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Nas vésperas da Quadra Natalícia já se sentem prelúdios dos festejos comemorativos desta
data nobre do Calendário Cristão/Católico.
De relevar entre as celebrações já anunciadas o Ciclo de Concertos, de música clássica,
adequada à quadra natalícia, com entrada livre, que irão salpicar muitas Igrejas do Concelho,
Assim:
25 novembro – 21h00, Igreja Paroquial de S. Bento de Massamá, Massamá
26 novembro – 16h00, Igreja Paroquial de São João Baptista das Lampas, S. João das Lampas
1 dezembro– 16H00, Igreja de S. Martinho, Sintra
2 dezembro – 21h00, Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Colares
3 dezembro – 21h00, Igreja de S. Miguel, Sintra
8 de dezembro – 16h00, Igreja de Santa Maria, Cacém (a confirmar)

Reposição das freguesias até 31/12
Até à data foi votado, favoravelmente, a reposição das Juntas de Freguesia
em São João das Lampas e Terrugem. Almargem do Bispo, Pero Pinheiro
e Montelavar votaram também a reposição existente até 2012, ou seja
repor as três freguesias autónomas.
A fechar esta edição tomámos conhecimento que também foi votado na
Assembleia de Freguesia Queluz-Belas o seu regresso à posição de 2012,
ou seja manterem-se separadas as freguesias Queluz e Belas.
Quanto às restantes uniões de freguesia não temos conhecimento qual
foi a resolução que as respectivas assembleias de freguesia decidiram.
Estas situações continuam a aguardar decisões.

Sistema de videovigilância para o Concelho de Sintra
Proteção de Dados
rejeita proposta apresentada
para a instalação de 144 postos
de videovigilância
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9 dezembro – 21h00, Igreja da Casa de Saúde do Telhal, Mem Martins
10 dezembro – 21h00, Igreja de S. Pedro, Pero Pinheiro
16 dezembro – 21h00, Centro Cultural Olga Cadaval
30 de dezembro – 21h00, Centro Cultural Olga Cadaval
A encerrar este ciclo de música clássica no dia 6 de Janeiro, pelas 21h, no Centro Cultural Olga
Cadaval um concerto  de Ano Novo , com Orquestra Municipal de Sintra – D. Fernando II,
“Dança em Diálogos”, Com o convite à dança que é oferecido pelas belas valsas de Johann
Strauss II, a apresentação de três momentos de bailado permitirá que a grande música se
torne vista e duplamente apreciada e vivida. A não perder.

foto: cms (Orquestra Municipal de Sintra – D. Fernando II)
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O Centro Cultural Olga Cadaval acolheu a sessão “Skills of
the future in a digital world” resultado da parceria entre a
Câmara Municipal de Sintra e a Fundação Aga Khan
Portugal.
O evento contou com a presença do presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta, o Príncipe Rahim Aga Khan e a
presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Madalena
Alves.
Esta parceria, entre a autarquia e a Fundação Aga Khan,
dedicada à formação profissional de jovens, teve início em
dezembro de 2018 com o projeto piloto Code for All Sintra.
O Bytes4Future, implementado em 2020, permite a jovens entre
os 18 e os 29 anos, residentes no concelho de Sintra, que não
trabalhem nem estudem - e que não se encontram inscritos no
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional, adquirir
novas competências no domínio da programação.
Para Basílio Horta, presidente da autarquia, “tudo tem a ver,
direta ou indiretamente, com a digitalização. Esta transfor-
mação a que estamos a assistir exige uma oferta de
competências, sem as quais as novas gerações enfrentam um
problema sério de emprego e as nossas empresas um grande
problema de competitividade.”
“Dar competências, trabalhar no sentido de fornecer às novas
gerações todos os instrumentos que lhe permitam com êxito
concorrer no mercado de trabalho e conseguir um nível de
empregabilidade satisfatório é nosso dever e a Câmara tem
dado prioridade a este objetivo com a criação de cursos
profissionais e com o acolhimento da primeira unidade de
ensino superior público no concelho, o Iscte Sintra”, salientou
o autarca.
A sessão contou também com testemunhos de alunos dos
cursos do Bytes4Future e das suas experiências no mundo
do trabalho, numa formação com 99% de taxa de empre-
gabilidade.    
Neste projeto o desenvolvimento de competências
interpessoais, de multimédia e programação, contribuem para
a integração dos jovens garantindo a sua permanência no
mercado de trabalho.
Temas como tendências emergentes, oportunidades e riscos
para comunidades vulneráveis, tecnologia e inovação,
educação, competências / upskilling, adaptação e
reskilling foram o mote para o debate onde o setor público e o
setor privado apresentaram as motivações e necessidade de
recursos humanos no universo digital, aliando acima de tudo
a criatividade, empenho e ambição ao mundo digital.
O programa irá manter-se em Sintra até 2025 e será alargado a
Lisboa e Porto, dando resposta a jovens de outros concelhos
e em novas áreas da tecnologia.
A equipa do programa Bytes4Future está atualmente a
trabalhar para desenvolver um currículo em Análise de Dados
e Negócios, a ser lançado já no próximo grupo.

Fonte: CMS

Sintra assinalou o sucesso
do programa ytes4Future

A Câmara Municipal de
Sintra recebe a Sessão de
Esclarecimento “RUBUS –
Pedidos de Selos de Caça
Maior”, no dia 24 de
novembro, pelas 18h00, no
Palácio Valenças, em Sintra. 
Esta sessão levada a cabo
pelo ICNF – Instituto da
Conservação da Natureza e
das Florestas, com o apoio da
Câmara Municipal de Sintra,
pretende clarificar o processo
do pedido de selos para aba-
te de exemplares de caça
maior em plataforma informá-

Sintra recebe sessão de esclarecimento
sobre espécies cinegéticas de caça maior

tica  - RUBUS, bem como
abordar e debater os fenó-
menos de crescimento da
população de javalis (Sus
scrofa).
Nos últimos anos o aumento
da população de javalis tem-

se agravado resultando na
invasão de terrenos agrícolas
provocando estragos e
prejuízos consideráveis para
agricultores e empresários,
contribuindo também para o
aumento generalizado de

acidentes rodoviários.
Esta espécie nativa fixa-se em
áreas agrícolas, onde têm
disponíveis alimentos e
vegetação, principalmente em
vinhas, hortas, pomares,
culturas cerealíferas, povoa-
mentos florestais e outras
culturas, provocando danos
consideráveis a nível econó-
mico e ambiental.   
Os interessados em participar
podem inscrever-se até 22 de
novembro através de e-
mail convites@cm-sintra.pt.  

A Câmara Municipal de Sin-
tra ofereceu leitores de
microchips às forças de se-
gurança do concelho e às as-
sociações de apoio ao bem es-
tar animal, com quem a
autarquia estabeleceu proto-
colos no decorrer do Pro-
grama Captura Esterilização
e Devolução (CED).
Esta medida integra os obje-
tivos estratégicos do Muni-
cípio de Sintra, que passam
pelo combate ao abandono e
maus-tratos a animais, dotan-
do as Autoridades Policiais e

