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Hockey Club de Sintra apresenta equipas para a temporada 2022-23
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Após férias regressa a atribuição de bilhetes aos assinantes com assinaturas em dia.
No Chão de Oliva, Companhia de Teatro de Sintra, com a peça “Harveys, nunca mais!”, até 15 de outubro na Casa de
Teatro de Sintra. Não válida para as sessões de 2 e 16 de outubro cujas receitas revertem a favor da Amnistia Internacional e da
APAV, respectivamente.
No Teatro Politeama – Lá féria, “Mulheres à beira de um ataque de nervos”.
Peça no Jornal de Sintra o seu voucher para duas pessoas e reserve a sua presença directamente no teatro.

Assinantes do Jornal de Sintra com bilhetes grátis para o teatro
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Entusiasmo no Pavilhão Desportivo de Monte Santos com a apresentação de todos os escalões do Hockey Club de Sintra em actividade, e da patinagem artística,
antecendo o início da temporada de 2022-23.
Aconteceu no sábado, dia 24, com o ponto alto da festa, a começar pelas 21h00 para discutir a “1940 Cup Agostinho Fernandes”, entre a equipa da casa, e o
Alenquer e Benfica, homenageando uma das figuras que marcam o hóquei em patins nacional pela sua longevidade, e pela dedicação à modalidade. Agostinho
Fernandes, é o mecânico do Hockey Club de Sintra, e durante alguns anos, fez parte do “staff” da selecção nacional, com as mesmas funções, e do Sporting Clube
de Portugal. Entrou para o emblema de Sintra, em Novembro de 1995, e vai completar 27 anos ao serviço do clube, agora presidido por Francisco Leitão.
Quanto ao troféu, viajou para a região ribatejana, já que a equipa de Alenquer venceu por 3-5.
Certamente que a Câmara Municipal de Sintra estará atenta a esta figura do Desporto, atribuindo-lhe a tão merecida medalha do concelho – Grau Ouro.

fotos: ventura saraiva



2 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 30 DE SETEMBRO DE 2022

SOCIEDADE

Associações e colectividades de Sintra: notas para a sua história (I)
Nuno Miguel Jesus*

* (Licenciatura em História e mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade
Lusófona; Investigador)

Hockey Club de Sintra
Fundado em 30 de Agosto de 1940. Os seus
símbolos são da autoria de um dos seus
sócios, o conhecido Consiglieri da Silva
Martins. Ocupou
p r i m e i r a m e n t e
enquanto espaço/
sede uma sala dis-
ponibilizada no
Palácio Valenças,
mudando-se quatro
anos depois para
os n.º 13-14-15 da
Praça da República
onde permaneceu
até 1994. Nesse
ano transferiu-se
para a sua atual
sede, a 1 de Dezembro, data da inauguração
do seu pavilhão gimnodesportivo.
Desde a sua fundação usou bastas vezes o
rinque de patinagem do Parque da Liberdade,
cedido para o efeito pela CMS.
Em 1982, após inúmeras tentativas goradas,
conseguiu-se lançar mãos à obra para a
concretização do seu próprio gimnodes-
portivo, cuja primeira pedra foi lançada a 24
de Novembro de 1984.
Além do hóquei, onde se notabilizou desde
muito cedo, praticaram-se nas suas insta-
lações as seguintes modalidades: tiro;
ginástica; ténis; automobilismo; futebol de
salão; basquetebol; voleibol; corrida de
patins; pesca desportiva; hóquei em patins
em linha; patinagem artística e cicloturismo.
Algumas das suas vertentes foram praticadas
por ambos os sexos como o hóquei ou o bas-
quetebol; tendo infelizmente deixado algumas
de serem praticadas.
Evidenciou-se ainda desde a primeira hora
numa forte vertente social, colaborando e
organizando diversas iniciativas do género,
tais como: o Natal dos Pequeninos (1944 e
1965); o Folar dos Pobrezinhos (1947); Festas
em Favor do Preventório de Colares (1949);
Festa da Criança (1962); Santos Populares e
Eleição da Rainha das Colectividades de
Cultura e Recreio (1963); ou o I Cortejo de
Oferendas a favor do Hospital da SCMS
(1946).
Ao longo de mais de 70 anos de atividade
acumularam-se troféus e menções honrosas,
bem como as seguintes medalhas de mérito/
louvor: Louvor da Associação de Patinagem
do Sul (1944), Oficial da Ordem da bene-
merência (1947), medalha de Mérito Municipal
(grau ouro), 1950; Louvor da Direcção Geral
de Educação Física, Desportos e Saúde
Escolar (1951); Medalha de Bons Serviços
Desportivos (1965); Medalha de Honra ao
Mérito Desportivo (1990); Medalha de Bons
Serviços da Federação Portuguesa de
Patinagem (1990) e Colar de Honra ao Mérito
Desportivo da APL (1999).

Sociedade Filarmónica
Os Aliados
Fundada a 12 de Junho de 1922, no Largo dos
Aliados em S. Pedro de Penaferrim, Sintra. O
seu nascimento deve-se a uma cisão entre os

filarmónicos da Sociedade União 1.° de
Dezembro, de que resultou a constituição de
dois grupos distintos: um, que procurava a
continuidade da banda, (a qual, segundo
jornais da época, durou até 1928), enquanto
o outro, determinado a abandoná-la, criou uma
nova banda no bairro de S. Pedro.
Foram seus fundadores Joaquim Gomes dos

Santos, Hermenegildo Lourenço, Ricardo
Rangel, Manuel Pedro Oeca, Gregório
Figueira, Ricardo Rangel Gomes e António
Francisco (comissão organizadora do grupo
musical), Inácio dos Santos Mata, Alberto
Gomes da Silva, José Maria Ramos, Nunes da
Silva, Francisco Miranda, Júlio do Livramento
Miranda.Alberto Gomes da Silva foi o primeiro
sócio da colectividade.
Ensaiavam onde podiam, com predominância
nas residências de Alfredo de Oliveira e Silva
e de Olímpio Chalanca, embora também
durante algum tempo, numa dependência da
“taberna” de Joaquim Gomes dos Santos,
também conhecido por “Joaquim Galego”, na
Cova da Onça (Calçada de S. Pedro), local
situado muito próximo da atual sede. Deter-
minados em constiturem a sua sede foram
recolhendo, aqui e ali, através de festejos,
concertos, atuações muito variadas, meios
para adquirir a sua sede. No verão destaca-
vam-se as suas atuações na “Quinta D. Dinis”
localizada próximo do Largo da Feira de S.
Pedro, propriedade de  Soares Ribeiro.
Em 1923, em sessão da assembleia geral de 7
de Junho, era apresentada a proposta de
aquisição do terreno onde hoje se encontra
instalada a sua sede, o que foi concretizado,
tendo o terreno sido adquirido pela quantia
de dois mil e quinhentos escudos, ao seu
proprietário, Manuel Constantino Jorge,
conforme consta em acta da assembleia geral
de 4 de Fevereiro de 1924.
Por essa altura encontravam-se registados um
total de quatrocentos e setenta e dois sócios.
Foi deste grupo de associados que se reuni-
ram variados esforços para a angariação de
donativos e apoios para, qier a construção
da sede, quer da manutenção da banda de
música.
A 25 de Dezembro do ano seguinte, entrava
em funcionamento a sua sede social. Em 1937
nascia o seu rancho folclórico, fundado por
António Nascimento, e que se manteve ativo
de 1937 até 1941, sendo reorganizado pouco
depois. Contava aidna com uma escola de
música, sendo de destacar a importância na
direcção dos seus trabalhos Eduardo Batalha,
que formou mais de 24 elementos e músicos.
O seu falecimento não significou o seu fim,
pois teve continuidade até aos dias de hoje.
Foram alguns dos seus maestros da banda
os seguintes: Eduardo Francisco graça;
tenente Vila Nova, Silvério de Capos, José

Maria Baltazar, Raul Domingues; JoséAmável
Pinto de Sá; José Pires, Alberto Freitas, Vasco
Mendes Serra ou Guilherme Ferreira Marau,
Rui Moreira.
Destacou-se ainda pela realização das
seguintes iniciativas. Carnaval Carocolino, na
5.ª feira antecedente ao Domingo Gordo,
tendo a primeira vez que tal aconteceu sido
em 1926. A primeira vez que tal aconteceu foi
em 1926, ano em que ocorreu mesmo o desfile
carnavalesco, no domingo gordo e terça feira
de Carnaval, começando e terminando junto
ao Paço da Vila.
Nos anos 60 passou a utilizar o pavilhão dos
bombeiros voluntários de Sintra, mais bem
apetrechado.
Desenvolveu sempre uma ação benemérita,
ajudando os mais pobres, distribuindo ca-
bazes,  realizando várias festas e eventos
vários.
Chegou a ter ainda um grupo coral, criado em
1976, e constituído por 31 elementos, mas que
se manteve por pouco mais de quatro anos
em atividade.

Associação dos Bombeiros
Voluntários de Sintra
Fundada após um incêndio na residência de
João Augusto Cunha, na rua Sotto Mayor, ao
n.º 9 da vila de Sintra. É a partir daqui que se
pensa em lançar a corporação, esforço que já
se havia tentado levar por diante em 1885,
mas que então se vira gorado de fracasso.
Para esta intenção contribuiram, entre outros,
João Nunes, Lino Antonio da Costa, Luciano
de Figueiredo Mendes da Silva, Francisco
Anselmo de Oliveira, Joaquim Maria
da Cunha e João Augusto Cunha.
Fundada a 1 de Setembro de 1889.
Com sede provisória na Rua Fresca
desde 1890, passam a dispor mais
tarde de uma dependência cedida
pela CMS no edifício dos paços do
concelho e que sucessivamente foi
sendo conhecida como Casa da
Bomba, mais tarde Quartel João Au-
gusto Cunha, depois Quartel
Guilherme Gomes Fernandes, até à
mudança para as atuais instalações
em 1990.
Louvados pela sua importante
intervenção em Sintra pela rainha D.
Amélia em 1896, são honrados com
a nomeação de Real Associação dos
Bombeiros Voluntários de Sintra, em
1905.  Em 1919 eram agraciados pela
Sociedade Portuguesa da Cruz
Vermelha pelo seu apoio dado na luta contra
a pneumónica neste ano, bem como pela a
antiga e extinta associação de caridade de
sintra por em certo momento da sua história
ter acolhido no seu quartel quatro crianças/
meninas abandonadas e ao desamparo. A
estas condecorações devem ainda juntar-se
as seguintes: Oficial da Ordem de beneme-
rência, medalha de ouro por serviços distintos
doada pela CMS, medalha da benemerência
da Cruz Vermelha, entre muitos outros
louvores.
Joaquim Nunes Garcia, Joaquim Maria de
Oliveira Cunha e Joaquim Mário Garcia Cunha,
além de Dário Nunes Garcia, são apenas
alguns dos que se distinguiram ao longo de
mais de 100 anos de vida e atividade.

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de São
Pedro de Sintra
Foi numa taberna que Alfredo de Oliveira e
Silva, João Tibúrcio Pacheco Júnior e João
da Silva coelho, operários da construção,
decidiram fundar um corpo de salvação
pública em São Pedro de Sintra, recebendo
desde logo o apoio do Visconde de Faro e
Oliveira, que lhes cedeu, após pedido feito
nesse sentido, um espaço na sua quinta junto
ao largo da feira de São Pedro. Com ajuda de
todos e de muitos anónimos, começaram a
amealhar-se pequenos fundos e ajudas, e com
a realização de várias quermeses – a primeira
das quais realizada em 1907 –, conseguiu-se
comprar uma antiga cocheira.
Foram feitas escadas de crochet, adquiriu-se
em 1908 uma primeira bomba braçal, importada
da Alemanha (Metz) e foi ainda criado um livro
de sócios (sendo primeiro assinante o rei D.
Carlos, na altura a veranear em Sintra). No
ano seguinte começavam os trabalhos de
instrução dos primeiros voluntários, com
apoio dos bombeiros municipais de Lisboa.
Uma bomba manual foi entretanto ofertada
no ano seguinte, e em finais do ano eram
ofertados os seguintes meios logísticos e
materiais:2 bombas braças, 1 escada
mecânica; 1 carro pronto socorro; 1 maca da
Cruz Vermelha, entre outros.
Acorreram logo numa das suas primeiras
intervenções em 1920, a um incêndio ocorrido
no chalet América, na Estefânea, a que se
seguiram importantes intervenções durante

a gripe pneumónica de 1918;com transporte
de doentes para os hospitais e acolhimento
de outros nas suas instalações; num incêndio
na Fábrica da Pólvora em Barcarena,  bem
como em várias ocorrências no Palácio de
Queluz (como o incêndio de 1934), entre
outras.
A partir de 1935 e até 1953 sedearam-se num
barracão antigo na Calçada de São Pedro, até
serem inauguradas as suas novas instalações
nesse ano, com toda a pompa e circunstância.

