interoeste FC, do con-
celho de Mafra.

CD Belas, e “O Despertar”
regressam
ao futebol de seniores
A 3.ª Divisão Distrital apresenta um

número elevado de equipas, com
alguns emblemas a regressar ao
futebol de seniores, casos do
Ponterrolense, CS Pedra, Tenente
Valdez, Igreja Nova, várias equipas
“B”, juntando-se a estas, o Clube
Desportivo de Belas, e FC “O Des-
pertar” de Casal de Cambra.
No jogo de estreia, o CD Belas rece-
be, a União Mucifalense naquele
que será o primeiro dérbi concelhio
da temporada. O GUR MTBA, rece-
be um dos novos projectos finan-
ceiros que vem do Algarve, o Sharks
United. O RD Algueirão desloca-se
ao campo do CD Venda do Pinheiro,
“O Despertar” a Santa Iria da Azóia
para medir forças com o Bragadense,
e finalmente, o União de Santos, joga
no campo da URD Algés.



13INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 16 DE SETEMBRO DE 2022

DESPORTO

PUBLICIDADE

torneio irá contar
com a presença das
seis melhores equi-
pas portuguesas
da atualidade, onde

Touch Rugby Tournament está de regresso a Cascais

2.ª Edição aberta a todo o público
O 2nd Cascais realiza-se no dia de amanhã, sábado (17) no Hipódromo Manuel Possolo, uma edição,
que pretende ser o kick off de abertura da época do Touch Rugby em Portugal e dar visibilidade à
vila de Cascais, enquanto agente mobilizador da prática desportiva.

se incluí a equipa do Dra-
mático de Cascais, e também
equipas internacionais com
especial destaque para a pre-
sença do Mr. Touch, Peter
Walters, Neozelandês, cam-
peão do Mundo da modali-
dade por diversas vezes, uma
referência do Touch Mundial,
que jogará pelos Galaxy DC,

se as posições finais de acor-
do com as classificações das
equipas em cada grupo.
Sobre o Touch Rugby: é uma
variante do rugby, inventada
na Austrália, nos anos 60, com
uma enorme progressão nos
últimos anos, a nível Mundial.
É um desporto inclusivo que
pode reunir na mesma equipa,
homens e mulheres de todas
as idades.

Ventura Saraiva
c/ Comunicação Cascais

Touch Rugby

equipa de Washington.
O Torneio terá entrada livre e
os jogos terão início às 10h00
prolongando se até ao final
da tarde, com a entrega de
prémios seguido de jantar e
momento de convívio entre
atletas e público.
No Grupo A, estão as equipas
do Dramático de Cascais,
Académica Coimbra, Atlanti-
que, e SL Benfica. No Grupo
B, Galaxy DC, Técnico, São
Miguel, e Agrária.
O primeiro jogo, com início às

10h00, opõe, o Dramático de
Cascais ao Benfica. Segue-se,
o Galaxy DC- Agrária (10h30),
Académica -At l an t ique
(11h00), Técnico-São Miguel
(11h30), Cascais-Atlantique
(12h00), Galaxy DC-São Mi-
guel (12h30), Académica-
Benfica (13h00), Técnico-
Agrária (13h30), Cascais-
Académica (14h00), Galaxy
DC-Técnico (14h30), Atlan-
tique-Benfica (15h00), e São
Miguel-Agrária (15h30).
A partir das 16h00, definem-

O
A Federação de Patinagem de Portugal publicou a
convocatória final para a Taça da Europa e 2.º Centro de
Treino de Dança da Selecção Nacional de Patinagem
Artística e  que irá decorrer no sábado, dia 17, no Luso, e no
domingo, dia 18, em Ventosa do Bairro, concelho da Mealhada.
A Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral tem quatro
patinadoras convocadas para a competição europeia, a Inês
Castelo, do escalão de seniores que ainda este ano participou
na segunda semifinal, e final da Taça do Mundo, assim como,
Bruna Borges e Maria Teresa Silvestre (juniores), e Maria
Rita Silvestre do escalão de juvenis.
Já do Grupo Desportivo Almargense, estão Beatriz Ventura,
André Barrinha, Guilherme Sousa, e Gabriel Duarte.
Dos Bombeiros de Almoçageme, Maria Inês Esteves, Beatriz
Jacinto, e Pilar Santos.
Do GDR “Os Lobinhos”; Maria Frederico Barroso, Diana
Seguro Vieira, e Rita Custódio Afonso.