Sintra entrega leitores de microchips para animais
a forças de segurança e associações

as Associações de equipa-
mentos que visam promover
o bem estar animal.
O presidente da autarquia de
Sintra, Basílio Horta, mencio-
nou a importância em dotar
estas entidades com “os
meios necessários para con-
seguirem diminuir o número
de animais perdidos pelas
ruas e aumentarem a sua
eficiência no processo da
entrega destes aos seus
donos”.
A doação destes equipamen-
tos possibilita às forças de

segurança (PSP, GNR e Polí-
cia Municipal) a célere identi-
ficação e localização do de-
tentor dos animais de com-
panhia, permitindo uma maior
rapidez no processo de entre-
ga dos animais aos seus de-
tentores, sem que para o efei-

to seja necessário recolher o
animal em instalações muni-
cipais.
Por sua vez, as Associações
de bem estar animal ficam
também dotadas da possibi-
lidade de verificar a existência
de microchip e de localizar e
identificar o seu tutor.
Conheça e adote um amigo
para a vida em 
sitiodosanimais.sintra.pt
Sobre a imagem que acom-
panha este conteúdo: O Billy
está para adoção no Sítio dos
Animais de Sintra.
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A Câmara Municipal de Sintra
assinala o Dia Municipal do
Património com a realização
do colóquio “Do Tour ao
Turismo: o Paradigma da
Paisagem Cultural de Sintra”,
na Biblioteca Municipal de
Sintra, no dia 14 de dezembro,
a partir das 10h00.
Com a Paisagem de Sintra em
destaque, o programa deste
colóquio será uma viagem
desde a sua classificação
como Paisagem Cultural, em
1995, até à atualidade.
O evento contará com a pre-
sença do presidente da autar-
quia de Sintra, Basílio Horta,
de oradores das Faculdades

Sintra assinala Dia Municipal do Património com debate
de Ciências e de Arquitetura,
da Universidade de Lisboa,
da Escola Superior de Turis-
mo e Hotelaria do Estoril, do
Instituto Nacional da Conser-
vação da Natureza e Florestas
e da Parques de Sintra –
Monte da Lua.
Ao longo do dia serão abor-
dados temas ligados à paisa-
gem de Sintra, os seus par-
ques botânicos, monumen-
tos, Centro Histórico e ecos-
sistemas, numa perspetiva de
salvaguarda dos seus valo-
res. Simultaneamente, será
ainda realizada uma reflexão
sobre as principais ameaças,
designadamente a excessiva

ocupação dos seus espaços,
resultante do turismo de
massas e o seu impacto nas
vivências humanas, no seu
património histórico, artístico
e natural, apontando solu-
ções para a preservação
deste património excecional.
O Dia Municipal do Patri-
mónio foi estabelecido pela
Câmara Municipal de Sintra a
6 de dezembro de 2020, 25
anos depois da elevação de
Sintra a Património Mundial,
na categoria “Paisagem Cul-
tural”, durante a 19ª Sessão
do Comité do Património
Mundial da UNESCO, reali-
zada em Berlim.

Recorde-se que Sintra foi o
primeiro lugar inscrito pela
UNESCO como Paisagem
Cultural, sendo o valor
universal desta paisagem
reconhecido, desde então,
como uma abordagem pionei-
ra ao paisagismo romântico,
cujos elementos-chave são
os parques e monumentos
que desenham, por si só, uma
linha histórica do tempo.
A participação no evento é
gratuita, mediante inscrição
prévia até ao dia 3 de dezem-
bro, através de e-mail ou pelo
contacto telefónico:
219 236 907.

Fonte. CMS
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ara Basílio Horta,
Presidente da Câma-
ra Municipal de Sin-
tra este é “um orça-
mento de expansão,

Sintra apresenta orçamento para 2023
a aprovar pela Assembleia Municipal
A Câmara Municipal de Sintra aprovou, esta terça-feira, o orçamento municipal para 2023.
O orçamento terá de início 265 milhões de euros e assistirá a uma revisão logo em janeiro, para a incorporação de 51 milhões
de euros de saldo de gerência, passando assim a ascender a 315 milhões de euros, o mais alto de sempre.

apesar do difícil contexto
social e económico ao nível
global e é resultado de um re-
forço programado no âmbito
da ação social e no plano mu-
nicipal de obras públicas”.
O autarca destaca que o do-
cumento “contempla desde já
79 milhões de euros de inves-
timento programado e 109 mi-
lhões de euros após a primeira
revisão em janeiro. No perío-
do seguinte o investimento
apura-se em 198,5 milhões de
euros, numa ação que se re-
força ano após ano, até 2025:
fazer de Sintra um Município
onde, cada vez mais, vale a
pena viver e investir e que
coloca as pessoas no centro
de todas as decisões”, refor-
çou Basílio Horta.
Em 2014, aquando do pri-
meiro orçamento traçado por
um executivo presidido por
Basílio Horta, o orçamento
municipal de Sintra foi de 152
milhões euros, passando
para mais do dobro em 2023.
Até 2022 o município de
Sintra investiu 20,7 milhões
no setor da saúde e em 2023
planeia investir 45,9 milhões
de euros com destaque para
o pagamento de cerca de 44,2
milhões de euros do novo
Hospital de Sintra, que terá
um custo final que ascenderá
aos 55 milhões de euros. À
construção do Hospital adi-
ciona-se a requalificação de
nove unidades de saúde (5
Centros de Saúde já em
funcionamento, Centro de
Saúde de Belas a ser inau-
gurado em dezembro, 3
Centros de Saúde no PRR). 

A partir de janeiro são mais
de 109 milhões de euros de
investimento direto que
serão vertidos em projetos
que contribuem de forma
decisiva para a melhoria da
qualidade de vida dos muní-
cipes, em diversas áreas
como a habitação, a educação
e o desporto, a mobilidade, a
rede viária, o ambiente e as
novas tecnologias.
Sintra vai investir 21,2 mi-
lhões de euros na rede viária
do concelho em 2023 e man-
tém a aposta na requalifi-
cação urbana tendo previsto
um investimento de 10,7 mi-
lhões de euros neste setor.
Na Educação, a autarquia de
Sintra já investiu mais de 50
milhões de euros na requali-
ficação do parque escolar e
em 2023, o executivo de
Basílio Horta planeia inves-

tir 30,9 milhões de euros, dos
quais 10,4 serão investidos na
ampliação e requalificação de
equipamentos educativos e
refeitórios escolares. Também
na área da Cultura e Desporto
serão investidos 9,8 milhões
de euros, dos quais 3,8 mi-
lhões de euros para investi-
mento em equipamentos
culturais e desportivos.
O município de Sintra con-
tinua a sua estratégia de des-
centralização para as juntas
de freguesia, transferin-
do 12,5 milhões para as
freguesias do concelho. 
O município de Sintra con-
tinuará a ser o principal inves-
tidor no concelho e conti-
nuará a apostar no investi-
mento estruturante e gerador
de progresso, que não com-
promete níveis de endivida-
mento e de solvabilidade do

município.
A nível do IMI o município
mantém este imposto no
mínimo legal (0,30) prevendo,
em 2023, uma receita
de 43,7 milhões. Quanto ao
IMI é de salientar que entre
2015 e 2021 a autarquia de
Sintra passou de um IMI de
0,39 para 0,30, o que permitiu
devolver aos munícipes mais
de 40 milhões de euros (cada
ponto no a menos IMI equi-
vale a uma diminuição de
receita de 1,4 milhões de
euros.)
O orçamento para 2023 prevê
para o setor da ação social um
investimento superior a 18,5
milhões de euros, centrando
o investimento na emergência
social, na habitação, no apoio
a famílias e grupos vulnerá-
veis e no fortalecimento das
instituições de setores so-

ciais.
Em 2023, a Estratégia Local de
Habitação reflete no orça-
mento municipal mais de 6,9
milhões de euros, para reabi-
litação de frações habitacio-
nais municipais e para a
aquisição de fogos. 
“Um investimento total,
numa primeira fase, através de
fundos próprios da Câmara
Municipal, aguardando-se
com serenidade a operacio-
nalização do financiamento
do PRR.”, sublinha Basílio
Horta.
Recorde-se que o valor global
do investimento da estratégia
local de habitação de Sintra
ultrapassa os 179 milhões de
euros, dos quais mais de 70
milhões de euros será finan-
ciado pelo IHRU, ao abrigo
de protocolo já celebrado, e
estima-se que grande parte
dos restantes pelo PRR. A
Estratégia Local de Habitação
de Sintra prevê o apoio habi-
tacional, em diversas formas,
a 3.100 famílias até 2026.
“Não obstante o plano de in-
vestimento em curso, conti-
nuamos a garantir e a reforçar
o apoio à população mais
vulnerável, ao mesmo tempo
que nos mantemos atentos
aos novos desafios, que
cada vez com maior premência
se colocam aos estados e às
sociedades, especialmente
nos domínios do ambiente e
das novas tecnologias digi-
tais”, garante Basílio Horta.
O orçamento foi  aprovado
com os votos a favor dos
vereadores do PS e CDU,
abstenção do CHEGA e
votos contra dos vereadores
do PSD/CDS.