(Continua em próxima edição)

Comemoração do 34.º aniversário, decorria o ano de 1956
(foto arquivo: facebook Sociedade Filarmónica Os Aliados)

foto: facebook HCS
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A Câmara
Municipal
de Sintra,
numa ini-
ciativa di-
rigida à
comunida-
de educati-
va, promo-
ve o espe-
táculo “A
Música em que a Voz Dança”, no dia 3 de outubro, pelas
14h00, na Biblioteca Municipal de Sintra.
Esta iniciativa é dirigida a professores bibliotecários da Rede
de Bibliotecas Escolares do concelho, com o objetivo de
marcar o início do ano letivo e apresentar a Biblioteca
Municipal de Sintra à comunidade educativa, bem como a
oferta e serviços deste equipamento.
Simultaneamente, este evento assinala ainda o Dia Mundial
da Música e o Dia das Bibliotecas Escolares, comemorados
também no mês de outubro.
O espetáculo pretende ser de partilha entre três formas
artísticas, nomeadamente, a poesia declamada por José Fanha,
a música do piano de Carlos Garcia, e a dança por Raquel
Santos e João Fanha.
A participação nesta iniciativa é gratuita, mediante marcação
prévia para o número de telefone 21 923 61 71 / 90.

Sintra recebe professores
com sessão dedicada à dança,
música e poesia

icou a saber-se, na
sexta-feira, dia 23 de
setembro, ao final da
tarde, que os profes-
sores impedidos de

FENPROF – Mobilidade por Doença

FENPROF vai expor situação
à Provedoria de Justiça

F
se apresentarem ao proce-
dimento de mobilidade por
doença (MpD), devido às
alterações impostas pelo ME
ao regime que vigorava, afi-
nal não poderão ser deslo-
cados na sequência de apre-
ciação das exposições que
apresentaram no ministério.
Recorda-se que a apreciação
casuística das situações não
enquadradas pelo regime
restritivo imposto foi com-
promisso da equipa gover-
nativa, assumido perante os
professores, a FENPROF e a
Assembleia da República.
Conclui-se, agora, que os res-
ponsáveis do Ministério da
Educação, pelo que afirma-
ram hoje, prometeram o
impossível, ou seja, o que não
podiam fazer. Portanto, an-
daram a enganar professores
que, com doenças incapaci-
tantes comprovadas, neces-
sitavam de uma deslocação
inferior a vinte quilómetros
ou, reunindo as condições de
candidatura, não obtiveram
vaga no âmbito deste proce-
dimento que o ME transfor-
mou em concurso com vagas,
candidaturas, listas ordena-
das e colocações.
Recorda-se que o ME decidiu
alterar o regime de MpD,
alegando a possível existên-
cia de fraudes indiciadas pela
grande concentração de
professores em mobilidade,
principalmente em quatro
concelhos do país: Viseu,
Braga, Bragança e Vila Real.
A FENPROF combateu desde
a primeira hora esta argu-
mentação, deu parecer nega-
tivo às alterações propostas
e instou o ME a desenvolver
medidas de confirmação das

situações de doença, em vez
de pôr em causa a honesti-
dade de quem usufruía deste
direito. Só que os respon-
sáveis do ministério optaram
por outro caminho e decidi-
ram restringir a possibilidade
de MpD a quem se encon-
trava a menos de 20 quiló-
metros, medidos em linha reta,
estabelecer quotas por es-
cola/agrupamento e distribuí-
las por grupo de recruta-
mento, o que deixou de fora
quase 3000 docentes cuja
doença incapacitante estava
devidamente comprovada.
Ao ter restringido a possibili-
dade de deslocação e, agora,
com a informação jurídica
que considera ilegal o com-
promisso assumido pelo Mi-
nistro e pelo Secretário de
Estado é bem provável que
muitos docentes que pode-
riam trabalhar em escolas
próximas da residência ou do
local de tratamento tenham de
entrar em situação de baixa
médica, agravando o proble-
ma da falta de professores. Ao
55.º dia de baixa será requerida
a apresentação em junta
médica da ADSE, muitos
seguindo depois para a junta
da Medicina no Trabalho, que
poderá decidir pela atribuição
de serviços moderados, ou
seja pela redução parcial ou
total da componente letiva;
outros, os que apresentem
situações mais graves, man-
ter-se-ão de baixa durante um
período de 18 meses, findo o
qual poderão ter de assim
permanecer outros 18, num
total de 3 anos em situação
de baixa médica.
Confirma-se, agora, que  as
alterações impostas pelo ME
puseram em causa um direito
fundamental dos docentes
com doenças incapacitantes:
a garantia de segurança e
saúde no trabalho, deixando-

os desprotegidos; confirma-
se, também, que perante
situações concretas com que
se confrontaram, os respon-
sáveis do ME comprome-
teram-se com o que não po-
diam fazer por ser ilegal.
Perante a situação criada, a
FENPROF:
1) Irá expor o problema à Pro-
vedoria de Justiça, requeren-
do que seja solicitada a
fiscalização da constitucio-
nalidade de um procedimento
que discriminou milhares de
professores e excluiu milhares
de cidadãos, no caso pessoal
docente, de beneficiar de
MpD ficando, por isso, sem
beneficiar de garantia de
segurança e saúde no traba-
lho, apesar de esse ser um
direito constitucionalmente
consagrado;
2) Solicitará aos grupos
parlamentares que requeiram
a fiscalização da consti-
tucionalidade desta situação,
pelos mesmos motivos atrás
referidos;
3) Exigirá conhecer os me-
canismos que o ME diz estar
a organizar e desenvolver
para responder às necessi-
dades destes docentes, dei-
xando desde já claro que
rejeitará qualquer solução
que os afaste compulsiva-
mente da profissão, requali-
ficando-os para o exercício de
atividades não condizentes
com a profissão docente.
4) Apela aos professores que
reúnam condições para tal,
que participem na Concen-
tração / Plenário Nacional a
realizar em 4 de outubro, junto
à Assembleia da República,
em que este problema criado
pelo Ministério da Educação
estará, naturalmente, pre-
sente.
 

Fonte: Secretariado
Nacional da FENPROF

Gulbenkian
cria bolsas
de mérito
para jo-
vens can-
didatos ao
ensino su-
p e r i o r
com eleva-
da qualificação escolar e escassos recursos financeiros. O
período de candidaturas decorre de 1 a 24 de outubro.
As novas Bolsas Gulbenkian Mérito vêm reforçar os apoios
atribuídos ao longo dos últimos anos a jovens de elevado
potencial que se candidatam ao primeiro ano do ensino
superior e que apresentam mais dificuldades económicas. O
número de bolsas passará, assim, das 85 atribuídas em 2021/
22 para 500 novas bolsas este ano letivo, o que representa um
aumento quase seis vezes superior face ao ano anterior. A
Gulbenkian realizará uma despesa anual de um milhão de euros
com estas bolsas; a renovação das mesmas durante todo o
percurso académico dos estudantes corresponderá a um apoio
de cinco milhões de euros.
Serão elegíveis os alunos que tenham sido colocados numa
instituição portuguesa de ensino superior, através do
concurso nacional de acesso, com nota de entrada igual ou
superior a 17 valores, rendimento familiar anual per capita até
12.000• e que apresentem comprovativo de candidatura à bolsa
de ação social da Direção Geral do Ensino Superior (DGES).
O valor anual da bolsa a atribuir será de 2.000 • para todos os
alunos selecionados, que será reforçado com um valor
adicional único de 2.000 •, caso o aluno frequente um semestre
numa universidade no estrangeiro, no âmbito de um programa
de mobilidade internacional. Este apoio suplementar permitirá
aos estudantes o acesso a uma experiência relevante e
enriquecedora para o seu percurso pessoal e de formação,
que na maior parte dos casos não chega a realizar-se por falta
de meios financeiros.
Com as Bolsas Gulbenkian de Mérito, a Fundação Gulbenkian
procura continuar a potenciar o papel da educação e contribuir
para uma maior equidade social, dando uma oportunidade
aos alunos mais brilhantes e fomentando o potencial impacto
futuro destes bolseiros na sociedade.

Gulbenkian lança
500 novas bolsas de mérito

JORNAL DE SINTRA

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, VIA CTT
• Portugal – 15,10 euros/ano • Estrangeiro – 20 euros/ano

EDIÇÕES ON-LINE EDIÇÕES ON-LINE EDIÇÕES ON-LINE EDIÇÕES ON-LINE EDIÇÕES ON-LINE DDDDDA EDIÇÃO A EDIÇÃO A EDIÇÃO A EDIÇÃO A EDIÇÃO EM PEM PEM PEM PEM PAPELAPELAPELAPELAPEL
• Portugal e Estrangeiro – 15,10 euros/ano (só com senha de acesso)

APOIO AO JORNAL DE SINTRAAPOIO AO JORNAL DE SINTRAAPOIO AO JORNAL DE SINTRAAPOIO AO JORNAL DE SINTRAAPOIO AO JORNAL DE SINTRA
•  20 euros  – Assinatura anual – Edições em papel e on-line
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A Câmara Municipal de Sintra e os SMAS de Sintra
apresentaram, esta sexta-feira, o projeto de Requalificação
da Centralidade de Covas, na freguesia de Rio de Mouro,
num investimento conjunto de 900 mil euros.  
A presente empreitada insere-se na Área de Reabilitação
Urbana (ARU) de Rio de Mouro Velho, e tem como objetivos
a revitalização da identidade de Covas e o desenvolvimento
do conforto e segurança da população, tendo como base o
reforço das características singulares de uma aldeia.
Para o presidente da autarquia, Basílio Horta, a concretização
deste projeto é a “continuação de uma estratégica que visa
melhorar e aumentar a qualidade de vida de quem vive e
trabalha em Sintra”, sublinhando que “o concelho não se
esgota no Centro Histórico nem num só setor, é nossa missão
dignificar todo o território e valorizar a memória e a identidade
dos nossos lugares”.
A requalificação do espaço público de Covas irá privilegiar a
circulação pedonal e outros modos de circulação suave,
proporcionando o desenvolvimento de condições para que a
rua e os largos voltem a ser pontos de agregação e
sociabilização das aldeias.
Neste sentido, as principais linhas estratégicas do projeto
apresentado são:
• Criação de ruas partilhadas, entre os veículos e peões, de
modo a rentabilizar as suas acuais dimensões reduzidas, e
introdução de sentido único e circulatório para minimizar
possíveis conflitos;
• Alteração dos pavimentos para uma materialidade e solução
que permita a realização do tráfego reduzido existente,
juntamente com a comodidade e salvaguarda para os peões,
mantendo as características pré-existentes de ruralidade e de
encanto de aldeia e do campo;
• Tratamento diferenciado e cortado ao trânsito nos acessos
aos caminhos rústicos;
• Recuperação de parte do troço da Rua dos Malmequeres, de
modo a reduzir os becos e situações de constrangimento,
fluindo assim a circulação automóvel;
• Introdução de espaços de estadia para convívio e lazer da
população e requalificação de infraestruturas preexistentes;
• Criação de estacionamento organizado sempre que haja área
suficiente para o realizar.
Simultaneamente, os SMAS de Sintra irão proceder à reabi-
litação das redes de abastecimento de água e de drenagem de
águas residuais, e à construção e remodelação de sumidouros
(águas pluviais).
A Requalificação da Centralidade de Covas é uma empreitada
realizada entre a Câmara Municipal de Sintra e os SMAS de
Sintra e representa, para a autarquia, um investimento de cerca
de 470 mil euros.
De recordar que este projeto junta-se aos investimentos já
realizados pelo Município de Sintra na ARU de Rio de Mouro
Velho, nomeadamente, a realização do circuito ciclável e
pedonal de Rio de Mouro ao Cacém, a recuperação de ligação
a Rio de Mouro velho e a Requalificação da Centralidade de
Paiões, num valor global de mais de 2 milhões de euros.

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

Sintra apresenta projeto
de requalificação
da centralidade de Covas

Vida Partidária/Iniciativa Liberal propõe

Criação de parque
de estacionamento em Lourel
Em Assembleia Municipal do
dia 22 de Setembo esta força
política apresentou  propos-
tas que embora não fossem
aprovadas fazem questão em
delas dar público conhe-
cimento.
Dado que entre as propostas
apresentadas se encontra
uma que defende a criação  de
um parque de estaciona-
mento em Lourel, que por ser
inédita, iria facilitar a vida aos
residentes da zona Norte,
nomeadamente das uniões
de freguesia São João das
Lampas/Terrugem e União
freguesias Almargem do
Bispo, Pero Pinheiro, Monte-
laver, estas sempre esqueci-
das nos planos de estacio-
namento camarários.
Por outro lado iria esvaziar
consideravelmente o trânsito
da Estefânia e a entrada em
Sintra.
Esta solução a ser implantada
nos terrenos das oficinas
camarárias iria receber cerca

Foto: IL

Última
edição

do Jornal
de Sintra

www.jornaldesintra.com

de 700 viaturas à superfície,
podendo este número ser
multiplicado se a opção recair
na construção de um silo.

A Guarda Nacional Republi-
cana, para além da sua ativi-
dade operacional diária, levou
a efeito um conjunto de ope-
rações, em todo o território na-
cional, entre os dias 16 a 22
de setembro, que visaram,
não só, a prevenção e o com-
bate à criminalidade e à
sinistralidade rodoviária,
como também a fiscalização
de diversas matérias de
âmbito contraordenacional,
registando-se os seguintes
dados operacionais provisó-
rios:
 
1. Detenções: 444 detidos em

GNR
Atividade operacional semanal

flagrante delito, destacando-
se:
· 232 por condução sob o
efeito do álcool;
· 94 por condução sem
habilitação legal;
· 22 por tráfico de estu-
pefacientes;
· 17 por posse ilegal de armas
e arma proibida;
· 11 por furto e roubo;
· Sete por violência do-
méstica.
 