  Ventura Saraiva

Taça da Europa de Patinagem Artística 2022
Clubes de Sintra voltam
a estar representados

foto: cortesia srsspRita Silvestre, do escalão de juvenis, é uma
das patinadoras da SRSS Pobral convocadas para o Europeu

foto: cortesia anabela santos

Bruno Lourenço, com 01:17
:55”, e Patrícia Rivotti (01:
33:50”) foram os vencedores
da Meia Maratona de São
João das Lampas, que se rea-
lizou no passado sábado, 10.
Na classificação por equipas,
a vitória foi para o Linda-a-
Pastora Sporting Clube, do
concelho de Oeiras.
Já na “Meia Rampa” alter-
nativa de 13 kms, à prova rai-
nha, venceram, Tomás Morais
(JOMA), com 48,54’’, e Ale-
xandra Silva (Individual),
01:10:54’’.
A 44ª. Edição, contou com
cerca de 400 participantes
divididos pela meia maratona
(250), meia rampa (80), e
caminhada (70).
Na próxima edição (dia 23),

Quatro centenas de participantes na edição 44 da Meia Maratona
– 3 ª Meia Rampa

44.ª Meia Maratona de São João das Lampas/3.ª Meia Rampa

Vitória para Bruno Lourenço (GFD)
e Patrícia Rivotti (Colarense)

daremos todos os porme-
nores da corrida, a segunda

mais antiga de Portugal na
distância, a seguir à “meia da

Nazaré”.
VS
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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.

Teatro de comédia de Eça de Queirós
na Quinta da Regaleira
A Quinta da Regaleira, em Sintra,
será palco para a peça de teatro “A
Relíquia” de Eça de Queirós, nos
dias 24 e 25 de setembro e 1 e 2 de
outubro, pelas 14h00.
“A Relíquia” é uma peça de comédia
e costumes concebida a partir do
romance homónimo de Eça de
Queirós, que escandalizou a socie-
dade conformista e devota dos finais
do séc. XIX, pela ousadia de pôr em
dúvida a divindade de Cristo. 
São cinco personagens presentes e
duas em filme, que dão vida a uma
história cativante, em que Teodorico
Raposo, jovem burguês ocioso, tudo
faz para herdar a imensa fortuna de
sua tia D. Patrocínio das Neves, a Titi.
A decorrer na Casa do Gerador, esta
peça apresenta-se em três espetáculos
autónomos, “Sim, Titi!”, “Viagem ao
Oriente” e “Revelações”, com
sessões de 20 minutos.
Este espetáculo é produzido pela Éter
Produção Cultural com o apoio da
Câmara Municipal de Sintra.

A Câmara Municipal de
Sintra promove na Biblioteca
Municipal de Sintra um
jantar literário, com uma
ementa alusiva a obras lite-
rárias de escritores portu-
gueses, no dia 24 de setembro
às 20h30.
Este jantar literário, para além
da confraternização, será
acompanhado com momen-

Biblioteca Municipal
de Sintra recebe jantar literário

tos de animação do livro e da
leitura promovidos pela Casa
das Cenas – Educação pela
Arte.
A ementa, com o valor de
22,00•, é alusiva a obras lite-
rárias de escritores portu-
gueses, como é o caso de
Camilo Castelo Branco e Eça
de Queirós.
O evento é dirigido a todos

aqueles que se interessam
pelas questões à volta do
Livro e da Leitura num am-
biente intimista e informal.
Para participar, é necessário
realizar a inscrição prévia até
ao dia 20 de setembro, as
vagas são limitadas aos
lugares existentes.
Informações / inscrição: Tel.:
21 923 6171 / 6190

No dia 24 de Setembro terá
início o XIV Encontro de
Bandas do Concelho de
Sintra, que se realizará nas
instalações da Sociedade
Filarmónica Boa União
Montelavarense (organiza-
dora do evento) e a entrada é
gratuita.
Importa acrescentar que o
Encontro está inserido nas
comemorações do 132.º Ani-
versário da Colectividade. 

Encontro de Bandas do Concelho
de Sintra – SFBUM

Sociedade Filarmónica Boa União Montelavarense,
organizadora do evento
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Sintra – “Splash – Dá um
mergulho no mar de lixo!”
Quando: até 24 de setembro
Onde: Espaço SMAS da Ribeira
de Sintra.