Fonte: CMS
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• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan• Pudim f lan

• T• T• T• T• Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha

• T• T• T• T• Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha

• T• T• T• T• Taça do chefeaça do chefeaça do chefeaça do chefeaça do chefe

• T• T• T• T• Tarte geladaarte geladaarte geladaarte geladaarte gelada
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O Centro de Formação e Pes-
quisa em Saúde do Hospital
Central da Beira, foi inau-
gurado este mês, um projeto
que contou com o apoio
financeiro da autarquia de
Sintra, no valor total de 100
mil euros.
Sintra está desde março de
2009, geminada com a cidade
da Beira, uma cooperação
entre cidades que incentiva
a compreensão mútua e o
reforço de laços e entreajuda.
É neste sentido que em con-
junto com os municípios de
Coimbra e do Porto, se uni-
ram forças para minimizar o
impacto da catástrofe na
saúde pública da região da
Beira em consequência do
ciclone Idai.

Sintra apoia Moçambique
com centro de formação de saúde

Foi através da associação
portuguesa Health4MOZ,
que se dedica à formação de
profissionais de saúde, que
este apoio se materializou. A
Health4MOZ visa também a
prestação de cuidados de
saúde às populações locais,
neste caso no contexto de

recuperação após a passa-
gem do ciclone.
O Centro de Formação e Pes-
quisa em Saúde do Hospital
Central da Beira tem como
objetivo ser um centro de
excelência e de referência no
país, fundamental na forma-
ção pré e pós-graduada em

saúde, na realização de con-
ferências científicas, video-
conferências, telemedicina,
investigação e simulação bio-
médica, promovendo assim a
partilha de conhecimento
entre profissionais de saúde
de Moçambique e do mundo.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sintra marca presença no Top 10
dos municípios com maior índice de sustentabilidade e uma
vez mais foi distinguida pela participação no programa Eco
Escolas e premiados do Galardão Bandeira Verde.
Esta edição do programa ECOXXI contou com a participação
de 59 municípios e a atribuição dos prémios decorreu em
Ermesinde, no dia 27 de outubro de 2022.
Com a classificação superior a 80%, o Município de Sintra
destaca-se nos indicadores “Certificação de Sistemas de Ges-
tão” e “Produção e Recolha Seletiva e Valorização de Resíduos
Urbanos”. Os indicadores “Alterações Climáticas”, “Conser-
vação da Natureza” (Biodiversidade e Geodiversidade) e
“Valorização do Papel da Energia na Gestão Municipal”
alcançaram a pontuação de 70%.
O índice de sustentabilidade é avaliado pela prestação dos
municípios através de boas práticas, políticas e ações em
várias temáticas ambientais. Assim é identificado e re-
conhecido como um “eco município”, valorizando entre outros
fatores a educação no sentido da sustentabilidade e da
qualidade ambiental.
Sintra destacou-se também no programa Eco Escolas, um
programa internacional da “Foundation For Environmental
Education” desenvolvido em Portugal desde 1996, pela
Associação Bandeira Azul da Europa.
O Eco Escolas pretende encorajar e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido nos estabelecimentos escolares, no
campo da Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Neste
domínio, Sintra teve a maior participação e o maior número de
escolas galardoadas com a Bandeira Verde.

Sintra no Top 10 da sustentabilidade
e em destaque
na educação ambiental

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, em reunião do
executivo, a celebração de
um protocolo com a Facul-
dade de Medicina Veterinária
da Universidade Lusófona
que assegura a devida assis-
tência veterinária aos animais
acolhidos pelo Centro de
Recolha Oficial de Sintra
(CRO)/Sítio dos Animais.

Sintra celebra protocolo em prol da saúde e bem-estar animal
Esta parceria permite desen-
volver um trabalho de dia-
gnóstico e tratamento de
situações médico-cirúrgicas
junto dos animais, o que vem
consolidar o objetivo da au-
tarquia de Sintra em promover
os cuidados de saúde e o
bem-estar animal.
O protocolo agora aprova-
do assenta também no inter-

câmbio entre as entidades,
que se expressa através de
uma pesquisa científica no
domínio das doenças parasi-
tárias e infeciosas e no desen-
volvimento de um programa
de aulas práticas e estágios
para os estudantes da facul-
dade.
Como referido pelo presi-
dente da Câmara Municipal

de Sintra, Basílio Horta, “esta
colaboração define a qualida-
de da assistência veterinária
prestada, fator determinante
para uma vida feliz e saudável
destes animais”, sublinhan-
do também que “a pesquisa e
o estudo de doenças infecio-
sas vem salvaguardar ques-
tões do interesse de todos, no
domínio da saúde pública”.
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Parque da Liberdade, o Largo do
Palácio Nacional de Sintra e o
NewsMuseum no Centro Histórico
de Sintra serão novamente
envolvidos pelo espírito natalício

Reino do Natal regressa a Sintra
de 1 de dezembro a 6 de janeiro
Passeios de comboio, artes circenses, concertos e videomapping fazem parte da animação do evento

O

foto: cms

com animação, mercado de natal e diversões,
de 1 de dezembro a 6 de janeiro, com entrada
gratuita.  
O Parque da Liberdade transforma-se
totalmente e ficará povoado por fadas,
duendes, bonecos de neve, renas e outros
seres mágicos, proporcionando aos visitantes
momentos inesquecíveis. Atividades
desportivas, brincadeiras, ateliês, concertos
e apontamentos teatrais serão uma constante
ao longo dos dias deste evento de entrada
gratuita.
Junto ao Palácio Nacional de Sintra, irá
encontrar a tradicional árvore de Natal que
fará as delícias de toda a família. O Largo do
Palácio da Vila transforma-se num verdadeiro
Mercado de Natal, a funcionar todos os dias
das 10h00 às 19h00, e com uma programação
que conta com atuações do Chapitô,
espetáculos de video mapping e concertos.
Este ano os visitantes podem usufruir de uma
viagem gratuita no comboio de natal com
partida do Parque da Liberdade, pelas 18h00,
que percorrerá Sintra, numa oportunidade
para desfrutar da vila e das luzes de natal.
O News Museum junta-se às celebrações e
convida-nos a gravar e partilhar uma
reportagem de televisão sobre o natal.
O evento apela novamente para a sensibi-
lização dos bons tratos aos animais e à adoção
consciente com a participação do Canil
Municipal e da Associação Animais de Rua.

HORÁRIO DO REINO DO NATAL

PARQUE DA LIBERDADE

1 de dezembro a 6 de janeiro
Dias de semana
2, 9, 15, 16, de dezembro, das 09h00 às 17h00
21, 22, 23, 28, 29, 30 de dezembro e 4, 5 e 6 de
janeiro – das 11h00 às 19h00
Fins de semana e feriados
1, 3, 4, 8, 10, 11, 17 e 18 de dezembro, das
11h00 às 19h00

LARGO DO PALÁCIO NACIONAL
DE SINTRA

Mercado de Natal
1.dez a 6.jan / 10h00 às 19h00
Artes Circenses - Chapitô apresenta “Circo
Entre Nós” 3 e 4.dez / 14h00 às 18h00
Videomapping - Vórtice Dance Company
apresenta “Quebra Nozes”
7 a 11.dez / 18h00, 19h00, 20h00 e 21h00
Música - Conservatório Música Sons e
Compassos 17.dez / horário a definir
Artes Circenses - Universo dos Pequeninos
“A Fábrica do Pai Natal” 18.dez / 16h00
Videomapping - Vórtice Dance Company
apresenta “Dia de Reis” 5 e 6.jan / 18h00,
19h00, 20h00 e 21h00

A entrada no Reino do Natal é gratuita, mas
os visitantes são convidados a oferecer um
bem alimentar não perecível, ração para
animais ou mantas que certamente
contribuirão para a melhoria de vida daqueles
que beneficiam do apoio das associações de

solidariedade social do concelho.
A Câmara Municipal de Sintra convida todos
para uma visita à Vila de Sintra e descobrir
estas e outras atividades no mágico Reino do
Natal.