2. Apreensões:
· 2 147 doses de liamba;
· 535 doses de haxixe;
· 258 doses de heroína;

· 207 doses de cocaína;
· Quatro doses de MDMA;
· 174 pés de canábis;
· 24 armas de fogo;
· 39 armas brancas ou
proibidas;
· 215 munições;
· Dez viaturas;
2 680 euros em numerário.
 
3. Trânsito:
Fiscalização: 8 308 infrações
detetadas, destacando-se:
· 1 972 excessos de velo-
cidade;
· 569  por falta de inspeção
periódica obrigatória;
· 533 por falta ou incorreta

utilização do cinto de segu-
rança e/ou sistema de reten-
ção para crianças;
· 397 por condução com taxa
de álcool no sangue superior
ao permitido por lei;
· 298 por uso indevido do te-
lemóvel no exercício da
condução;
· 286 relacionadas com ta-
cógrafos;
· 248 relacionadas com
anomalias nos sistemas de
iluminação e sinalização;
· 208 por falta de seguro de
responsabilidade civil.

Fonte: GNR

Seria criado, em simultâneo
uma rede de transportes até
ao centro de Sintra.
Alegam ainda os proposi-

tores da proposta que finan-
ceiramente seria viável.

Fonte: Iniciativa Liberal
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Hoje, dia 26 de setembro, celebramos todos os ex-fumadores!
O tabagismo continua a ser o principal fator de risco prevenível de
morbilidade e mortalidade precoce. Ainda hoje é muitas vezes com
complacência que olhamos para este hábito, que continua a ser socialmente
tolerado.
A Europa é a região com maior
proporção de mortes pelo taba-
co, com cerca de 1,5 milhões
de mortes anuais atribuíveis ao
tabaco. Apesar da tendência
para a diminuição dos hábitos
tabágicos na Europa, estima-se
que pelo menos 1 em cada 4
pessoas com mais de 14 anos
ainda seja fumador ativo.
Nos países desenvolvidos, o
tabagismo está associado a
uma diminuição da esperança
média de vida em pelo menos
10 anos. Contudo, a cessação
tabágica, especialmente antes
dos 40 anos de idade, pode
reduzir dramaticamente esse
risco de morte prematura.
O risco de desenvolver doenças associadas ao tabaco, nomeadamente o
Acidente Vascular Cerebral (AVC), é tanto maior quanto maior for o número
de cigarros fumados durante a vida. Estima-se que o risco de AVC nos
fumadores seja 2 a 4 vezes superior ao dos não fumadores. Mesmo o fumo
passivo pode aumentar o risco de AVC em cerca de 25%.
Quando o fumo do cigarro é inalado, a nicotina e monóxido de carbono
entram na circulação sanguínea. A nicotina aumenta a frequência cardíaca
e a pressão arterial, enquanto que o monóxido de carbono torna o transporte
de oxigénio no sangue menos eficiente.  A exposição tabágica também
acelera os processos ateroscleróticos, causa lesões na camada interna da
parede das artérias, facilita a agregação das plaquetas e formação de
“coágulos”, diminui a proporção de colestrol-HDL (o “bom” colestrol) e
aumenta o risco de certas arritmias cardíacas, nomeadamente a fibrilhação
auricular, que aumentam o risco de AVC.
Nunca é tarde para deixar de fumar! Depois de 5 anos sem fumar, o risco de
AVC parece ser semelhante ao dos não-fumadores. Mesmo após um AVC,
a cessação tabágica tem benefícios na recuperação e prevenção de novos
eventos.
Se é fumador, deixar de fumar é o passo mais importante que pode dar pela
sua saúde. Os que o rodeiam também vão agradecer! Até o ambiente ficará
a ganhar com a redução do consumo do tabaco.
Se é já um ex-fumador, já está a usufruir de mais e melhor tempo de vida e
saúde, benefício que começou no dia em que fumou o último cigarro.
Desejamos que continue a celebrar essa conquista e que inspire outros a
valorizar a liberdade e o bem-estar que advêm da cessação tabágica.

Maria João Lima
Neurologista do Hospital Pedro Hispano

Unidade Local de Saúde Matosinhos; Membro J-SPAVC

Dia Europeu do Ex-Fumador / 26 de setembro de 2022
O flagelo do tabagismo
na Europa e o seu impacto
na ocorrência de AVC

Maria João Lima, neurologista

Para celebrar o Dia de São Miguel
Sintra vai receber a Festa do
Outono no Jardim da Correnteza,
de 30 de setembro a 5 de outubro,
Esta festa dará as boas vindas à
recém chegada estação do ano,
servindo também como cartão de
boas vindas aos estudantes que
ingressaram na recém chegada
instituição de Ensino Superior, o
ISCTE – Sintra, Escola de Tecno-
logias Digitais Aplicadas, envol-
vendo os alunos nas atividades da
freguesia, como forma de integração.
O evento de entrada livre, decorrerá
no Jardim da Correnteza e nas zonas
adjacentes, Rua Dr. Alfredo Costa e
Av. Dr. Miguel Bombarda, um local
com vista privilegiada para o Vale
da Raposa e para o Centro Histórico

Jardim da Correnteza
recebe Festa do Outono

da Vila.
Composta por tasquinhas tradicio-
nais, exposição e venda de artesa-
nato, doçaria e produtos regionais,
a Festa do Outono contará também
com diversos espetáculos que irão
dinamizar o espaço. Para além de
animar o centro da Vila de Sintra e

promover o convívio entre todos, a
iniciativa tem também o objetivo de
promover os produtos tradicionais.
O evento é uma organização da
União das Freguesias de Sintra e
conta com o apoio da Câmara
Municipal de Sintra.

A Comissão Europeia, em cola-
boração com a Organização Interna-
cional para as Migrações (OIM),
lança o projeto conjunto, financiado
pela União Europeia através do
Instrumento de Assistência Técnica
(TSI), para prestar apoio ao Alto
Comissariado para as Migrações em
Portugal (ACM) nos esforços de
melhoria da integração de migrantes
e refugiados no país, incluindo
pessoas deslocadas da Ucrânia.
O projeto será lançado amanhã, 28
de Setembro, às 9:30h, na conferên-
cia de alto-nível “Integração e
Inclusão de Migrantes em Portu-
gal: uma abordagem colabora-
tiva”, que terá lugar na sede da
Representação da Comissão
Europeia em Portugal. Contará com
a participação da Ministra Adjunta
e dos Assuntos Parlamentares de
Portugal, Ana Catarina Mendes, do
Diretor Geral do Apoio às Reformas
Estruturais da Comissão Europeia
(DG REFORM), Mario Nava, da
Representante da Comissão Euro-
peia em Portugal, Sofia Moreira de
Sousa, do Diretor Regional da

Melhorar os Serviços de Integração
de Migrantes em Portugal

Organização Internacional para as
Migrações (OIM), Ola Henrikson, e
da Alta Comissária para as
Migrações (ACM), Sónia Pereira,
entre outros.

Resultados a alcançar
Ao melhorar as estruturas existen-
tes e a capacidade do seu pessoal,
o Alto Comissariado para as Migra-
ções poderá dar respostas robustas
e eficazes à evolução das neces-
sidades de integração de migrantes
e refugiados por todo o país,
particularmente no que diz respeito
à habitação, educação emprego e
saúde. O ACM poderá também
melhorar o acesso rápido a direitos
e serviços do Estado, incluindo
aconselhamento jurídico, com o
objetivo de ajudar migrantes e
refugiados a alcançar uma melhor
integração socioeconómica e
participação no mercado de
trabalho.

Apoio a ser prestado
O projeto “Portugal: Melhorar os
Serviços de Integração de Migran-

tes”, irá apoiar o Alto Comissariado
para as Migrações a:
• Reforçar partilha de informação,
coordenação e mecanismos de
encaminhamento mais eficazes entre
os serviços de integração de mi-
grantes, outras entidades e
organizações que apoiam migrantes
no processo de integração.
• Melhorar a resposta das equipas
de emergência do ACM e o apoio
no terreno envolvendo migrantes.
• Avaliar e melhorar as plataformas
digitais recém-criadas que ajudarão
migrantes e refugiados na utilização
dos múltiplos canais de acesso aos
serviços do Estado, tais como
segurança social, cuidados de
saúde e finanças.
• Rever e conceber o plano de
formação do ACM sobre mediação
intercultural para assegurar que o
seu pessoal está preparado para dar
resposta às necessidades dos
migrantes.

Fonte: Comissão Euiropeia
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É possível uma economia alternativa?
Há hoje um sentimento
generalizado de preocu-
pação e até de medo do
futuro. Seja por causa
da degradação das con-1.

dições climáticas, da degradação
das condições económicas da
maioria da população ou mesmo da
instabilidade política e social que se
vive um pouco por todo o mundo.
E, pelo menos no que respeita às
alterações climáticas, é seguro que
as mesmas vão agravar-se nos
próximos tempos, mesmo que
suspendêssemos de imediato os
factores que para elas têm vindo a
contribuir.

2. Face a uma tal situação parece
inquestionável que ou há uma al-
ternativa ao modo como actual-
mente dispomos dos recursos que
o planeta, a nossa casa comum, nos
disponibiliza ou então a médio/
longo prazo o nosso compor-
tamento levar-nos-á inexoravel-
mente a 6.ª extinção da vida na Terra,
em cujo limiar, aliás, já nos encon-
tramos, segundo vários cientistas.

3. Na nossa opinião, e de um modo
simplificado, há dois quadros-tipo
de alternativa possíveis, pelo menos
a médio prazo:
a) um, cujas opções visam reduzir a
pegada ecológica da produção e do
consumo sem tocar na lógica do
lucro e sem afectar o estilo de vida

A europa, que futuro?

dos seus principais beneficiários. É,
obviamente, a tese preconizada
pelos grandes interesse instituídos.
Porém, para além de acharmos que
tal opção não evita, a longo prazo, a
referida extinção, consideramos que
ela só é pos-sível
de implementar
contando com a
alienação e resi-
gnação das popu-
lações ou então
por via autoritária
e em ambos os
casos obedecen-
do um estilo de
governação que
apelidaríamos de
“orwelliana”.

b) outro quadro-
tipo, igualmente
possível mas tam-
bém com condi-
ções, teria como
principais caracte-
rísticas:
i) em primeiro lugar, o respeito pelos
limites impostos pelo planeta, ou
seja, a capacidade regenerativa da
Terra;
ii) em segundo,uma base social de
bem-estar para todos, que garanta
os bens essenciais à vida, todos
eles, aliás, contemplados nos 17
Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável propostos pelas
Nações Unidas;

iii) em terceiro lugar, uma dis-
tribuição da riqueza criada que
compense efectivamente o mérito e
o trabalho em detrimento da posi-
ção social (herdada ou obtida
através da usura, especulação ou

outras práticas ilícitas);
iv) por último, uma postura face à
vida que valorize também os bens
não materiais, tais como a
convivialidade ou o tempo de que
dispomos para nós próprios.

4. Uma tal alternativa implicaria,
quanto a nós:
a) a cooperação (e não a competição)
como forma predominante de

obtenção dos bens e serviços
inerentes à vida;
b) a repartição equitativa da riqueza
sobrepondo-se ao lucro como
principal objectivo;
c) a autonomia energética, alimentar
e financeira das várias comuni-
dades/regiões;
d) um Estado com efectivo poder
regulador, uma fiscalidade que inclua
os custos ambientais no preço dos
produtos e uma acção social que,
neste caso, já seria apenas suple-
tiva;
e por último aquilo que conside-
ramos uma condição sine qua non:
e) uma alteração de comportamento
da sociedade civil no seu estilo de
vida e no exercício da cidadania; no
primeiro caso, cada um tomando
consciência do seu papel enquanto
produtor, consumidor e aforrador e
no segundo, mediante a participa-
ção, individual ou colectivamente,
nas decisões políticas que dia após
dia vão determinando o modo como
vamos (sobre)viver no futuro pró-
ximo.
Mas uma tal participação pressupõe
motivação suficiente baseada na
indignação com os desvarios,
conluios, “desonestidades” e
atrocidades de que vamos tendo
conhecimento cada dia que passa.
É portanto a ética, sempre a ética, a
determinar o nosso futuro comum.

Ivo Gomes Francisco,
in A Areia dos Dias

A Câmara Municipal de Sintra
inaugura no MU.SA – Museu
das Artes de Sintra, a exposição
“Conservadores e modernistas
– Artistas da república portu-
guesa nas coleções municipais
de arte de Sintra”, patente de 5
de outubro a 5 de novembro.
Inserida na programação cul-
tural municipal a exposição
“Conservadores e modernistas
– Artistas da república portu-
guesa nas coleções municipais
de arte de Sintra” pretende ce-
lebrar a Implantação da Repú-
blica num contexto do panorama
artístico da época recorrendo às
obras das diversas coleções
municipais de arte.
Da seleção de artistas que com-
põem a exposição fazem parte
três artistas e agentes culturais
ligados à história mais recente
de Sintra, são eles José Alfredo,
Maria Almira Medina e Pedro
Anjos Teixeira.

Implantação
da República
assinalada
com exposição
no MU. SA

OPINIÃO
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Pinhal do Banzão!