Sintra – “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 – “Instâncias simbó-
licas da existência”, exposição
de desenho, pintura e instalação
de Alves Dias
Quando: de 23 setembro a 13 de
novembro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “O Museu aqui e
agora e o futuro que lá mora”
é a mostra de trabalhos dos
alunos do 2.º, 3.º e 4.º anos do 1.º
ciclo e 5.º e 6.º anos do 2.º ciclo
do Ensino Básico das turmas das
20 escolas envolvidas neste
projeto.
Quando: de 23 setembro a 13 de
novembro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – “LOTE 17”, insta-
lação de Joana Siquenique
Quando: de 23 setembro a 13 de
novembro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes 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 – “A volta ao mundo em
80 dias”
Quando: 8 outubro, 11h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

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 Relíquia” de Eça
de Queirós
Quando: 24 e 25 setembro; 1 e 2
outubro, 14h.
Onde: Quinta da Regaleira

Agualva – 3.ª Edição da
MIMMOS - Mostra Interna-
cional de Marionetas, Másca-
ras e Objetos de Sintra

Cinema City Beloura
15 a 21 de Setembro

“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 1, às 11.30h,
13.30h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
1, às 15.30h, 21.30h.
“Elvis”, na sala 1, às 18.10h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VO, na sala 2, às 11.30h,
15.40h.
“Três Mil Anos de Desejo”, na
sala 2, às 13.30h, 21.50h.
“Bilhete para o Paraíso”, na
sala 2, às 17.40h, 19.45h.
 “Tad Jones o Explorador e a
Tábua de Esmeralda” VP, na
sala 3, às 11.35h, 13.35h, 15.35h,
17.35h.
“Cada um na sua Casa”, na
sala 3, às 19.35h.
“Que Mal Fizemos Todos a
Deus”, na sala 3, às 21.40h.
“Digimon: A Última Aven-
tura” VP, na sala 4, às 11.15h,
13.20h.
“A Rapariga Selvagem”, na
sala 4, às 15.25h, 17.50h.
“Bullet Train - Comboio
Bala”, na sala 4, às 21.35h.
“Bilhete para o Paraíso”, na
sala 8, às 11.20h, 15.20h, 18.30h,
21.25h.

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 – 56.º Festival de Sintra
– Música, a Musa do Rei
Artista
Quando: 23 setembro a 9 outubro
festivaldesintra.pt

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

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta a 56ª edição
do Festival de Sintra, num
programa diversificado sob o
mote de “Música, a Musa do
Rei Artista” em homenagem
a D. Fernando II. O Festival,
que se realiza de 23 de
setembro a 9 de outubro, traz
a Sintra grandes nomes do
panorama nacional e inter-
nacional com 11 concertos,
2 récitas de ópera, 2 sessões
pedagógicas com 200 alunos,
masterclasse de canto e
conferências.
Assim, em homenagem à
verdadeira musa romântica de
D. Fernando II - a música - a
programação do Festival é
dedicada ao Rei Artista e à
música e ao romantismo, a
música de ópera, a música de
câmara romântica, a música
do instrumento-rei do roman-
tismo, o piano, e à música das
suas origens centro-euro-
peias.
O concerto inaugural será
com a mezzo-soprano Ves-
selina Kasarova que inter-
pretará obras de composi-
tores contemporâneos de D.
Fernando II, nomeadamente
Rossini - que pela sua ligação
a D. Fernando II está em des-
taque neste festival - Bizet,
Donizetti, entre outros.
David Fray, Quinteto de Jill
Lawson Lise de La Sale, Sete
Lágrimas, Alexander Gavry-
lyuk, Quarteto de Cordas de
Matosinhos com Raul da
Costa, entre outros, são
outros dos nomes que vão
marcar presença nos con-
certos.
Mais uma vez este Festival
tem uma programação des-

Festival de Sintra está de regresso com homenagem a D. Fernando II

56.º Festival de Sintra – Música,
a Musa do Rei Artista

centralizada e percorre o
concelho, com lugar marcado
no Centro Cultural Olga
Cadaval, Palácio Nacional de
Sintra, Almoçageme, Monte-
lavar, Assafora, Palácio