Fonte: CMS

PARQUE DA LIBERDADE – Abertura do Reino do Natal
1.dez / 11h00 - Concerto pelo Conservatório Música – Sons e Compassos
1.dez /11h30 - Desfile Motard e chegada do Pai Natal
Animação - Ginásios SPALD com “Pequenitos em movimento” – 2, 9, 15 e 16.dez /
09h30 às 11h30
Dança - Companhia de Dança Contemporânea de Sintra – 10.dez / 15h00
Música - Conservatório de Música Sons e Compassos – 11.dez | 15h00 às 17h00

A Orquestra Municipal
de Sintra, sob direção do
maestro Cesário Costa,
apresenta um  Concerto
de Natal com obras
Vivaldi, Manfredini,
Torelli, no dia 16 de
dezembro pelas 21h00,
no Centro Cultural Olga
Cadaval.
Este concerto, de entrada gratuita, apresenta

Orquestra Municipal de Sintra apresenta Concerto de Natal

um programa inteiramente dedicado a

compositores dos séculos XVII e
XVIII, período profundamente marcado
pela produção musical associada ao Natal.
Dedicado à quadra natalícia, este con-
certo conta com a atuação da soprano
Eduarda Melo e com a interpretação de obras
de Vivaldi, Manfredini, Torelli, com destaque
para o famoso Concerto de Natal de Corelli,
motete Exultate, Jubilate de Mozart e ainda a
estreia moderna de uma ária da serenata Siface
e Sofonisba, de António Leal Moreira,

estreada em Queluz em 1783.
A Orquestra Municipal de Sintra - D. Fernando
II é um projeto único a nível nacional que tem
como objetivo permitir a fruição da músi-
ca clássica em todo o território do concelho
de Sintra.
A entrada para este concerto é gratuita, mas
limitada à lotação disponível, num máximo de
2 bilhetes por pessoa.
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Nuno Miguel Jesus*

Félix Alves Pereira: Passos de um arqueólogo
por Sintra e Arredores (III)

(Continuação)

m 1918, contava Félix Alves
Pereira, que certo dia apa-
recera numa lavoura da
Quinta da Lameira, sítio da
Madre de Deus, uma pedra

A cavidade na rocha era conhecida
da população como a “pegada de
Santa Eufémia”, mas nada tinha que
ver com registos pré-históricos.
Aqui se podia ler a seguinte legenda:
Este he o lgar aonde apareceo a
milagrosa santa Eufémia da cerra De
Cintra filha de hu rei bárbaro o gentio
Filho da cidade de Braga Chamado
Catherlio ou Lucio cai Asthilo e sua
mai também gentia Chamada Calcia
q a teve e a oito irmans Todas de hu
parto e todas foram mártires Por
mandado de seu pai no segundo
seculu Dos anos de jezuz Cristo em
125 a qual santa he advogada de
todas as enfermidades do corpo e
principalmente da sarna e do fígado
e corpos chagados que tudo cura
com a agoa da sua fonte em que fora
aonde a milagrosa santa puzera os
pes quando apareceu ano de 1787
Quanto ao recinto da fonte propria-
mente em si: a ela se chegava não
pelo lado meridional, mas sim pela
estrada de São Pedro, seguindo-se
depois pela encosta setentrional,
onde um atalho muito íngreme ia lá
dar. Na verdade, a fonte de Santa
Eufémia não era mais do que um
pequeno recinto quadrado, aberto
pelo lado e limitado, por paredes que
suportavam toda a estrutura. A pare-
de traseira, com uma singela cruz de
pedra e duas lápides, cativava a
vista.
A mais elevada das lápides ocupava
o vértice de um portão de alvenaria,
mais comprido que propriamente
elevado em estatura.
Na base da pedra surgia uma vulgar
biqueira de mina de onde jorrava a
água. Modesta pia a recolhe, per-
dendo-se depois muita água no
solo.
Na parede do lado direito, uma porta
de serventia dava acesso aos ba-
nhos dos enfermos, num tipo de es-
trutura cúbica. De planta rectan-
gular, contava 2.80 metros por 2
metros. De estrutura abobadada,
contava do lado direito com um
assento de alvenaria e do lado es-
querdo, a dita piscina. Em frente da
porta, um pequeno escaninho na
parede, a pouco mais de um metro
do pavimento, com pequena porta
de cantaria, vislumbrando-se vestí-
gios de antiga portinhola de madeira.
Solto encontrava-se um capitel com
ábaco e cesto de planta oitavada e
altura de 0.245 metros.
Na face superior, via-se uma inscri-
ção. Outra pequena lápide, possuía
um letreiro anunciando quando fora
colocado: ano de 1758.
Félix Alves Pereira visitou ainda a
vetusta ermida de São Romão de
Lourel, no ano de 1920. Referida pela
primeira vez a sua existência em
1253, integrava então a Paróquia de
São Pedro. Aqui se encontraram
diversas epígrafes romanas que se
encontram hoje devidamente salva-

guardadas no MASMO. Outrora
também uma antiga necrópole cristã,
de forma quadrangular, existia no
local. No século XVI acrescentou-
se uma cobertura abobadada na
oussia, sustida por 2 gigantes. Em
1541 a confraria e albergaria desa-
pareciam, ficando as suas terras sem
cultivo. Em 1768 ainda se celebrava
a festa de São Romão, celebrada no
1º domingo de Março.
Atingia-se a dita ermida seguindo
pelo lugar de Lourel e depois toman-
do a estrada da Granja do Marquês
até se chegar a um caminho bifur-
cado, de que se tomava o lado
direito. Próximos daqui ficavam, a
curta distância, os casais de São
Romão e da Pavalhã.
As ruínas do edifício compunham-
se de quatro paredes, os restos de
uma sacristia e o local de repouso
do ermitão. Nenhuma cobertura,
telhas e madeiras se encontravam,
uma vez que haviam ou sido alvo
de permanente saque ou simples-
mente haviam sumido. As imagens
religiosas que cobriam o templo
encontram-se hoje na Igreja da
Misericórdia de Sintra.
Descobriam-se duas portas; uma da
entrada principal, onde se via já
arrancada a cantaria, e a lateral, do
lado da Epístola (datada dos séculos
XVIII-XIX). Esta última, estava
orientada para Oeste, como sucedia
também na igreja de São Martinho
de Sintra.
No interior, uma banqueta ou assen-
to corrido em pedra dava volta ás
paredes até ao arco cruzeiro, alar-
gando-se aí.
Defronte da porta lateral viam-se a
concha do púlpito, uma laje horizon-
tal de mármore, por onde se subia
por dois degraus. Arrancados tam-
bém haviam sido os seus balaústres
de ferro.
No pavimento, derrubado, encontra-
va-se um pilar com base oitavada,
suporte do pequeno coro. Uma
pequena pia baptismal situava-se à
mão direita da porta lateral.
A capela mor era de pequenas di-
mensões: 2.50 metros por 3.40 me-
tros, com arco cruzeiro em volta
perfeita, com aduelas simples. O
tecto outrora existente via-se ter
sido feito em abóboda de aresta
fabricada em tijolo. Restavam umas
poucas mísulas das ogivas, me-
dindo 0.28 cms.
Encontravam-se ainda uns fechos
de pedra, ornados de florões escul-
pidos, completamente decaídos, no
chão. Os fechos ornamentais de-
veriam ser repostos, se alguma vez
a ermida fosse reconstruída, era este
o entendimento do avisado arqueó-
logo.
O altar contava-se ter sido azuleja-
do, mas tudo se encontrava destruí-
do, derrubado ou vandalizado. Do
lado da Epistola, uma janela qua-