Como se poderá constatar nas imagens que
junto, foi construida há dias aquilo que mais
parece uma Auto-Estrada (AE) no Pinhal do
Banzão. Agora só lhe falta a sinalização
horizontal.
Ocupando (diria antes, impermeabilizando) a
Rua do Pinhal da Nazaré, parte das Ruas dos
Alarifes e dos Navegantes, aí temos mais um
contributo para fazer das calmas ruas do
Banzão, uma rede alcatroada de frondosos
caminhos para utilização privilegiada dos
aceleras.
É de acrescentar que boa parte desta via ,
utiliza e cobre uma linha-de-água que vem das
proximidades de Janas e passa pelo Bairro da
Regateira (o nome vem de certo de “regar”).
Esta linha-de-água está claramente registada

é muito fácil de ver na carta militar n.º 415 do
Serviço Cartográfico do Exército. Quem
decidiu a construção desta via não podia
ignorar este “pormaior”.
Espero não vir a ter razão se algum tipo de
problema vier a suceder devido a esta
localização da nova AE.
Ironizando agora um pouco diria que esta obra
(?) apresenta, para já, várias evidentes vanta-
gens para os moradores e frequentadores do
Banzão:
• Vai permitir que mais facilmente NÃO se
respeite o limite de circulação de 30 quiló-
metros/hora das viaturas definido para a zona;
• Vai aumentar significativamente os sustos e
fugas dos pobres pões e ciclistas que com os
seus filhos e netos se arriscam a percorrer

esta AE.
• Também vai  certamente ajudar muito a que
em alturas de chuva intensa, a água que irá
pelo seu verdadeiro  leito, agora sabiamente
alcatroado, também escorra muito mais rápido,
contribuindo assim para umas belas cheias!
Agora muito mais a sério:
– Quem é que decide  e é responsável por
estas “benfeitorias” que impermeabilizam mais
uma parte do nosso Pinhal do Banzão?
– O Parque Natural de Sintra-Cascais não teria
de obrigatoriamente dar o seu aval a esta per-
turbação/destruição de uma zona de relevante
importância ambiental? Será que autorizou
esta obra? Duvido muito?
– Não se entende também a relevância desta
obra, que para além das perturbações já

referidas, só irá “ajudar” a que os poucos resi-
dentes a tempo inteiro da zona envolvida
nesta obra, consigam chegar muito mais
rápido a usas casas e, principalmente, sem as
suas viaturas sujas de pó ou lama.
É fundamental que todos estejamos atentos
à destruição do nosso Património e não
cruzemos os braços aos repetidos atentados
que vamos sofrendo.
Todos devemos EXIGIR ser esclarecidos de
quem são os responsáveis destes “ataques”
ao que é de todos nós.
Viva o nosso Pinhal do Banzão!

António David Miranda

O Volt Portugal apresentou a Comissão
Instaladora da sua Concelhia de Sintra no
sábado, dia 24 de setembro, em Almargem do
Bispo, tendo contado com a presença de
alguns elementos da Comissão Política
Nacional, e também com a co-Presidente do
partido, Ana Carvalho
O passeio pedestre permitiu aos partici-
pantes, perceber o risco que correm os
utilizadores destas vias da freguesia devido
à falta de passadeiras, passeios e sinalização
adequada.
Alguns fregueses associaram-se a esta
iniciativa, contribuindo com as suas opiniões
acerca das infraestruturas (passeios,
passadeiras, sinais, ou a sua falta) no espaço
comunitário da freguesia.

O Relatório Nacional de Segurança Rodo-
viária da Autoridade Nacional de Segurança
Rodoviária 20221, na versão de julho de 2022
(que se reporta a abril de 2022) na sua projeção
para o resto do ano, e as estatísticas relativas
a acidentes de viação no portal PORDATA2
demonstram um aumento da sinistralidade
rodoviária em tendência crescente ao nível
do número de ocorrências, vítimas mortais e
feridos – graves e ligeiros.
O Volt Portugal, deu o primeiro passo para a
instalação da sua Concelhia de Sintra através

Almargem do Bispo

Melhoramentos credíveis?

de um passeio pedestre em Almargem do
Bispo, no passado sábado, dia 24 de Setem-
bro, que contou com a presença dos seus
membros e também de alguns elementos da
Comissão Política Nacional, nomeadamente
a sua co-Presidente, Ana Carvalho, com o
objetivo de aumentar a consciencialização
para a segurança rodoviária de todos os
utilizadores das vias.
Foram identificadas situações de risco
extremo e elevado (ex: Rua Dom Afonso
Henriques, Rua da Igreja, confluência da Rua
Dom Miguel de Castro com a Rua da Igreja,
junto ao cemitério), sobretudo devido à falta
de infraestruturas que permitam a segurança
dos peões (como passadeiras e passeios, nas
ruas e cruzamentos já citados) e dos demais
utilizadores das vias.
Foram igualmente identificadas situações de

ausência de iluminação nas vias o que já
originou incidentes com pessoas e animais.
Também a sinalização existente, por vezes
arcaica e desadequada, sobretudo em zonas
de convivência, e o parco respeito pela mesma
não é suficiente para assegurar essa
segurança.

Esta ação visou, assim, aumentar a
consciencialização sobre a importância do
planeamento tático nas comunidades,
nomeadamente no que diz respeito à
segurança dos utilizadores da via pública,
com especial destaque para a proteção do
peão.                                            Fonte: VOLT

DIGA DE SUA JUSTIÇA
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A Câmara Municipal de Sintra apresenta, para o mês de
outubro, um programa diverso e gratuito pensado para a
juventude residente no concelho.
Esta programação mensal pretende oferecer diferentes
atividades e expressões culturais como o cinema, literatura,
música, oficinas e jogos.
Durante o mês de outubro os jovens poderão participar em
ciclo de cinema, técnicas de luz e som, música, teatro,
workshop de técnica vocal, jogos, concerto musical, entre
outas atividades.      
Esta programação acontece em diversos lugares do concelho,
como a Casa da Juventude, a Biblioteca Municipal ou nos
Centros Lúdicos de Sintra.

PROGRAMAÇÃO
Casa da Juventude
Segundas, quartas e quintas | 18h30 às 20h00
Técnica de Luz e Som, Música, Teatro
Técnicas de luz e som | segunda-feira   
Música | quarta-feira
Teatro | quinta-feira
Na Casa da Juventude decorrem aulas gratuitas de Técnica
de Luz e Som, Música e Teatro. Destinam-se a jovens com
idades compreendidas entre os 15 e 25 anos, residentes na
freguesia de Algueirão - Mem Martins.
As aulas decorrem no âmbito da parceria entre a Câmara
Municipal de Sintra e o Chão de Oliva, para o desenvol-
vimento do projeto PARTEJ - Práticas Artísticas para o
Empoderamento Juvenil, cujo objetivo é promover atividades
artísticas para a juventude.
Inscrições e informações: Instagram @partej.oficial  / Tel: 21
9267080

8 de outubro | 16h00 às 20h00
Vibrações – Yeri e Yeni (a confirmar)
Vibrações é um evento desenvolvido pela Associação Patamar
Melódico, com objetivo de valorizar a cultura e arte.
O primeiro momento acontecerá dia 8 de outubro, juntando
pessoas numa tarde de confraternização diferente e repleta
de talento, demonstrado através da música ao vivo.

14 de outubro | 11 de novembro | 9 de dezembro – 19h30 às
21h30 - Rebentos do Cinema Mundial
O ciclo de cinema, organizado pela Claraboia está a decorrer
na Casa da Juventude, com uma sessão por mês até dezembro.
Este ciclo tem uma programação única no concelho de cinema
não comercial realizado por jovens realizadores de todo o
mundo.
Entrada livre

15 e 29 de outubro - Workshop de Técnica Vocal
Este workshop de Técnica Vocal, promovido pela Associação
Juvenil Patamar Melódico, tem como objetivo criar um
momento de formação para quem nele participa, com foco na
temática da voz e do poder vocal. A componente prática deste
workshop será bastante forte, por forma a capacitar os
participantes a continuar a desenvolver as atividades
aprendidas, após os dias de formação, de modo autónomo. O
workshop terá uma carga horária de 6 horas divididas pelos
dois dias. 
Destinatários | jovens dos 15 aos 30 anos
Mais informações: @patamar.melodico.pt /
@patamar.melodico

Centro Lúdico de Rio de Mouro
5,12,19,26 de outubro | tarde
“O jogo mistério” - jogos de mesa
Às quartas-feiras, o centro lúdico dedica a tarde à exploração
de diferentes jogos de mesa com os seus utilizadores, com
especial participação e dinamização da equipa de animação.
Para todas as idades

Centro Lúdico das Lopas
5 outubro | Todo o dia - Aniversário do Centro Lúdico das
Lopas, Iniciativa em colaboração com a Youthcoop.
Neste dia o Centro Lúdico tem como oferta um programa
diversificado, na área do teatro, do conto, culinária, pintura
facial…
Encerramos este dia com uma Mini Mostra de Talentos.
Aberto à comunidade.

22 de outubro | 15h30 - João Pedreira - concerto
João Pedreira, músico de Sintra, apresenta um espetáculo
musical/concerto para toda a comunidade, como forma de
promover a arte musical e a importância que a mesma assume
na vida de todos. 
Todas as idades.

Centro Lúdico de Massamá
28 de outubro | 21h00 - Escape room” de Halloween
O Centro Lúdico de Massamá comemora o Halloween com
uma experiência cheia de adrenalina. Serão propostos desafios
à capacidade de reagir e decidir os enigmas que os
participantes terão de resolver, dentro das salas de fuga.
A partir dos 14 anos.
Atividade gratuita, inscrições prévias e limitadas no Centro
Lúdico.

Sábados de outubro | das 10h00 às 12h00
Expressões artísticas
Dá asas à criatividade nestas oficinas. Reconhecendo a arte
como um lugar de expressão pessoal e um estímulo à
criatividade, propomos metodologias inovadoras de
aprendizagem nas áreas das artes visuais, dança, expressão
dramática/teatro e música.
A partir dos 10 anos.

Contactos:
Centro Lúdico das Lopas: 21 923 68 71
deju.cllopas@cm-sintra.pt
Centro Lúdico de Massamá: 21 439 20 86
deju.clmassama@cm-sintra.pt
Centro Lúdico de Rio de Mouro: 21 923 68 70
deju.clriodemouro@cm-sintra.pt
Casa da Juventude: 21 926 70 80 
deju.juventude@cm-sintra.pt

Atividades gratuitas para jovens de Sintra
em outubro

A Câmara Municipal de Sintra organiza, no MASMO - Museu
Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, a conferência “O
projeto de recuperação e valorização do Sítio Arqueológico
do Alto da Vigia”, seguida de visita guiada, no dia 22 de
outubro, pelas 16h00, com entrada gratuita.
Dirigida ao público em geral, esta atividade tem como objetivo
dar a conhecer o projeto de recuperação e valorização do
Sítio Arqueológico do Alto da Vigia, através de uma visita
guiada.
Após a conferência, a visita prosseguirá até à exposição
«Onde o Sol se apaga no Oceano – O Santuário mais ocidental
do Império Romano», na qual aos visitantes terão a
oportunidade de conhecer e apreciar o espólio mais
significativo deste edílico e misterioso sítio arqueológico do
concelho de Sintra.
A participação na atividade requer inscrição prévia através
do contacto 219 238 608.

Projeto do Sítio Arqueológico
do Alto da Vigia
em conferência no MASMO

foto: jornal de sintraSítio Arqueológico do Alto da Vigia

A Câmara Municipal de Sintra
apresenta, no Centro Cultural
Olga Cadaval, a peça de teatro
infantil “A volta ao mundo em
80 dias” no dia 8 de outubro,
às 11h00.

Sintra recebe A volta ao mundo
em 80 dias de Júlio Verne

Baseado no romance de
aventura de Júlio Verne,
Philleas Fogg e o seu mais
recente criado Passepartout,
levarão o público a participar
numa fantástica viagem à

volta do mundo em 80 dias.
Nesta peça teatral, integrada
na programação Miúd@s no
Centro, Fogg propõe-se
visitar de comboio e de barco
os lugares mais exóticos do

nosso planeta, conhecer no-
vos povos, novas culturas.
Bilhetes à venda
na Ticketline 

A Câmara Municipal de Sintra vai apoiar financeiramente os
agrupamentos de escolas do concelho e a Associação CIAPA
Centro Aeroespacial, para a criação e desenvolvimentos de
projetos educativos e lúdicos, no valor de cento e cinco mil
euros.
Estas contribuições financeiras, aprovadas em reunião de
executivo, pretendem apoiar o desenvolvimento de projetos
na área da educação inclusiva, das ciências e da educação
aeroespacial.
O presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, referiu
que “criar, valorizar e estimular a criação de condições de
acesso à aprendizagem e ao sucesso de todos é nossa
prioridade”, sublinhando que “em Sintra, não queremos que
ninguém fique para trás por falta de oportunidades ou de
apoio”.
No que concerne aos projetos de educação inclusiva, o
montante aprovado enquadra-se na Medida 3 do Programa
de Apoio à Qualidade nas Escolas (PAQUE), relativo ao apoio
às práticas educativas com carácter inovador.
No presente ano letivo, este programa do Município de Sintra
recebeu 40 candidaturas, de 18 Agrupamento de Escolas,
que pretendem garantir e diversificar o trabalho desenvolvido
no apoio aos alunos com necessidades de saúde especiais.
Dos projetos apresentados, destacam-se as propostas de
desenvolvimento através de terapias assistidas por animais
e pela Musicoterapia.
O PAQUE destina-se a apoiar o desenvolvimento de projetos
pedagógicos da rede escolar pública, que sejam inovadores,
que promovam as boas práticas educativas, que impulsionem
novas dinâmicas nas escolas, que sejam expoentes de
qualidade e exemplos a seguir por outros estabelecimentos
de ensino.
Por sua vez, o apoio financeiro à Associação CIAPA Centro
Aeroespacial visa o desenvolvimento das suas atividades
nas áreas da experimentação e da educação aeroespacial,
dirigidas essencialmente a crianças e jovens de
comunidades vulneráveis.
Esta associação desenvolve um papel de relevância na
dinamização dos jovens em contexto escolar, contribuindo
para a sua participação ativa no âmbito do desenvolvimento
de atividades de recuperação das aprendizagens, a par do
contributo para o crescimento de competências formais de
aprendizagem de ciências experimentais.