Nacional de Queluz, Chalet da
Condessa D’Edla, Palácio de
Monserrate e Salão de
Galamares.
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, referiu que “esta é mais
uma grande edição deste
Festival, multifacetado e des-
centralizado. O Festival de
Sintra assume-se como um
marco histórico da tradição
cultural sintrense, que sob
orientação de Gabriela
Canavilhas desde 2018 tem
acrescentado valor e promo-
vido a descentralização de
espaços”, destacando que
“este é um marco do caminho
que estamos a percorrer,
queremos continuar a trazer
as pessoas aos Palácios e
salas de espetáculo para
desfrutarem de cultura mas
também queremos levar a
cultura onde as pessoas
estão e vivem.”
O autarca acrescenta “é por
aqui que temos de ir e fazer

de Sintra aquilo que Sintra é,
ir onde as pessoas estão e
acrescentar valor às suas
vivências. É esse o significa-
do de cultura e é por isso que
levamos o Festival de Sintra

para as coletividades e das
escolas”.
Gabriela Canavilhas, diretora
artística do Festival destaca
que “nesta edição D. Fernan-
do II e Rossini são as grandes
estrelas do Festival, a progra-
mação é dedicada a esta
magnífica ligação entre os
dois. Rossini está presente
em momentos importantes da
vida da família real relacio-
nados com D. Fernando II”.
D. Fernando II (1816-1885),
com origens alemãs e hún-
garas, foi um dos principais
impulsionadores do movi-
mento romântico em Portugal.
Ao longo dos 50 anos da sua
vida em Portugal, Sintra foi o
local de eleição daquele que
veio a ser conhecido como o
Rei-Artista, paisagem onde
deixou uma marca indelével
no património e nos teste-
munhos da sua vivencia. Ao
fim de dezasseis anos de
viuvez, em 1869, D. Fernando
II casa pela segunda vez com

Elise Hensler, (1836-1929),
cantora de ópera, que recebeu
o título de Condessa d’Edla,
também ela uma mulher
sensível e criativa.
Uma das marcas mais distin-

tas do perfil D. Fernando von
Sachsen-Coburg-Koháry foi
a sua ligação à música. O seu
amor pela música levou-o não
só a apaixonar-se por uma
cantora de ópera, com quem
se veio a casar contra a
vontade da família real, como
a manter durante toda a vida
uma proximidade permanente
com o Teatro de São Carlos,
desde a primeira temporada
que passou em Lisboa.
O Festival de Sintra pretende
celebrar a vida e o reencontro
da fruição da arte ao vivo, em
Património e na Natureza, no
território histórico e natural
que comemorou em 2020 o
25º aniversário da sua
inscrição como Património da
Humanidade pela UNESCO.

Programa e mais informações
em festivaldesintra.pt
Bilhetes à venda na Ticketline
e no Centro Cultural Olga
Cadaval.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra inaugura três novas
exposições no MU.SA-
Museu das Artes de Sintra,
que ficarão patentes de 23 de
setembro a 13 de novembro.
“Instâncias simbólicas da
existência” é a exposição de
desenho, pintura e instalação
de Alves Dias que através do
conjunto de obras apresen-
tadas nesta exposição reivin-
dica um espaço e um tempo
delimitados, capazes de nos
lembrar das ritualizações que
fazem parte da significação da
própria existência. Estas
projeções são inseparáveis
da sua consciência artística,

Sintra com novas exposições no MU.SA em setembro

e derivam da urgência de
sedimentar e experienciar a
criação enquanto materiali-
zação das «coisas» desenha-
das, fotografadas, pintadas
ou esculpidas em fios têxteis
que reafirmam as nossas
próprias vidas como sendo
importantes e tangentes à
ideia de eternidade.

“O Museu aqui e agora e o
futuro que lá mora” é a mostra
de trabalhos dos alunos do
2º, 3º e 4º anos do 1º ciclo e 5º
e 6º anos do 2º ciclo do Ensino
Básico das turmas das 20
escolas envolvidas neste
projeto.  O que se mostra
agora ao público é o resul-
tado plástico dos totens,

assim como outro material
que auxiliou à sua concreti-
zação onde é notório o
envolvimento e entusiasmo
dos alunos nesta simbiose
entre a Escola e os Museus.
Joana Siquenique expõe a
instalação “LOTE 17” que
procura recriar o ambiente
acolhedor de uma sala de
estar específica. A Fundação
Calouste Gulbenkian conce-
de, mediante concurso, apoio
a projetos de criação artística
de caráter inovador nas áreas
de artes performativas como
é o caso do projeto LOTE 17.