drada ainda sobrevivia. Do lado do
Evangelho, uma pequena porta para
a sacristia, onde a bacia de mármore
faltava. Em duas das suas paredes
viam-se umas banquetas de pedra.
Desde 1768 e até 1910 subsistiu
naquele local um cruzeiro em pedra,
derrubado em 1910, para nunca
mais ser reposto.
Félix Alves Pereira ainda avistava
no local frescos de fabrico oitocen-
tistas e o coro e a fachada principal,
que viriam a ruir, bem como as es-
cadas que lhe davam acesso. Visí-
veis eram ainda nessa altura tam-
bém, o corpo da igreja, o pavimento
de pedra, a cobertura de madeira e
uns bancos de alvenaria.
Muitos anos depois desta visita, por
volta de 1941, um grupo de amigos
que por ali se reunia com frequência,
entre os quais se encontravam o
Visconde da Asseca, os párocos de
São Miguel e São Martinho, Mário
Valdez, António Santos Simplício,
do Casal de cavaleiros ali bem perto,
Artur Soares Ribeiro, Arménio F.
Luís, a quem outros se juntariam,
lamentando a desolação geral do
local, planeiam a sua recuperação.
Mas a falta de dinheiro impossi-
bilitou este intento, que se ficou
pelo “papel”.
Alves Pereira pesquisou e visitou
ainda a mais antiga igreja sintrense,
a igreja de Santa Maria de Sintra.
Tradição muito antiga recuava-a até
ao período de dominação islâmica,
altura em que existiria no local uma
mesquita árabe. Tomada Sintra, os
cristãos promoveriam a sua reedi-
ficação como templo cristão. Datada
dessa altura, compõe-se de 3 naves
e arcaria ogival erguida sob colunas
e com abside poligonal. Os 4 arcos
do templo assentam em impostas e
estes assentes em capitéis de tom
vegetalista. Do lado da abside estes
apoiavam-se em pequeníssimas
mísulas, com fustes grosseiros. O
pavimento fora alvo de vários re-
baixamentos ao longo dos séculos.
Numa dessas operações, no século
XVI, havia-lhe sido acrescentado a
parte do coro com 9 degraus desde
a porta lateral do lado sul; e entre a
soleira da porta e o pavimento ou-
tros 4. Com excepção de uma parte
posterior da nave, todo o chão do
templo havia sido rebaixado.
Nesse período ainda, nas paredes
laterais foram abertas amplas janelas
em substituição das frestas origi-
nais. Acrescentou-se ainda uma ro-
sa ao centro sobre o arco. O coro
repousava sobre 2 arcos abatidos
apoiados em pilares. As paredes do
templo foram estucadas. Entre os
séculos XVII e XVIII muitas frestas,
janelas e até um painel de azulejaria
chegariam a ser retiradas.
Do lado da Epístola, uma porta ogival
permitia o acesso à sacristia. Nesta
parte do templo a nave já não era

abobadada e a abside estava dividi-
da em 2, com as nervuras repou-
sando sob colunas e pequenas
mísulas. O púlpito da igreja era do
mesmo período que a balaustrada.
Ao cortar as naves da igreja na sua
parte superior originara um falso
transpeto.
Nos pilares do coro existiam duas
pias de água benta e baptismal.
A escultura, românica, representava
capitéis vegetalistas e gárgulas,
acrescentando-se ainda algumas
siglas. Imagens de São Miguel e de
São Brás adornavam em tempos a
igreja. Ainda hoje podem ser admi-
rados alguns trabalhos de António
de Moraes, um dos mestres de obras
do Paço da Vila. Na fachada principal
no exterior da igreja tudo à excepção
da porta foi alterado. Em 1757 foi
mesmo adicionada uma janela,
encimada por uma rosa e torre sinei-
ra, que se crê possa ter substituído
o campanário original. Também na
fachada sul apenas a porta lateral
se mantém como originalmente,
tendo tudo o resto sido alterado por
obras e diversos restauros.
Na igreja de São Pedro, estudou a
estátua deste primeiro Papa da Igreja
Católica Apostólica Romana. Re-
tratava ela o santo apóstolo senta-
do, empunhando na mão esquerda
uma chave. Com a direita, aben-
çoava os fiéis ao uso latino. Pontia-
guda e espessa casula cobria-lhe o
corpo, parecendo estar mesmo
calçado. Na cabeça, fora-lhe colo-
cada a tiara tripla, representando o
poder imperial, real e sacerdotal.
Algumas partes do corpo encon-
travam-se mutiladas.
A face, bela, serena e majestosa, era
completada pela barba.
Pese embora tudo isto, encontrava-
se totalmente ao desamparado, sem
reparação. Exigia cuidados maiores
e mais atenção. Sendo um mais que
provável exemplar da arte gótica
portuguesa em termos escultóricos,
não deixava de denotar alguns
desenvolvimentos técnicos bem
assinaláveis, como as sombras fun-
das da casula da imagem, ou a
lividez da pedra, realçando o ouro
da tiara, a chave na mão direita.
O ornamento ogival onde se en-
contrava sentada, em forma de
banco, media 0.75 cms. A tiara,
bulbosa, carregava três coroas,
símbolo dos poderes tripartidos, já
acima referidos. Revelava esta a
dignidade papal, sendo certa a
influência nestes pormenores com
as igrejas de tradição mais oriental.
No Ocidente, conheceu este tipo de
decoração e de pormenor precisa-
mente apogeu no século XIV.

E
aparelhada com a forma de um baú,
com uma inscrição no topo. Comu-
nicada pelo dono do local, António
Gomes da Silva, a sua existência à
Associação dos Arqueólogos Por-
tugueses, onde ainda hoje se en-
contrava, tratava-se de uma pedra
semicilíndrica, em cujo um dos
topos fora inserta a seguinte
inscrição: A Gaio Júlio Máximo, filho
de Gaio Júlio da tribo Galeria.
Desconhece-se se existia por baixo
desta outra pedra, de sepultamento,
idêntica a outras que se encontraram
e que se depositaram no Museu do
Carmo.
Com excepção dos lugares mais
próximos do Tejo, este tipo de es-
trutura era rara na dita Estremadura
Cistagana, mas não desconhecida
das zonas meridionais do país, como
Algarve, Alentejo e partes da Estre-
madura Transtagana.com influên-
cias certamente cartaginesas. Se-
pulcro inéditos idênticos foram
encontrados junto ao Casal de
Santo Amaro: uma vez transporta a
galilé da capela encontravam-se
logo as  epígtafes. Uma das pedras
era utilizada para retirar cal, a outra
pedra encontrava-se desaproveita-
da. A inscrição em causa situava-se
num sarcófago, aparentada com um
baú, barril ou meia coluna oca:

IVLIA…..
…… VSCAA….
…….CASSIV….
….. ASS………
H…….