Sintra reforça apoio
a projetos educativos
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ob o lema “Não Há Só
Estrelas no Céu”, mas
um conjunto variado
de corpos celestes, a
EPAV-Escola Profis-

SMAS de Sintra participam
nas “100 horas de astronomia” em Colares
Sessões de planetário e observação com telescópios na noite de 1 de outubro

S
sional Alda Brandão de Vas-
concelos, em Colares, vai ser
palco, no próximo sábado (1
de outubro), entre as 21h00 e
as 24h00, de uma das ativi-
dades que integra o evento
“100 horas de Astronomia” da
União Astronómica Interna-
cional (IAU), neste caso or-
ganizado pelo Grupo de As-
tronomia Amadora de Cola-
res. “100 horas de Astrono-
mia” vai decorrer de norte a
sul do país, para além das re-
giões autónomas dos Açores
e Madeira, e visa propor-
cionar, ao maior número de
pessoas, “o envolvimento
com o céu de forma a ga-
nharem uma compreensão
básica do nosso ambiente
astronómico”.
 Com entrada gratuita, esta
iniciativa vai contar com a
participação dos SMAS de
Sintra (Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento
de Sintra) que, através do
Espaço SMAS da Ribeira de
Sintra, proporcionará a rea-
lização de sessões de plane-
tário. As sessões são assegu-
radas pelos SMAS de Sintra,
no âmbito da missão de di-
vulgação científica e tecnoló-
gica em que se enquadra a
gestão das instalações da
Ribeira de Sintra que, em 2023,
assumirá o estatuto de Mu-
seu da Água e Resíduos
(MAR). O futuro MAR será,

ainda, um polo de referência
ao nível da educação e sen-
sibilização ambiental, na área
do ciclo urbano da água e dos
resíduos.
Como “Não Há Só Estrelas no
Céu”, a iniciativa vai arrancar
com uma palestra do inves-
tigador do Instituto de Astro-
física e Ciências do Espaço,
Cédric Pereira, seguindo-se
as observações com recurso

a telescópios, do Grupo de
Astronomia Amadora de
Colares, e as sessões de pla-
netário, a cargo dos SMAS
de Sintra, com visualização de
vídeos imersivos e imagens
de corpos celestes (planetas,
estrelas, galáxias…).
A observação do céu na noite
de Colares, sempre depen-
dente das condições atmos-
féricas, vai decorrer em simul-

tâneo com outros pontos do
território nacional, desde Via-
na do Castelo e Moimenta da
Beira até Monsaraz e Faro,
passando por Guimarães, Vila
Nova de Gaia, Espinho, São
Gião, Aveiro, Coimbra, Coru-
che, para além de Funchal e
Ilha de São Miguel.
Assumindo-se como um
evento de referência a nível
internacional, o maior mesmo

a nível nacional de obser-
vação cósmica, as “100 horas
de Astronomia” da IAU, que
este ano decorrem entre 1 e 4
de outubro, traduziram-se em
2021 na conquista por Portu-
gal de um dos 10 telescópios
atribuídos pela organização
mundial que, após concurso
entre os estabelecimentos de
ensino nacionais com grupos
de ciência e da rede “Ciência

Foto do planetário: SMAS de Sintra

foto: js/arquivo

O Castelo dos Mouros foi distinguido com o prémio “Melhor
Marco Histórico” de Portugal nos Remarkable Venue
Awards 2022.
Este monumento de Sintra foi um dos vencedores nacionais
destes prémios de turismo que reconhecem os melhores
museus e atrações de nove países, com base em mais de um
milhão de avaliações realizadas pelos clientes da plataforma
Tiqets às atrações que visitaram.
Gerido pela Parques de Sintra – Monte da Lua, o Castelo dos
Mouros foi um dos quatro nomeados nesta categoria,
juntamente com o Palácio de Monserrate, também gerido por
esta identidade.
Segue-se agora a disputa entre os vencedores dos Remarkable
Venue Awards deste ano pelo título de vencedor mundial nas
suas respetivas categorias.
Para o prémio mundial de “Melhor Marco Histórico”, o Castelo
dos Mouros encontra-se em votação com a Basílica Catedral
de Saint-Denis (França); o Castelo de Neuschwanstein
(Alemanha); a Galleria Borbonica (Itália); o Keukenhof (Países
Baixos); o Castelo de Almodóvar del Río (Espanha); o Palácio
Qasr Al Watan (Emirados Árabes Unidos); o Tour do Estádio
Stamford Bridge (Reino Unido); e o SUMMIT One Vanderbilt
(EUA).
Até 19 de outubro, os visitantes de todo o mundo podem
votar nos seus museus e atrações favoritos, nas várias
categorias a concurso, através deste link.
Os vencedores mundiais serão anunciados na cerimónia anual
de entrega de prémios que acontecerá na Tourism Innovation
Summit (TIS), em Sevilha, no dia 2 de novembro, que terá
transmissão online gratuitamente.
Testemunha da presença islâmica na região de Sintra, o Castelo
dos Mouros, cuja função era de atalaia, garantindo a proteção
de Lisboa e arredores, é uma fortificação militar edificada
provavelmente entre os séculos VIII e IX e ampliada depois
da reconquista.
Localizado no coração da Paisagem Cultural de Sintra,
Património Mundial da UNESCO desde 1995, do alto das suas
muralhas é possível admirar a Vila de Sintra em primeiro plano,
a Serra de Sintra coberta de verde e pontuada por belas
quintas, românticos chalets e interessantes palácios e a linha
de costa Atlântica. Em 2019, último ano de referência, este
monumento nacional recebeu mais de meio milhão de
visitantes.

Fonte: CMS

Castelo dos Mouros
vence prémio
de “Melhor Marco
Histórico” de Portugal

Fotos: cedidas pelo Grupo de Astronomia Amadora de Colares

Ativa”, foi conquistado pelo
Agrupamento de Escolas
Fernando Namora (Ama-
dora).
Para além da sessão na EPAV,
que contará ainda com o
apoio da Associação Portu-
guesa de Astrónomos Ama-
dores, o Grupo de Colares vai
realizar mais atividades no
âmbito das “100 horas de
Astronomia”, nomeadamente

no domingo, dia 2 de outubro,
entre as 15h00 e as 18h30, na
Aldeia da Praia-Antiga
Colónia de Férias da CP”, com
o objetivo de mostrar, mais de
perto, as maravilhas do Sol.
No dia 3, será visitada a Casa
de Repouso “Quinta de
Colares”, com uma sessão
dedicada a utentes, familiares
e colaboradores.

Fonte: SMAS Sintra
 

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934 nos acontecimentos que fazem história
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ançado em 2018, o
projeto Transfor-
MAR já retirou 180
toneladas de resí-
duos plásticos e de

TransforMAR  com apoio de empresas
retiram mais de 180 toneladas de plástico
das praias portuguesas, em cinco anos

foto: lidl
superados ano após ano
transmitem a urgência em
continuar a sensibilizar a
população para mantermos
as nossas praias limpas e
preservarmos os ecossiste-
mas marinhos. Nesta 5ª
edição, conseguimos alar-
gar a abrangência do pro-

jeto através do protocolo
com a Marinha, chegando
mais longe na proteção dos
oceanos, assim como na
investigação para a melho-
ria da qualidade das águas
e do plâncton”.
O CEO do Electrão, Pedro
Nazareth, congratula-se pelo
sucesso de mais uma edição
do TransforMAR que vai ao
encontro da missão do Ele-
ctrão de sensibilizar a po-
pulação para a reciclagem.
Isto só é possível graças ao
empenho do Lidl na redução
do impacto ambiental dos
plásticos. “É um orgulho fa-
zer parte de uma campanha
que todos os anos se rein-
venta e inova no contexto da
economia circular. Este ano
o TransforMAR, além da
recolha de resíduos de plás-
tico e metal, em 20 praias
portuguesas, promoveu ain-
da a proteção dos ecos-
sistemas marinhos com a
recolha de redes de pesca em
alto mar, o que constitui um
passo importante em prol da
defesa do oceano. O Electrão
quer continuar a fazer parte
desta transformação”.

nha  Portuguesa e Associa-
ção Bandeira Azul da Europa
(ABAE) e com o apoio da
Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) e a Quercus,
o projeto TransforMAR
voltou a marcar presença esta
época balnear, com o objetivo
de sensibilizar a população
para a adoção de compor-
tamentos mais sustentáveis
em prol dos oceanos e para
os princípios da economia
circular – através da redução,
reutilização e reciclagem do

plástico e metal recolhidos.
Este ano, na sua 5.ª edição, o
já conhecido cubo do Trans-
forMAR, para a colocação de
resíduos de plástico e metal,
esteve presente em 20 praias
de norte a sul do país, durante
os meses de julho e agosto,
desafiando os veraneantes a
darem um novo destino ao lixo
produzido em praia, evitando
que este acabasse no oceano.
Adicionalmente, em parceria
com a Brigada do Mar, foram
realizadas 22 ações de lim-
peza na costa portuguesa, em
zonas identificadas com ele-
vado risco de contaminação.
No total, esta edição permitiu
retirar 67 toneladas de plásti-
co das praias portuguesas,
cujos resíduos passíveis de
serem reciclados foram trans-

formados em t-shirts, fabrica-
das em Portugal, 100% a
partir de plástico reciclado,
procurando continuar a
sensibilizar as comunidades.
O plástico e resíduos não pas-
síveis de serem reciclados,
bem como redes de pesca no
mar, cedidas pela Marinha,
foram reaprovei-
tados na criação
de esculturas de
grande dimen-
são, pela artista
plástica portu-
guesa Soraia
Domingos, como
forma de alertar e conscien-
cializar a população para a
poluição das praias e ocea-
nos. As mesmas estiveram
presentes em Vila Nova de
Gaia (Labirinto de redes),
Portimão (Tartaruga gigante),
e na vila da Nazaré (A onda
que ninguém quer surfar).
Para além disso, o Lidl esta-
beleceu também nesta edição
um protocolo de colaboração
com a Marinha Portuguesa,
prevendo a realização de
ações que visam a preserva-
ção dos ecossistemas mari-
nhos e a proteção dos ocea-
nos, onde se inclui a requa-
lificação do laboratório de
análises da qualidade da água
e plâncton do Aquário Vasco
da Gama e a recolha de redes
de pesca em alto mar – este
material é regularmente dei-
xado na água e, anualmente
em Portugal, a Marinha e as
Autoridades Marítimas remo-
vem cerca de 6 toneladas de
redes de pesca do oceano.
Para Elena Aldana, Diretora de
Assuntos Públicos, Comuni-
cação e ESG do Lidl Portugal,
“o TransforMAR é já um
projeto bem conhecido das
comunidades e os resultados

L
metal das praias de norte a sul
do país, dando-lhes uma no-
va vida, apostando numa
economia circular. Só este ano
foram recolhidas 67 tonela-
das.
No evento de encerramento
do projeto TransforMAR,
deste ano, organizado no
Aquário Vasco de Gama (o
aquário mais antigo do mun-
do), foram anunciados os re-
sultados desta 5.ª edição: 67
toneladas de resíduos plásti-
cos e de metal recolhidos nas
praias portuguesas, de norte
a sul do país, o que significa
um resultado acumulado de
180 toneladas de resíduos
recolhidos.
José Maria Costa, Secretário
de Estado do Mar, indica:
“Este projeto TransforMAR
visa contribuir para a mu-
dança de ações e consciên-
cias sobre o que é um pro-
blema global, o lixo. De for-
ma simples e divertida, quem
frequenta as praias do

continente português pôde
perceber que o lixo, parti-
cularmente os resíduos de
plástico e metal, deverão, por
um lado, ter um destino
correto, caso não possam ser
mais utilizados ou transfor-
mados, ou poderão servir de
matéria-prima para produ-
ção de outros produtos,
como é o caso dos plásticos
recolhidos ao abrigo deste
projeto, contribuindo assim
para uma economia circular.
Termino, dando os parabéns
ao Lidl pela iniciativa, e faço
o apelo para que continuem
a promover o projeto nas
praias portuguesas e quem
sabe, noutros locais”.
Promovido pelo Lidl Portu-
gal, em parceria com o Ele-
ctrão, Brigada do Mar, Mari-

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião de execu-
tivo, a celebração de protocolos no valor de mais de cento e
quinze mil euros para reforço das respostas de acolhimento
social.
Os protocolos agora aprovados são celebrados com a Vitae-
Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Interna-
cional, com o Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado
Coração de Jesus – Casa de Saúde da Idanha e com a Santa
Casa da Misericórdia de Sintra.
Com estes protocolos, a autarquia de Sintra pretende alargar
os apoios sociais dirigidos aos cidadãos mais vulneráveis,
com o objetivo de erradicar situações de pobreza extrema e de
risco social.
Para o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
“As políticas sociais são uma das principais prioridades do
atual executivo, estamos comprometidos com o aumento dos
apoios sociais dirigidos às populações mais vulneráveis e em
adotar medidas de emergência para situações de risco e outras
de natureza estrutural, em parceria com entidades que estão
no terreno.”
O protocolo celebrado com a Vitae-Associação de Solida-
riedade e Desenvolvimento Internacional, e com o Instituto
das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus – Casa
da Idanha, com o valor de 39 mil euros, destina-se à atribuição
de alojamento no Centro de Emergência Social da Casa de
Saúde da Idanha.
O protocolo celebrado pela autarquia com a Santa Casa da
Misericórdia de Sintra, no âmbito do CAPSA - Centro de
Acolhimento de Pessoas em Situação de Sem Abrigo, no valor
de 79 mil euros, destina-se a dar continuidade ao projeto de
integração social de pessoas que se encontram no centro de
acolhimento.