Fonte: CMS

Quando: 9 a 11 setembro a partir
das 16h
Onde: Jardim da Anta, Agualva

O Jornal de Sintra
apoia a Cultura
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principal objetivo
com esta primeira
experiência foi o de
fomentar o espírito
de equipa entre os

Generation Europe 2022:

Jovens de Agualva Cacém e da Tapada das Mercês
participam em intercâmbio Internacional

Grupo Português no Aeroporto Humberto Delgado

Grupo internacional completo em Weimar

Jovens dos 3 grupos na atividade de construção de uma jangada

Grupo Português em viagem na Alemanha

No passado mês de agosto, entre os dias 10 e 21, oito jovens sintrenses, provenientes de Agualva Cacém e da Tapada das Mercês, com idades
compreendidas entre os 14 e os 17 anos, partiram em direção a Weimar, na Alemanha, para participarem no intercâmbio Internacional do
Generation Europe – The Academy.

três grupos participantes
neste encontro – o grupo ale-
mão, o português, e o hún-
garo – e proporcionar diver-
sos momentos de team buil-
ding para que obtivéssemos
um grupo internacional coeso
e unido, composto por jovens
felizes, capazes de colaborar
e estabelecer laços de ami-
zade entre si, e de desfrutar
ao máximo destes dias.
Assim, os nossos participan-
tes juntaram-se aos restantes
jovens e, com o desenrolar
desta experiência aprenderam
algumas palavras de outros
idiomas e ultrapassaram mui-
tas barreiras. Uns melhoraram
o inglês e outros começaram
finalmente a dar os primeiros
passos relativamente a este
idioma. Construíram jangadas
e participaram em workshops
sobre desigualdades sociais,
alterações climáticas, saúde
física e mental, vícios, e inter-

valos geracionais – através
dos quais puderam criar, se
expressar, e abrir os horizon-
tes para futuras ações locais.
Tudo isto entre muitas outras
atividades. Tiveram, ainda, de
lidar com muitas emoções,
mas também exploraram os
seus limites relativamente ao
autoconhecimento; adquiri-
ram novas experiências;

conheceram e conviveram
com outras realidades;
aprofundaram temas, como o
respeito pelo outro, a tolerân-
cia, e os valores europeus; e
viveram momentos que vão
perdurar no tempo e nas suas
memórias.
Já em solo nacional, o grupo
sintrense – agora, também
mais coeso e com as energias

renovadas – ainda tem muito
a fazer, mas encontra-se dis-
posto a começar a trabalhar a
nível local. Além disso, está
ansioso pelos próximos desa-
fios e intercâmbios. Nos pró-
ximos encontros locais, que
decorrem de duas em duas
semanas, o grupo vai decidir
quais as temáticas que quer
trabalhar, dentro dos temas:
cidadania ativa e direitos
humanos, e irá planear di-
versas ações para explorar
estes temas, trazendo-os a
debate na comunidade sin-
trense com iniciativas de
participação juvenil.
Este foi um dos diversos
intercâmbios internacionais
que estão a acontecer pela
Europa no âmbito da rede
internacional “Generation
Europe – The Academy”, que
durante três anos envolverá
45 organizações internacio-
nais e que, por meio de par-
cerias, possibilitará a cola-
boração entre organizações
que, por sua vez, trabalharão
entre si divididas em grupos
de três. A Youth Coop insere-

Grupo Português num workshop

O

se na parceria n.º 7, enquanto
representante de Portugal, e
coopera com a Kacsakö
Egyesület (Hungria), a
Kramixxo Waggong e a EJBW
(Alemanha).
Consequentemente, este pro-
jeto, financiado pelo progra-
ma da união europeia Eras-
mus +, incentiva os diferen-
tes grupos de jovens a traba-
lharem uma ou mais temá-
tica(s) relacionadas com a
cidadania e com os direitos
humanos, a nível local, e

viabiliza a realização de um
intercâmbio internacional por
ano, criando a possibilidade
de participação gratuita para
jovens com menos oportu-
nidades – provenientes de
diversas nacionalidades –, de
forma a que estes possam
trocar experiências, aprendi-
zagens e ideias entre si.

Fonte: Marta Rodrigues,
Youth Coop - Cooperativa
para o Desenvolvimento e

Cidadania CRL