O mau estado das epígrafes não
permitia a melhor das leituras,
apenas se percebendo que estaria
ali sepultada uma pessoa. Com as
dimensões de 0.80 metros de altura
e 045 metros de  largura, a parte não
epigrafada media 1.20 metros de
comprimento e 0,55 de largura. As
arcas de sepultura não foram
encontradas, mas sabe-se que as
inscrições eram sempre lavradas na
peça. Deveria ali ter existido uma
hipotética villae rústica, na sua
opinião.
Novamente encontrando-se pela
zona de Santa Eufémia, decidiu-se a
explorar e estudar a conhecida
ermida em honra daquela santa.
Outrora, uma cruz que antes dava
as boas vindas aos peregrinos e
romeiros à entrada, bem lá no alto,
encontrava-se por aqueles dias
tombada em virtude de uma vio-
lentíssima tempestade.
O lajeado exterior dava aos pere-
grinos acesso ao local.
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*(Licenciatura em História e mestre
em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona; Investigador)

(Continuação da pág anterior)

A dextra do apóstolo/papa, onde
três dedos se encontravam levanta-
dos, mantinha dois deles dobrados.
Parecia estar sentado, trajando uma
veste dalmática, antiga túnica
habitual nos bispos medievos. O
assento onde se encontrava merecia
ainda alguma consideração: tendo
apoio para os braços, não mostrava
evidência de qualquer tipo de
espaldar.
Alguns locais, como Arganil ou
Coimbra, possuíam imagens seme-
lhantes.
Estacionando certa altura por
Colares, foi aí visitar o conhecido
Penhasco de Adrenunes. Localiza-
do a três quilómetros leste do Cabo
da Roca, elevando-se a 426 metros
do nível do oceano, a meio de um
sistema orográfico, ao longo dos
séculos haviam corrido lendas e
mistérios sobre as suas origens.
As suas formas causavam de resto
enorme surpresa, que resultavam de
um grande aglomerado de pedras,
jazendo caídos diversos fragmen-
tos, na altura em que o visitara.
Uma lasca havia-se desprendido
com o tempo, e de ambos os lados
da disforme estrutura pedaços,
pilastras toscas haviam aparecido.
Alvo de discussões entre os arqueó-
logos, era conhecido desde 1867 e
desde logo tido por arqueológico.
Mas nenhum vestígio, fosse de
corredor, de mamôa, ou ainda de
corredor principal ou galeria se
podiam encontrar em Adrenunes. O
que sucedera era que fora caindo
com o passar dos séculos.
Visitando um dia a Igreja de São
Martinho de Sintra, reconhecia a sua
antiguidade, embora desses tempos
mais antigos apenas se contassem
os pesados contrafortes da capela
mor, a sua planta prismática em
ábside, e pouco mais. Alvo de diver-
sas obras ao longo dos séculos,
Alves Pereira ainda observa nelas
uma pedra de cunhal adoçada,
típica do período de D. Manuel I,
bem como sua a primitiva silharia,
retirada do sítio da Penalva, em São
Pedro (Sintra), o que ajudava a
pensar na existência de um primitivo
nartex ou pórtico original, à maneira
das basílicas medievais.
Identifica vestígios da escrita do
período medievo (XII-XIV), bem
como sinais lapidares curiosos como
os glifos medievos, importante
património a preservar e a estudar;
as lápides de Margarida Fernandez,
do início de 1307 (século XIV) ou
ainda a memória ao vigário da pa-
róquia local, Duarte Fernandes, que
naquela igreja repousava em paz.

Referências Bibliográficas
Consultadas: AAVV; Roteiros da
Arqueologia n.º1, IPPAR/Departamento
de Arqueologia, Lisboa, 1986
AZEVEDO; José Alfredo da Costa;
Velharias de Sintra, volume I-VI; CMS,
1996
MACHADO; João L..Saavedra; O Dr.
Félix Alves Pereira e o Museu
Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos, in
Ethnos, volume V; Lisboa, 1965
PEREIRA, F. Alves; Sintra do Pretérito,
Câmara Municipal de Sintra, Sintra,
1957

ste pequeno arbusto tão
comum na nossa flora
mediterrânica é também
conhecido por Torga,
queiró, queiroga, monga-

Fernanda Botelho

Urze (Calluna vulgaris ou Erica vulgaris)
família das Ericáceas

E
riça, carrasca, urze-do-mato, urze-
do-monte, barba-do-mato, quebra-
panelas ou urze-roxa.
O seu nome popular, tal como
grande parte das plantas, varia de
região para região.

Descrição e habitat
Arbusto vivaz oriundo da Eurásia
temperada, cresce em abundância
em quase todas as regiões do he-
misfério norte, frequente em Por-
tugal continental e nas ilhas,
existindo mesmo uma variedade
protegida nos Açores (Daboecia
azorica) também conhecida aí por
queiró
Pode encontrar-se no Noroeste Da
América e na Sibéria, prefere
lugares húmidos e sombrios, mas
também charnecas brejos, lodaçais,
bosques mais ou menos densos,
terras áridas e incultas, pobres em
calcário até 2500 metros de altura.
Nos Açores cresce em locais forte-
mente expostos e secos, cascalho,
areias, declives acentuados, ravi-
nas, crateras, camadas espessas de
húmus, matos de vassoura, matos
de montanha, floresta laurifólia,
zimbral, erical ou escoadas lávicas
recentes com vegetação pioneira.
A urze pode atingir cerca de um
metro de altura, é lenhosa, sinuosa
de pequenas folhas persistentes,
opostas, curtas e ovadas, flores em
cachos ou espigas sensivelmente
unilaterais em vários tons de rosa
até ao lilás e também brancas, de
perfume suave e doce, muito
apreciadas pelas abelhas e apicul-
tores. Estes arbustos podem viver
cerca de 40 anos, floresce entre
Junho e Outubro.
As partes de maior interesse tera-

pêutico são as sumidades aéreas
floridas.

História
Dióscorides, no ano 100 d.C. na sua
Matéria Medica, mencionava já as
propriedades de uma Erica para
tratar picadas de serpentes.
Galeno (131-200d.C.) escreveu
sobre a capacidade desta planta
para induzir a transpiração.
O seu nome Erica vem do grego
ereiko que significa quebrar, acre-
dita-se que este nome tenha alguma
relação com a sua capacidade de
dissolver pedras nos rins, bexiga e
vesícula, calluna deriva também do
grego Kallunein que significa limpar,
que poderá estar relacionado com
as suas aplicações diuréticas ou
talvez também com a sua utilização
no fabrico de vassouras.
John Parkinson, conhecido herbo-
rista, boticário e jardineiro inglês,
publicou em 1640 um estudo sobre
a urze onde indica a sua utilidade
para tratar picadas de insectos e
pedra nos rins.
Nos altos planaltos da Grã-Bre-
tanha onde as árvores eram e ainda
são raras a urze era utilizada para
acender fogueiras, para fazer camas
e construir telhados de colmo
(thatched roofs).
Na Escócia acredita-se que a urze

de flor branca é portadora de boa
sorte e inclui-se nos bouquets das
noivas
Desde 325 a.C. que se fabrica
também na Escócia uma espécie de
cerveja de urze conhecida como
água-da-vida (water of life) muito
apreciada pelos Celtas que a bebiam
num chifre de vaca em épocas
festivas.
No pico do Verão quando nas pla-
nícies de urze se ouvia, o mágico e
incansável zumbido de milhões de
abelhas, os Celtas celebravam o
amor, dançando, cantando e beben-
do com alegria e acreditavam mesmo
que a rainha branca, ou abelha
rainha se personificava em Deusa
sedutora e devoradora de homens
que acasalava com o Deus dos car-
valhos que seria mais tarde consu-
mido nas fogueiras simbólicas
(midsummer fires)
O nome inglês de urze é heather e
está muito associada à mitologia
Celta.

Composição
Contém flavonóides (campferol,
quercitina, arbutina, calolina); glu-
cósidos da hidroquinona (arbutó-
sido); taninos, procianidinas oligo-
méricas, derivados do ácido cafeico,
fenóis, triterpenos, esteróis, ácido
cítrico, óleos voláteis, carotenos e

um alcalóide, a ericodina.

Propriedades e utilizações
Devido aos glucósidos da hidro-
quinona a urze tem uma acção anti-
séptica sobretudo das vias uriná-
rias, sendo muito útil no tratamento
de cistite, mas também uretrite,
hiperplasia benigna da próstata,
hiperuricémia, gota, reumático,
pedra na bexiga, é ainda diurético,
depurativo e adstringente, infec-
ções orofaringícas e vulvulares,
hipertensão arterial e topicamente
em forma de cataplasmas no trata-
mento de frieiras, dores articulares
e reumáticas e eczemas.