Autarquia de Sintra
reforça apoio ao acolhimento
de emergência social

Parceria Electrão/Lidl resultou
na recolha de 67 toneladas de
resíduos recicláveis

Feira Medieval regressa às ruas
de Monte Abraão, Sintra
14 a 16 de outubro

A Feira Medieval regressa ao Parque 25 de Abril, em Monte
Abraão, concelho de Sintra, de 14 a 16 de outubro.
Numa iniciativa da União de Freguesias de Massamá e Monte
Abraão, a edição da feira medieval deste ano conta com
animações históricas, simulação de combate de espadas,
espetáculos de fogo, mercadores, danças orientais e muito
mais!
Durante estes três dias poderá ainda experimentar, nas
diferentes tavernas medievais existentes, sabores típicos da
época ou adquirir peças de artesanato.
A entrada é livre.
14 de outubro | sexta-feira 17h00 às 24h00
15 de outubro | sábado 15h00 às 24h00
16 de outubro | domingo 15h00 às 23h00
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Campeonato Distrital da 3.ª Divisão da AFL – 2.ª Jornada

MTBA vence dérbi com Algueirão (1-4) e já lidera Série 2
Ventura Saraiva

C

André Alves (MTBA), autor do 4.º golo, já deixou para trás,
Bruno Luís (8), e enfrenta a oposição de Miguel Fonseca (6), numa das muitas
transições ofensivas da sua equipa

foto: ventura saraiva

Este fim-de-semana avança a
2.ª Eliminatória da Taça de
Portugal, já com as equipas
da Liga 3. Na ronda de ama-
nhã, sábado (dia 1 de Outu-

No campo Dr. Raúl Neves, em Algueirão Velho, o MTBA confirmou a excelente entrada no campeonato, e somou a segunda vitória, e de novo por
números expressivos; 1-4, ao Recreios Desportivos do Algueirão, com a equipa da casa a sofrer novo desaire.
Na Série 2, registe-se ainda a vitória de “O Despertar” de Casal de Cambra (3-2, ao Venda do Pinheiro), e a derrota do CD Belas (3-0), no campo do
FC Alverca B.

om o vento a soprar
com alguma inten-
sidade na tarde de
domingo, dia 25, o
jogo entre o Alguei-

rão, e MTBA ficou condicio-
nado por esse factor em ter-
mos de espectáculo. Um lan-
ce infeliz no primeiro minuto
de jogo, começou a dar van-
tagem ao emblema das 4 Al-
deias, através dum auto golo
do central Umbaro Darame.
Apesar do golpe madruga-
dor, a turma da casa não se
desorganizou, e conseguiu
equilibrar o meio campo, ape-
sar da maior pressão ofensiva
dos comandados de Rui
Ferreira. Em dois minutos (37,
e 39), o MTBA passa o resul-
tado para 0-3, por intermédio
de Martim Pereira e Renato
Ferreira, vantagem que se
manteria até ao intervalo.
No reatamento (46’), André
Alves, fez o gosto ao pé, es-
treando-se a marcar na pre-
sente temporada, fazendo
“disparar” o marcador para
uma vantagem considerável.
Todavia, e muito pela acção
do vento, e da insistência do
futebol mais directo da

único caso, e já perto do final,
com amostragem de 3 cartões
amarelos.

“O Despertar” de Casal
de Cambra vence em
casa e devolve derrota
da ronda inaugural
Regressado às competições
de seniores da AFL, o emble-
ma da Vila de Casal de Cambra
estreou-se esta época no
campo do GRD Bragadense,
na Póvoa de Santa Iria. Saiu
com uma derrota por 3-2,
depois duma entrada “à
leão”, com dois golos em dois
minutos, e logo no início do
jogo. Frente ao CD venda do
Pinheiro, foi a antítese desse,
já que esteve por duas vezes
em desvantagem no marcador
(0-1; 1-2). Pedro Silva, de
penalti, abriu as hostilidades,
aos 6 minutos, com Lourimar
Dourado, a empatar. Aos 24’,
os mafrenses voltaram à van-
tagem (1-2), por Rúben Go-
mes, um parcial que foi com
as equipas para intervalo.
No segundo tempo, Fábio
Garcia, fez o empate aos 75’,

e já nos descontos, Nuno
Gomes, promoveu a reviravol-
ta, fazendo, 3-2, para a equipa
orientada por José Teixeira,
um treinador da casa, com
vários anos a treinar o esca-
lão de juniores.
Na classificação (Série 2), li-
dera o MTBA (6 pontos), se-
guido do Alverca B, e Tenen-
te Valdez, com os mesmos
pontos. “O Despertar”, é 6.º
(3 pontos), os mesmos da Un-
ião Mucifalense que folgou
nesta jornada. CD Belas, e Al-
gueirão, ainda não pon-
tuaram.
Na próxima jornada (dia 2 Ou-
tubro), o MTBA recebe em
Bolembre, no campo António
Pereira Forjaz, “O Despertar”,
CD Belas-Igreja Nova, e
Mucifalense-Alverca B.
Algueirão desloca-se ao
campo da UD Ponte Frielas
B.
Na Série 3, o União de Santos
derrotou na Quinta do Recan-
to, o GD Malveira da Serra (1-
0), e passou a somar 4 pontos.
Na próxima jornada desloca-
se à Pontinha para defrontar
o Cultural que ainda não
pontuou.

equipa do Algueirão, não fo-
ram muitas as ocasiões de
golo, apesar do sinal mais do
MTBA, e as mais perigosas
resolvidas pela defensiva dos
amarelos, e das saídas rápi-
das do guarda-redes, Tiago
Santos.
Já nos minutos finais do jogo,

apareceu o tento de honra do
Algueirão, numa jogada de in-
sistência na pequena área do
MTBA, com a bola a ganhar
um efeito estranho, num to-
que de Guilherme Aleixo, e a
anichar-se nas redes da baliza
defendida por Bruno Bolota.
Boa arbitragem de Jorge Lo-

pes, com dois assistentes de
linha recrutados em cima da
hora, por ausência dos dois
nomeados pelo CA de Arbi-
tragem da AFL. Não compro-
meteu, foi colaborante com as
decisões dos “fiscais”, e agiu
disciplinarmente com firmeza
quando foi caso disso, num

Taça de Portugal – 2.ª Eliminatória
Sintrense recebe Real no domingo
Ventura Saraiva bro), entre os jogos anteci-

pados, destaque para “Os Be-
lenenses” e Torreense, mar-
cado para as 16h45, no
Estádio do Restelo.
Para domingo, dia 2, no par-
que de jogos da Portela, e em

termos concelhios, as aten-
ções estão viradas para o dér-
bi entre o Sintrense, e o Real
SC, garantido que está a pas-
sagem de uma equipa de Sin-
tra para a eliminatória se-
guinte. Já em Pêro Pinheiro, a

equipa de Hélder Ferreira re-
cebe no campo Pardal Mon-
teiro, o FC de Ferreiras, do Al-
garve, também com os olhos
postos na continuidade.
Quanto às equipas da AFL,
registe-se ainda a presença

do CD Olivais e Moscavide
(vencedor da Taça AFL), uma
dos distritais ainda em prova,
que tem uma tarefa difícil a
Norte, no duelo com o Vala-
dares Gaia FC, da Série B, do
campeonato de Portugal.

Também o Oriental (2.º clas-
sificado da 1.ª Div. AFL), joga
a continuidade na compe-
tição, e recebe o USC Paredes,
do Campeonato de Portugal.
Os jogos começam às 15h00.

VS

Na 2.ª Jornada do distrital da AL da
1.ª Divisão, realizada no domingo,
dia 25, Atlético do Cacém, e
Sporting de Lourel, redimiram-se
das derrotas na ronda inaugural, e
venceram os seus jogos na condição
de visitados.
No campo Joaquim Vieira, o Cacém
recebeu o SC Lourinhanense, num
dos jogos cartaz da jornada, e
venceu por 2-0, com golos de João
Luís (9’), e Sebastião Kiala (50’).
Em Lourel, a turma leonina defron-

Na jornada 2, do distrital da 1.ª Divisão, a equipa da SRD Negrais rectificou
fora de casa, a goleada caseira da ronda inaugural, e ganhou no difícil
campo da Associação Murteirense (Cadaval), por 0-2, com golos do
regressado, Charli Évora, e do ex-júnior, Tomás “Calipa”.
Na Série 2, o Rio de Mouro (RRM), venceu em São Pedro de Sintra, o 1.º
Dezembro B (1-2), e já segue na frente da classificação. Ao invés, o Mem
Martins foi derrotado na deslocação ao SC Linda-a-Velha, por 1-0, e mantém
1 ponto na classificação.
Na próxima jornada (dia 2 de Outubro) – Série 1–, a SRD Negrais joga fora
(Catujalense), e o Sintrense B, no CF Santa Iria.
Na 2, Rio de Mouro recebe o Recreativo Águias da Musgueira, e na Quinta
do recanto, há dérbi entre o Mem Martins e 1.º Dezembro B.                VS

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da FL – 2.ª Jornada
Atlético do Cacém e Lourel ganham em casa

tou o Clube Futebol Jerumelo que
vinha de um empate promissor
frente ao Ericeirense, mas acabou
goleado por 6-0, com Serginho a
fazer um “póker”. Fábio Magalhães,
e David Lopes, apontaram os
restantes do clube da casa.
Dos resultados da jornada, des-
tacam-se os da UD Alta de Lisboa
(0-4), no campo do Futebol Benfica,
e Olivais e Moscavide, em casa (3-
2), com FC Alverca A. Estas duas
equipas são as únicas com duas

vitórias, com a turma do Lumiar em
vantagem nos golos marcados.
A Jornada do próximo domingo, dia
2 de Outubro tem desde logo dois
embates entre candidatos, Alta de
Lisboa- Oriental, e Alverca-Saca-
venense. Quanto ao Atlético do
Cacém volta a jogar em casa e
defronta o Futebol Benfica. O SC
Lourel joga no campo da AD Oeiras.

VS

Campeonato Distrital da 2.ª Divisão – Série 1 e 2
Negrais rectifica desaire caseiro.
Rio de Mouro vence em São Pedro
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PUB. JORNAL DE SINTRA

Sábado, dia 1 de Outubro,
realiza-se a 2.ª Jornada do
nacional da 3.ª Divisão de
Futsal. Na Série B, o MTBA
recebe pelas 18h00 no

Futsal – Distrital da 1.ª Divisão da AFL
JOMA e Vila Verde
ganham fora

Arsenal 72 Desporto e Cultura assinala 50.º Aniversário

Homenagear fundadores,
e a memória de José Pereira

pesar de ter com-
pletado 50 nos no
dia 31 de Julho,
data da fundação
do clube, os diri-

Nos primeiros quinze minutos da partida, os forasteiros
imprimiram forte pressão atacante sobre a baliza defendida
por Tomás Rainho. Logo aos 2´ após um livre, Nagha,
cabeceou com precisão, o guardião da casa arrojou-se ao
solo e captou o esférico com segurança. Volvidos 16´, Luís
Elói, na cara de André Caio, enviou a bola por cima  do
travessão. Nenhuma  das equipas, conseguiu desatar, o nulo.
Algumas oportunidades para ambos os conjuntos, sem
conseguir os seus intentos, já que os dois guarda-redes
sempre seguros, chegaram para as encomendas. O jogo
manteve-se numa toada de parada e resposta até ao final do
encontro.
Boa arbitragem.
Jogo no campo do SU Sintrense, Portela de Sintra
Árbitro: José Salema, coadjuvado por Carlos Encarnação e
Mauro Valente (AF Algarve).

Sintrense, Sad: Tomás Rainho; Areias, Luíz, Rui (Brazão,
63´) e Clayton(André Frias, 74´); Luís Elói, Rodrigo Magalhães
(Maicon,74´), Afonso Fernandes (João Pires, 74´); Bruno
Rodrigues e  João Maria.
Treinador: Afonso Cabral.

Benfica Castelo Branco: André Caio; Cândido, Rodrigo Dias,
Diogo Nascimento (Bonito, int.) e Bastian; Diogo Andrezo,
Ronaldo, e Carioca; Renato Alexandre (Gonçalo Oliveira, 64´),
Ronaldo Afonso (Dani, 80´) e Nhaga (Akpey, 80´).
Treinador: João Mateus.

Resultados – 2.ª Jornada:
CD Alcains, 2 Mortágua FC, 3; Sertanense FC, 1 União Serra,
0; GS Loures, 1-1.º Dezembro, 1; Pêro Pinheiro, 1 AC
Marinhense, 0; SU Sintrense, Sad, 0 Benfica Castelo Branco,
0; Coruchense, 1 Rio Maior SC, 0; União Santarém, 3
Arronches e Benfica, 0. Classificação: 1ºs. Mortágua FC e
Sertanense FC, 6; 3ºs. 1º Dezembro e Benfica Castelo Branco,
4; 5ºs. Pêro Pinheiro, AC Marinhense, União Santarém, União
Serra e Coruchense, 3; 10.º SU Sintrense Sad, 2; 11ºs. Rio
Maior SC e GS Loures, 1; 13ºs. CD Alcains e Arronches e
Benfica, 0.

Nota: O campeonato sofre uma paragem, devido aos jogos da
segunda eliminatória da prova rainha do futebol português

Equipas do sector de Formação, até ao escalão de juniores para 2022-23,
e que subiram ao palco para apresentação

gentes do Arsenal 72 Des-
porto e Cultura, colectividade

Campeonato de Portugal
Série C; Sintrense, 0-Benfica Castelo Branco, 0

Faltaram os golos
António José

da Vila de Algueirão-Mem
Martins, prepararam um
programa de arromba para o
fim-de-semana de 24 e 25 des-
te mês, com várias activida-
des, destacando-se a home-
nagem ao falecido dirigente

José Pereira, e aos sócios fun-
dadores, entre eles, o número
Um, João Moras.
No passado domingo, entre
as iniciativas programadas,
foram apresentadas as equi-
pas de futebol, a principal

actividade do clube na área
da Formação.
Na próxima edição, volta-
remos com mais pormenores
da festa de aniversário.

Ventura Saraiva

Futsal – 3.ª Divisão Nacional (Série B)
MTBA defronta União de Coimbra

pavilhão em Bolembre, o
União 1919, mais conhecido
por União de Coimbra.
Na ronda inaugural que teve
lugar no passado dia 24, a

turma coimbrã empatou em
casa (2-2), e o MTBA foi a
Maceira do Liz (Leiria)
derrotar a ACR Arnal por 1-3,
com golos de Gerson Embaló,

Rafael Azenha, e Nando
Mendes.

VS

Jornal de Sintra, uma MARCA concelhia

Na 3.ª jornada que teve lugar no passado dia 24, a JOMA
conquistou a primeira vitória na prova, ao ganhar no Estoril
à formação dos Salesianos (1-4). Ao intervalo, a equipa de
Queluz Ocidental vencia por 1-2, com golos de Miguel Matos,
e Nuno Pinto, com Pedro Macedo, a marcar para os estorilistas.
No segundo tempo, Nuno Horta e Mauro Pires, consolidaram
a vantagem da JOMA.
Em Santo António dos Cavaleiros, o Sporting Vila Verde
defrontou a SR Manjoeira e venceu por 1-2, com João
Nogueira, e Tiago Pinto a marcar, numa resposta ao golo de
Filipe Neves pela formação do concelho de Loures.
Nesta ronda, o USC Mira Sintra perdeu (5-2), no Académico
de Ciências, e o Novos Talentos não foi além dum empate (2-
2), em Pregança do Mar (Lourinhã).
Na jornada de amanhã, dia 1 de Outubro, o Sporting Vila Verde
recebe o Académico Desportos, a JOMA, Futsal Oeiras, Novos
Talentos, Damaia Ginásio, e UDC Mira Sintra, o Salesianos
do Estoril.
Operário Rangel, Académico Ciências, e Sporting Vila Verde,
somam todos 9 pontos (3v).

Ventura Saraiva
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Hockey Club de Sintra/Planta Livre apresentou equipa de seniores para a nova temporada

1940 Cup Agostinho Fernandes viajou para o Ribatejo
Ventura Saraiva

A

fotos: ventura saraiva

gostinho Fernan-
des, é uma das figu-
ras que marcam o
hóquei em patins
pela sua longevida-

Começou no domingo, dia 25,
o Campeonato Nacional de
Seniores Femininos de Hó-
quei em Patins, com o Astro
Stuart HC Massamá, a rece-
ber no pavilhão João Cam-
pelo na Escola Stuart Car-
valhais, o Ginásio Clube de
Odivelas. Ao intervalo, a

Com a época de 2022-23, prestes a começar, os dirigentes do Hockey Club de Sintra ofereceram no sábado, dia 24, uma grande jornada de patinagem,
com a apresentação de todos os escalões em actividade, e da patinagem artística.
O ponto alto, foi o jogo entre a equipa da casa, e o Alenquer e Benfica, para homenagear o mecânico Agostinho Fernandes, e servir de apresentação
do plantel de seniores para a nova temporada. Venceu o emblema ribatejano, por 3-5, num bom espectáculo de hóquei em patins.

de, e pela dedicação à moda-
lidade. É o mecânico do Ho-
ckey Club de Sintra, e durante
alguns anos, fez parte do
“staff” da selecção nacional,
com as mesmas funções, e do
Sporting Clube de Portugal.
Entrou para o emblema de
Sintra, em Novembro de 1995,
e vai completar 27 anos ao
serviço do clube, agora pre-
sidido por Francisco Leitão.
Para o homenagear, foi ins-
tituída a “1940 Cup Agos-
tinho Fernandes”, este ano de
2022, disputada com o Sport
Alenquer e Benfica, e que
serviu de apresentação da
equipa de seniores para a
presente temporada, onde vai
disputar a 2.ª Divisão Na-
cional.
A formação ribatejana levou
o troféu ao vencer por 3-5,
depois de chegar ao intervalo
a ganhar por 0-1, num golo
de Ricardo Lopes. No segun-
do tempo, com mais veloci-
dade, e num aproveitamento
dos erros do conjunto sin-

Troféu viajou para a região ribatejana

Forte reacção no 2.º tempo evita goleadaPatinagem Artística com exibição no intervalo

trense, o Alenquer chegou ao
0-4, e quando tudo parecia
encaminhado para uma go-
leada, o Sintra reagiu, chegou
ao 3-4, com o capitão Tomás
Silva, a bisar, e Bernardo Ma-
ria, a marcar de livre directo.
Na 15.ª falta, e já nos derra-
deiros minutos, o conjunto
visitante marcou, e acabou
com as dúvidas no marcador.
Boa arbitragem de Carlos
Almeida, árbitro convidado,
do CRAHP Lisboa.

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
Árbitro Carlos Almeida

(CRAHP Lisboa)
Ao intervalo:0-1- Final: 3-5
Marcadores: Tomás Silva (2),
e Bernardo Maria (HCS);
Mário Rodrigues (3), Francis-
co Contins, e Ricardo Lopes
(SAB).
HC Sintra/Planta Livre:
Rodrigo Teixeira; Diogo Cou-
tinho, Tomás Silva, Diogo
Carrilho, e Rafael Ogura (5 de
entrada); João Gouveia, Ber-
nardo Maria, Ricardo Almei-
da, Vasco Batista, e André
Ferreira.
Treinador: João Pereira/Pedro
Possidónio
S.Alenquer e Benfica: Tomás

Ventura; Francisco Nardi,
Francisco Contins, Ricardo
Lopes, e Mário Rodrigues (5

Campeonato Nacional feminino – Zona Sul
Stuart HC Massamá entra a golear (6-1)

equipa esta época 2022-23,
orientada por Débora Gonçal-
ves, goleou por 6-1, com 2-0,
ao intervalo.
A formação de Odivelas deu
boa réplica, nomeadamente
no primeiro tempo, adiando
ao máximo o primeiro golo da
equipa de Massamá que só

apareceu aos 15 minutos de
jogo, por Maria Duarte. Inês
Gaivéu fez o segundo a 3 mi-
nutos do descanso, deixando
muitas expectativas para o
segundo tempo.
No reatamento, as visitantes
reduziram para 2-1, por Rita
Barros, mas depressa a

“Stuart” voltou a dilatar o
resultado (3-1), por Inês
Gaivéu. Volvidos 3 minutos,
Joana Jorge, consolida o
marcador (4-1), e com o quinto
golo a aparecer já nos minutos
finais por Maria Duarte. Com
o relógio na contagem de-
crescente para o final, Irina

Melício, a passe de Diana
Pinto, colocou o resultado em
6-1.
Nesta ronda inaugural, a
surpresa veio de Turquel,
com a equipa da casa a impor
um empate (3-3) ao Benfica.
Já o Sporting foi ao Campo
de Ourique vencer por 1-3.

Na jornada do próximo
domingo, dia 2 de Outubro, o
Astro Stuart joga fora com o
Sporting. O Benfica recebe o
Campo de Ourique, e o GC
Odivelas, o HC Turquel.

Ventura Saraiva

de entrada); Igor Alves,
Afonso Severino, David
Gonzalez, Henrique Pereira, e

Sábado, dia 1, começam os campeonatos
Benfica B fora de casa
Os nacionais da 2.ª e 3.ª Divisão, começam amanhã, dia 1 (sábado), com o Hockey Club
de Sintra/Planta Livre a deslocar-se a casa do Benfica B- Zona Sul.
Na 3.ª Divisão- Sul A, agendada para domingo (há só um jogo antecipado para amanhã),
o HC Sintra B, recebe às 18h30 em Monte Santos, a Associação Alcobacense. Às
18h00, o Astro Stuart HC Massamá que regressa ao quadro de seniores, defronta a
ACR Santa Cita.
Mais cedo (17h00), a UDC Nafarros entra em rinque numa recepção ao HC Turquel B.

Ricardo Lopes.
Treinador: Rui Henriques/
Acácio Rodrigues

Muito público nas bancadas em Monte Santos

Agostinho Fernandes exibe placa da homenagem



14 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 30 DE SETEMBRO DE 2022

SOCIEDADE

A exposição multimédia “Evocação de Baptista-Bastos”, abre
ao público a partir de dia 23 de setembro, no NewsMuseum,
onde se homenageia uma das figuras marcantes do jornalismo
e da cultura portuguesa do último meio século.
A exposição permanente encontra-se no panteão daqueles
que o jornalismo imortalizou. O NewsMuseum homenageia,
desta forma, as personalidades que têm definido a história do
jornalismo português.
Armando Baptista-Bastos, que faleceu em maio de 2017, tem
sido considerado por muitos um nome incontornável da
cultura portuguesa. Jornalista desde os 19 anos, iniciou a sua
carreia jornalística em “O Século”, mas foi ao serviço do
“Diário Popular” – onde trabalhou durante vinte e três anos
(1965-1988) – que conquistou maior notoriedade. Trabalhou
em vários órgãos de comunicação social e tornou-se mais
conhecido do grande público com o programa de entrevistas
‘Conversas Secretas’, realizado na SIC. A ele se deve a autoria
da famosa frase “Onde é que você estava no 25 de Abril?”,
repetida ao longo das várias emissões. Baptista-Bastos é ainda
autor de mais de duas dezenas de livros, tendo conquistado
vários prémios ao longo da sua carreira, tais como: Prémio
Literário Município de Lisboa (Prémio de Prosa de Ficção),
1987; Prémio P.E.N. Clube Português de Ficção, 1987; Prémio
da Crítica do Centro Português da Associação Internacional
de Críticos Literários (ex-aequo), 2002; Prémio de Crónica
João Carreira Bom – 2006 e Prémio Clube Literário do Porto –
2006.
A exposição multimédia conta com os testemunhos de Fer-
nando Dacosta, Isaura Baptista-Bastos, Mário Zambujal,
Francisco Pinto Balsemão, Alexandre Borges, Gonçalo Pereira
da Rosa, Rui Cardoso e Ernesto Rodrigues, com a curadoria
de Alexandre Manuel, jornalista e professor universitário e
Adelino Gomes, jornalista.