Jardim
Existem muitas variedades aprecia-
das pelos jardineiros como bonita
planta ornamental, extremamente
melífera, produz muito néctar e o
seu mel escuro é bastante procura-
do em pastelaria para a confecção
de bolos, apesar do mel perder
muitas das suas propriedades e
vitaminas quando é exposto a altas
temperaturas.
 A palha de urze faz uma excelente
cobertura de solo para plantas
exigentes em ácido, as suas raízes
são ainda utilizadas no fabrico de
cachimbos.

A Câmara Municipal de Sintra em
parceria com a Parques de Sintra
promovem, no dia 26 de novembro,
o percurso pedestre sobre o
“Convento dos Capuchos”, inte-
grado no Projeto 3 Temas, 3 Rotas.
Numa conjugação entre o
património natural e cultural, o
passeio, com hora marcada para as
09h15, insere-se nas comemorações
do Parque Natural Sintra Cascais,
percorrendo os caminhos e trilhos

Sintra promove percurso pedestre
com visita ao Convento dos Capuchos

da Serra de Sintra.
Neste percurso será possível
conhecer um pouco mais da
biodiversidade existente,
terminando com uma visita ao
recentemente restaurado Convento
dos Capuchos.
O Convento dos Capuchos que foi
recentemente premiado pela União
Europeia para o Património Cultural
/ Prémio Europa Nostra na categoria
Conservação e Reutilização

Adaptativa, é um monumento
emblemático da religiosidade
pietista do século XVI, que
proporciona ao seu visitante uma
verdadeira viagem no tempo.
A iniciativa é realizada em parceria
com o ICNF-Parque Natural Sintra
Cascais e a Parques de Sintra
Monte da Lua.

INFORMAÇÕES:
Ponto de encontro será o parque de

estacionamento junto ao Convento
dos Capuchos.
Com características de dificuldade
reduzida, o trajeto é circular com uma
distância aproximada de 6km.
Esta atividade é gratuita, com limite
de 30 participantes e requer
inscrição prévia. Mais informações
através do número 92 520 71 15 ou
por e-mail.

Fonte: CMS
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elos dados recolhi-
dos ao longo de toda
a manhã, a FENPROF
estima que em 90%
das escolas não

Professores em espera
pela valorização da profissão

foto: fenprof

Sintra vai passar a disponibilizar, a partir de janeiro, de uma
rede de autocarros de nova geração com mais oferta e melhores
ligações. A Câmara Municipal de Sintra já contribuiu com 4,5
milhões de euros para o projeto.
De momento encontra-se em curso uma campanha informativa,
de teor geral, disponibilizada aos passageiros no interior dos
autocarros de modo a informar os utentes sobre as alterações
que irão acontecer a partir de janeiro, em Sintra.
A operação da Carris Metropolitana está dividida por 4 lotes
e Sintra integra o lote 1 em conjunto com os municípios de
Amadora e Oeiras.
Já é possível conhecer as novas linhas de transporte público
rodoviário em Sintra e os novos números das linhas existentes,
com a ferramenta “Conversor de Linhas”, disponível no site
da Carris Metropolitana. 
Esta ferramenta permite pesquisar de várias formas, como:
• Por número da linha atual, convertendo para o novo número,
que passa a ter quatro dígitos;
• Pesquisa de linha por município.
Quanto aos preços, o passe Navegante metropolitano mantêm-
se nos 40 euros que permite viajar em toda a área metropolitana
e em qualquer transporte público e o Navegante municipal
nos 30 euros. Quanto aos bilhetes o seu preço vai desde 1,25
euros até aos 2,60 euros.
O resultado desta revolução será uma melhor mobilidade
urbana para todos, com mais conforto, mais fiabilidade, mais
frequência e uma cobertura mais abrangente do território.
A Carris Metropolitana é uma marca criada pela Transportes
Metropolitanos de Lisboa (TML), sob a qual vão operar os
transportes públicos rodoviários intermunicipais e municipais
na área metropolitana de Lisboa.

Fonte: CMS

avaliação, bem como o
projeto do ME de revisão do
regime de concursos, substi-
tuindo os quadros por mapas
de pessoal, gerindo o pessoal
docente de acordo com os
interesses das CIM e áreas
metropolitanas ou entregan-
do aos diretores a afetação
dos docentes às escolas.
Depois da expressiva greve
de 2 de novembro e da greve
de toda a Administração
Pública, a FENPROF espera
que o governo aceite nego-
ciar condições que valorizem
a profissão docente e digni-
fiquem os serviços públicos,
desde logo a Escola Pública.

 Fonte: FENPROF

carreiras desvalorizadas e
pervertidas, envelhecimento,
precariedade ou sobrecarga
de trabalho são, apenas,
alguns dos motivos que
levaram os trabalhadores à
greve e as escolas a encer-
rarem.
No caso dos professores,
acrescem, aos motivos co-

muns a toda a Administração
Pública, a intenção do gover-
no de quebrar a paridade no
topo entre as carreiras
docente e técnica superior, a
não contagem integral do
tempo de serviço para a
carreira ou o congelamento
das progressões imposto
pelas vagas e pelas quotas de

houve aulas. Um número que
tem vindo a crescer durante a
tarde, pois são várias as
escolas que, tendo tido aulas
durante a manhã em condi-
ções mínimas de funciona-
mento, tiveram de encerrar de
tarde.
Com esta greve, os traba-
lhadores da Administração
Pública tornam público o seu
descontentamento pela for-
ma como são tratados pelo
governo, cujas políticas
desrespeitam os seus direitos
e põem em causa a qualidade
da resposta dos serviços pú-
blicos. Salários com crescen-
te perda de poder de compra,

P
Carris Metropolitana
chega a Sintra em janeiro

O programa Férias com
Música no Natal do Conser-
vatório de Música de Sintra
decorre na semana de 26 a
30 dezembro, das 09h30 às
17h00, com acolhimento a
partir das 09h00 e prolon-
gamento até às 18h00, e
dirige-se a crianças dos 6 aos
10 anos.
As Férias com Música pro-
porcionam uma abordagem
descontraída e lúdica sobre
diferentes vertentes das artes
musicais e performativas, sob
a orientação de professores
do Conservatório.
O programa inclui oficinas de
jogos musicais, voz e movi-
mento, percussão corporal e
criação musical em torno do
universo mágico do filme
Mary Poppins. “E se pudes-
ses… voar de guarda-chu-
va?” é o mote para uma se-
mana divertida, que culmina
na sexta-feira com uma

Férias com Música no Natal
do Conservatório de Música de Sintra

apresentação em formato a
definir em conjunto com os
participantes.
A participação, com alimen-
tação incluída, tem um valor
semanal de 125,00 • para
alunos de música e dança do
Conservatório de Música de
Sintra e de 135,00 • para
crianças externas. É ainda
possível frequentar dias
avulso pelo valor de 25,00•
para alunos do Conservatório
e 30,00• para participantes
externos.
As vagas são limitadas e as
inscrições decorrem online no
site:
https://www.conservatoriode
musicadesintra.org/ferias-
natal-2022.html
As receitas angariadas re-
vertem para os custos relati-
vos às novas instalações do
Conservatório de Música de
Sintra.

JORNAL DE SINTRA
Há 88 anos a divulgar o Concelho de Sintra

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 • 2710-572 SINTRA •  Telef. 21 910 68 30 • jornalsintra.loja@mail.telepac.pt • www.jornaldesintra.com

Neste Natal compre as suas prendas no Comércio Local – Loja JORNAL DE SINTRA

www.jornaldesintra.com



9INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 25 DE NOVEMBRO DE 2022

SOCIEDADE

 Câmara Municipal
de Sintra volta a
promover o ciclo
de Concertos de
Natal, com a reali-

Sintra celebra o Natal
com novo ciclo de concertos

PROGRAMA

25 novembro | 21h00
Igreja Paroquial de S. Bento de Massamá, Massamá
Grupo Coral de Queluz
Obras de Fauré, Rutter, Carrapatoso e Moore.