O NewsMuseum é um entretenimento inteligente, interativo
e tecnicamente avançado dedicado ao Jornalismo, Media e
Comunicação. Em mais de 25 módulos temáticos é invocada e
explicada a cobertura mediática de episódios da história
recente, sempre numa abordagem interativa que permite ao
visitante não só ver como também participar nas estórias.
NewsMuseum - Rua Visconde de Monserrate 26, 2710-591
Sintra. Horário: Aberto todos os dias, das 10h00 às 18h30,
com última entrada às 17h30.
newsmuseum.pt

NewsMuseum
apresenta evocação
a Baptista-Bastos

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta dois espe-
táculos pelo grupo Sete
Lágrimas, intitulado “Die
Nacht \A Noite”, nos dias 1 e
2 de outubro, inserido na
programação da 56.ª edição
do Festival de Sintra.
Os dois concertos acontecem
em locais distintos. No dia 1
de outubro, pelas 21h00, o
espetáculo acontece no
Palácio Nacional de Queluz,
e no dia 2 de outubro será a
vez do salão do Edifício
Sociocultural da Junta de Fre-
guesia de Casal de Cambra,
receber este concerto, aqui
com entrada gratuita, pe-
las17hh00.  
No 23.º aniversário de um dos
mais internacionais e aclama-
dos grupos portugueses de

O Palácio Nacional de Que-
luz será o anfitrião para “A
Dança”, interpretado pelo
pianista Jeffrey Swan, no dia
30 de setembro, pelas 21h00.
Inserido na programação da
56.ª edição do Festival de
Sintra, este espetáculo pre-
tende ser um tributo à arte da
dança, tornada prática social
burguesa no século XIX. O
programa será composto por
repertório de dança, com
enfoque em Franz Liszt, feito
Cavaleiro da Ordem de Cristo
por D. Fernando II, por
ocasião da sua visita a Portu-
gal em 1845.
Jeffrey Swann tem uma longa
uma carreira internacional
que o tem levado a apresen-

Festival de Sintra traz Jeffrey Swan
ao Palácio de Queluz

Sintra é palco para espetáculo do grupo Sete Lágrimas
músicas antigas, o público
será conduzido numa viagem
musical inversa no tempo,
inspirada na arquitetura his-
tórica e nos edifícios emble-
máticos da Serra de Sintra.
Fundado em Lisboa, em 1999,
por Filipe Faria e Sérgio Pei-
xoto, Sete Lágrimas assume
o nome da inovadora coleção
de danças do compositor
renascentista John Dowland,
publicadas por John Windet,
em 1604, quando o compo-
sitor era alaudista de Cris-
tiano IV da Dinamarca (1577-
1648).
Profundamente dedicados
aos diálogos da Música
Antiga com a contempora-
neidade  bem como da música
erudita com as tradições
seculares -, Sete Lágrimas

juntam músicos de diferentes
horizontes musicais em torno
de projetos conceptuais ani-
mados tanto por profundas
investigações musicológicas
como por processos de ino-
vação, irreverência e criati-
vidade em torno dos sons,
instrumentário e memórias da
Música Antiga.
O Festival de Sintra é um
evento da Câmara Municipal
de Sintra e direção artística de
Gabriela Canavilhas. 
A sua 56.ª edição acontece até
9 de outubro e tem como tema
“Música, a musa do Rei Artis-
ta”, numa celebração e
homenagem a D. Fernando II
e à sua devoção pelas
artes. A programação eclética
irá levar o público a poder
assistir a grandes momentos

de música e contrapontos um
pouco por todo o Concelho
de Sintra entre salas de
espetáculo, palácios e igrejas.

Saiba mais
em www.festivaldesintra.pt 
Bilhetes à venda na
Ticketline, C.C. Olga Cadaval
e até uma hora antes do início
de cada espetáculo no local. 
A entrada para o espetáculo
de dia 2 de outubro é gratuita,
mas limitada à lotação
disponível, num máximo de 2
bilhetes por pessoa. A reserva
é realizada exclusivamente
online mediante envio de e-
mail (o bilhete eletrónico será
enviado para o mesmo e-
mail).

tar-se pelos EUA, Europa,
Améria Latina e Ásia.
Nascido no Arizona (EUA),
estudou na Juilliard School e
chamou a atenção interna-
cional ao receber o Primeiro
Prémio no prestigiado Dino
Ciani Competition, patrocina-
do pelo La Scala de Milão e a
Medalha de Ouro, num dos
mais importantes concursos
mundiais – o Queen Elisabeth
Competition, em Bruxelas.
Nos EUA, Swann tem tocado
com as orquestras sinfónicas
de Cincinnati, Pittsburgh,
Seattle e Minneapolis e na
Europa com as orquestras de
Rotterdam, La Scala, Roma,
Praga e Londres.
O Festival de Sintra é um

evento da Câmara Municipal
de Sintra, com o apoio da Par-
ques de Sintra, e direção artís-
tica de Gabriela Canavilhas. 
A sua 56.ª edição acontece de
23 de setembro a 9 de outubro
e tem como tema “Música, a
musa do Rei Artista”, numa
celebração e homenagem a D.
Fernando II e à sua devoção
pelas artes. A programação
eclética irá levar o público a

poder assistir a grandes mo-
mentos de música e contra-
pontos um pouco por todo o
Concelho de Sintra entre salas
de espetáculo, palácios e
igrejas.
Saiba mais
em www.festivaldesintra.pt  
Bilhetes à venda na
Ticketline, C.C. Olga Cadaval
e até uma hora antes do início
de cada espetáculo no local.

A Câmara Municipal de Sintra apresenta, a partir de 30 de
setembro, o espólio de Adolfo Pardelhas Sanches na
Biblioteca Ruy Belo, em Queluz.
Adolfo Pardelhas Sanches proprietário de um espólio de valor
inestimável, vê agora cumprido o seu desígnio em doar ao
município de Sintra o seu acervo, passando este a integrar a
coleção da Biblioteca Ruy Belo.
Cumprindo a vontade de seu pai que foi morador em Queluz,
foram os filhos de Adolfo Pardelhas Sanches que efetuaram a
doação, sendo esta constituída por cerca de dois mil
documentos. Os documentos que compõem este espólio
ficarão agora disponíveis para consulta, acessíveis a todos,
numa iniciativa de grande apreço e importância para a
comunidade.

Biblioteca Ruy Belo recebe espólio
de Adolfo Pardelhas Sanches

O pianista Alexander Gavry-
lyuk será o protagonista do
recital “O Piano Romântico”,
que acontece no Palácio
Nacional de Queluz, dia 2 de
outubro, pelas 21h00, num
espetáculo inserido na 56.ª
edição do Festival de Sintra.
Alexander Gavrylyuk apre-
senta-se no Festival de Sintra
com um programa ilustrativo
do discurso romântico oito-
centista, em que o piano se
impôs na prática e na fruição
musicais como o incon-
testado instrumento-rei.
Iniciando com a Sonata ao
Luar de Beethoven (op. 27 n.º
2), entraremos no mundo do
romantismo do início de
oitocentos, quando o grande
compositor começa a quebrar

Festival de Sintra recebe Alexander Gavrylyuk
os muros do classicismo e a
irromper a vida musical com
uma visão poderosa e pro-
fundamente romântica que irá
marcar a História da Musica
ocidental.
A segunda parte do recital
avança para o final do século
e início de XX, mas transporta
nesse avanço a herança do
romantismo, particularmente
na Sonata de Rachmaninov.
Pianista incrivelmente virtuo-
so, Alexander Gavrylyuk é
conhecido internacionalmen-
te pelas suas arrebatadoras e
poéticas performances. Ga-
vrylyuk deu início à tempo-
rada 2017/18 com uma perfor-
mance no BBC Proms do
Concerto para Piano n.º 3 de
Rachmaninov, descrita como

“reveladora” pelo The Times
e “arrebatadora” pela Lime-
light. Destaques da tempo-
rada 2021/22 incluem estreias
com as orquestras San Diego
Symphony, Dallas Symp-
hony, Bergen Philharmonic,
Rheinische Philharmonie e
Antwerp Symphony, assim
como o regresso às or-
questras Chicago Symphony,
Sydney Symphony, New Me-
xico Philharmonic e Nether-
lands Philharmonic.
Alexander é Artista Resi-
dente na Chautauqua Insti-
tution, onde lidera o programa
de piano como conselheiro
artístico. Apoia várias insti-
tuições de solidariedade
como a Theme and Variations
Foundation, que tem por

objetivo apoiar e encorajar
jovens pianistas australia-
nos, assim como a Oppor-
tunity Cambodia, que cons-
truiu uma escola para
crianças cambojanas.
O Festival de Sintra é um
evento da Câmara Municipal
de Sintra, com o apoio da
Parques de Sintra, a direção
artística de Gabriela Cana-
vilhas.
“Música, a musa do Rei
Artista” é o tema da edição
deste ano do Festival de
Sintra, uma celebração e
homenagem a D. Fernando II
e à sua devoção pelas artes. 

Saiba mais
em www.festivaldesintra.pt  
Bilhetes à venda. 
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Agualva/Jardim da Anta
Casa da Marioneta – Agenda
No âmbito da comemoração do 25.º aniversário dos Valdevinos Teatro de
Marionetas
Até 13 Dezembro
“Era uma vez...”
Luís Ferreira
Exposição – Entrada Livre –
Todas as idades

9 Outubro, domingo, 16h
Vamos construir marione-
tas: o teatro de sombras
Ângela Ribeiro
Oficina – Entrada Livre –  M/
5 | 90m

16 Outubro, domingo, 16h.
Vida de Marioneta
Valdevinos Teatro de Mario-
netas
Oficina – Entrada Livre –
Todas as idades | 60 min.

22 Outubro, sábado, 16h.
Floresta
Valdevinos Teatro de Mario-
netas
Teatro de Marionetas –
Entrada Livre – M/4 | 40 min.

29 e 30 Outubro, Sábado e
Domingo, 16h.
A Avó Adormecida

Šcarafuncho Marionetas
Teatro de Marionetas – En-
trada Livre –  M/3 | 40 min.

A Casa da Marioneta
A Casa da Marioneta abriu
portas no dia 13 de Março de
2015, no coração do Jardim da
Anta, em Agualva. A progra-
mação cultural e educativa é
promovida pelos Valdevinos
Teatro de Marionetas.
Desde a sua abertura que tem
uma programação contínua e
aberta a todos os públicos,
focada essencialmente na arte

da marioneta, contribuindo
para a sua divulgação e valo-
rização.
São 7 anos de intensa activi-
dade, não só dedicada à arte
da marioneta mas a muitas
outras expressões artísticas
que por aqui passaram, pelas
mãos de artistas nacionais e
estrangeiros, em espectácu-
los, oficinas, festivais e en-
contros que acolhemos e
promovemos.

Reserva:
reservas.casadamarioneta

@gmail.com

PUB. JORNAL DE SINTRA, 30-9-2022

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

CINEMA

Sintra – “Splash – Dá um mer-
gulho no mar de lixo!”
Quando: até 9 de outubro
Onde: Espaço SMAS da Ribeira de
Sintra.

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

Sintra – “LOTE 17”, instalação
de Joana Siquenique
Quando: até 13 de novembro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra

Sintra – “A volta ao mundo em
80 dias”
Quando: 8 outubro, 11h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Cinema City Beloura
29 Setembro  4 Outubro

“Coração de Fogo”, na sala 1,
às 11.30h, 13.30h, 15.30h,
17.30h.
“A Rapariga Selvagem”, na
sala 1, às 19.30h.
“Não te Preocupes Querida!”,
na sala 1, às 21.55h.
“Avatar”, na sala 2, às 11.55h,
15.10h, 21h.
“Não te Preocupes Querida!”,
na sala 2, às 18.25h.
“Nunca Nada Aconteceu”, na
sala 3, às 11.20h, 15.25h,
18.45h.21.35h.
“Minimos 2: A Asscensão de
Gru” VP, na sala 4, às 11.40h,
15.40h.
“Tad Jones o Explorador e a
Tábua de Esmeralda” VP, na
sala 4, às 13.40h.
“Bilhete para o Paraíso”, na

MÚSICA

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

OUTROS

Sintra – XIV Encontro de
Bandas do Concelho de Sintra
Quando: 24 setembro a 9 outubro
Onde: Sociedade Filarmónica Boa
União Montelavarense

Sintra – João Pedro Pais
apresenta " Amor Urbano"
Quando: 9 dezembro, 21h.
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

Sintra – Concertos para Bebés
– “Gracias a la vida”, solista
convidado David Ramy (Guitar-
rista e cantor) Corazón
Quando: 18 dezembro, 10h.
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

Sintra – “Harveys, Nunca
Mais!”, pela companhia de
Teatro de Sintra - Chão de Oliva
Quando: 29 setembro a 16 outubro,
de quinta a sábado às 21h30 e aos
domingos às 16h.
Onde: Casa de teatro de Sintra

sala 4, às 17.40h, 19.45h.
“Top Gun: Maverick”, na sala
4, às 21.50h.
“Digimon: A Última Aven-
tura” VP, na sala 8, às 11.15h.
“Bilhete para o Paraíso”, na
sala 8, às 13.20h, 15.35h, 18.35h,
21.30h.

Leia, assine e divulgue
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Hikma Farmacêutica Portugal, S.A.
uma referência empresarial positiva na Fervença/Sintra

fotos: idalina grácio

A

Momento da entrega dos bens ao Banco Alimentar Contra a Fome

PUB. JORNAL DE SINTRA, 30-9-2022

Hikma é uma em-
presa instalada em
Sintra desde 1993.
Tem uma forte im-
plantação, nomea-

damente na oferta de trabalho
à população local, situação
que ao longo dos anos tem
vindo a alargar com a admis-
são de novos trabalhadores.
Esta empresa tem demons-
trado ao longo dos últimos
anos uma forte tendência para
o apoio social, saúde, edu-
cação, direccionada a todos
aqueles que se encontram
numa situação de vulnerabi-
lidade, o que tem concreti-
zado nos últimos três anos
através da Santa Casa da
Misericórdia de Sintra e com
o Poder Local, sobretudo
após o aparecimento do
Covid-19.
A Hikma pretende continuar
a apoiar a comunidade sin-

trense.
Recentemente fez uma pe-
quena experiência  para o
Banco Alimentar Contra a
Fome,  com a doação de bens

adquiridos pela própria
empresa.
Esta última campanha foi bem
sucedida devido ao empenho
e solidariedade de todos os

Setembro ao Banco Alimentar,
os quais irão ser distribuídos
por famílias desfavorecidas
de todo o pais.
Esta empresa de sucesso com
preocupações sociais tem

colaboradores pelo que se
conseguiu reunir uma consi-
derável quantidade de ali-
mentos e produtos de higie-
ne, entregues no dia 27 de

excelentes instalações, con-
tribuindo para o enriqueci-
mento do parque industrial
sintrense.

Idalina Grácio Andrade