26 novembro | 16h00
Igreja Paroquial de São João Baptista das Lampas, S. João
das Lampas
Coral Encontro
Concerto a capella com obras de Tye, Gruber, Echverría e
do cancioneiro tradicional natalício.

1 dezembro | 16H00
Igreja de S. Martinho, Sintra
Concerto comemorativo do restauro do órgão histórico.
Com um reportório inteiramente sacro (fazendo jus à
identidade musical do Agrupamento Vocal), dedicado em
exclusividade ao tempo Adventício, radica o mesmo no
canto Gregoriano, na Música Religiosa Medieval, na
Polifonia do séc. XVI-XVII e com marcadas intervenções
de Órgão Solo ou em acompanhamento/alternância com o
Coro.

2 dezembro |21h00
Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Colares
ARdeCORO
Ensemble Instrumental do Sintra Estúdio de Ópera
A música tradicional de Natal, proveniente das várias
regiões portuguesas dão o mote para este concerto que
termina numa viagem internacional, com temas bem
conhecidos do grande público. Obras de Holst, Williams,
Gruber e Mozart.

3 dezembro | 21h00
Igreja de S. Miguel, Sintra
Coro Juvenil da Universidade de Lisboa
João Lucena e Vale, piano
Concerto com obras de Britten, Bruckner, Rossini, Poulenc,
Schubert e Mendelssohn.

zação de 11 espetáculos de
acesso gratuito em Igrejas de
Sintra e no Centro Cultural
Olga Cadaval, de 25 de
novembro a 6 de janeiro.
A Igreja de S. Bento de
Massamá, Igreja de São João
Baptista das Lampas, Igreja
de Nossa Senhora da
Assunção (Colares), Igreja de
S. Miguel (Sintra), Igreja de
Santa Maria (Cacém), Igreja
de S. Martinho (Sintra), Igreja

A de Casa de Saúde do Telhal
(Mem Martins) e Igreja de S.
Pedro (Pero Pinheiro), junta-
mente com o Centro Cultural
Olga Cadaval são os lugares
escolhidos para estes espetá-
culos de música sacra.
O ciclo Concertos de Natal
oferece repertórios ecléticos
com destaque para a quadra
natalícia, executados por
grupos corais e instrumentais
de Sintra.
Esta iniciativa é promovida
pela Câmara Municipal de
Sintra, com o objetivo de des-
centralizar e diversificar a
oferta cultural.

8 de dezembro | 16h00
Igreja de Santa Maria, Cacém (a confirmar)
Concerto de música renascentista de inspiração natalícia
que irá transportar o público para os ambientes sonoros
dos séculos XV, XVI e XVII. Obras do Libro Vermelho de
Montserrat e do Cancioneiro de Uppsala.

9 dezembro | 21h00
Igreja da Casa de Saúde do Telhal, Mem Martins
Recital de canto e órgão com um programa que explora o
repertório sacro alemão, italiano, francês e português, numa
viagem pelos séc. XVII, XVIII e XIX. Obras de Bach,
Gounod, Groger e Castanheira.

10 dezembro | 21h00
Igreja de S. Pedro, Pero Pinheiro
Concerto preenchido com música de inspiração natalícia e
também, como obra central, o Magnificat de Antonio Vivaldi,
uma das mais famosas composições sacras do compositor
veneziano.

16 dezembro | 21h00
Centro Cultural Olga Cadaval
CONCERTO DE NATAL
Eduarda Melo, soprano
Orquestra Municipal de Sintra – D. Fernando II

30 de dezembro | 21h00
Centro Cultural Olga Cadaval
CONCERTO DE FIM DE ANO
Orquestra Sem Fronteiras

6 de janeiro | 21h00
Centro Cultural Olga Cadaval
CONCERTO DE ANO NOVO
Orquestra Municipal de Sintra – D. Fernando II
Dança em Diálogos
Com o convite à dança que é oferecido pelas belas valsas
de Johann Strauss II, a apresentação de três momentos de
bailado permitirá que a grande música se torne vista e
duplamente apreciada e vivida.

Igreja Paroquial de S. Bento de Massamá, Massamá

Fonte: CMS

Sistema
de videovigilância
para Sintra rejeitado
em 18 de Novembro
pela Protecção de Dados

Jornal de Sintra desde os finais do século passado que vem
fazendo eco de muitos leitores e residentes na área da
Estefânia, que reclamam a instalações de videovigilância e
mais policiamento na Vila de Sintra, nomeadamente na Av.
Heliodoro Salgado (parte pedonal) devido aos constantes
assaltos nesta área em que não é excluído outros
comportamentos lesivos de todos aqueles que pretendem
uma segurança para pessoas e estabelecimentos comerciais
localizados nesta artéria.
Estas situações foram sempre transmitidas à GNR de Sintra
que delas tomou conhecimento e abriu processos de
investigação.
A Câmara Municipal de Sintra contactada sobre o
indeferimento da petição, conforme relata o Jornal Público de
23 de novembro, pág. 14, diz-nos que “foi surpreendida com
esta decisão, da qual apenas teve ainda conhecimento por
via da comunicação social. A Câmara de Sintra  aguarda há
vários meses por uma decisão relativamente a esta matéria,
junto da PSP e do Ministério da Administração Interna,
aguardando por isso o envio oficial de tal decisão para
avaliação do executivo da autarquia.”
O que está em causa, segundo o Jornal Público é a  colocação
de 144 câmaras de videovigilância  no município de Sintra
que iriam ser instaladas em: Algueirão-Mem Martins (29); Rio
de Mouro (28), Agualva-Cacém (21); Queluz, (41) e Monte
Abraão (25), sem qualquer referência à Vila de Sintra.

foto: Público /  NUNO FERREIRA SANTOS/ARQUIVO

JORNAL DE SINTRA
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Há 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

ASSINE E APOIE

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

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

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

WWW.JORNALDESINTRA.COM

EDIÇÕES SÓ EM PAPEL, VIA CTT
• Portugal – 15,10 euros/ano
• Estrangeiro – 20 euros/ano

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

APOIO AO JORNAL DE SINTRA
•  20 euros  – Assinatura anual – Edições em papel e on-line
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a sequência de várias exposições
do escultor Rogério Timóteo em
Espanha, nomeadamente em
Cáceres, Madrid e presentemente
em Barcelona, as suas esculturas

Escultor Português Rogério Timóteo expõe
esculturas na prestigiada Feira de Artes em Miami

N
voam para o outro lado do Atlântico
integrando uma seleção de conceituados
artistas da Galeria 3PUNTS de Barcelona.
Rogério Timóteo estará representado pela
primeira vez na conhecida e prestigiada feira
de ART MIAMI com peças em bronze.
Art Miami é um evento “imperdível” para
colecionadores, curadores, profissionais de
museus e entusiastas da arte. Distinguida
pela sua qualidade e diversidade, Art Miami
2022 apresentará pinturas, desenhos, design,
escultura, NFTs, videoarte, fotografia de mais
de 160 galerias líderes em 17 países.
O evento realizar-se-á de 29/11 a 04/12/2022

“Head”

O espírito do Natal já espalha a sua
magia nos parques e monumentos
de Sintra, onde esta quadra festiva
é celebrada com muitas surpresas
para toda a família, através da

Campanha “Neste Natal Faça Parte da História”
Celebrar o Natal com Cultura e Diversão nos Parques e Monumentos de Sintra

N
campanha “Neste Natal faça parte da Histó-
ria”. Entre presentes concebidos quem gosta
de oferecer cultura; programas que aliam
história, natureza e diversão; e uma viagem
ao Natal de outros tempos, são muitas as
propostas da Parques de Sintra.

Presentes que fazem história
A pensar em quem procura um presente
original, a Parques de Sintra disponibiliza
duas modalidades de vouchers de oferta de
experiências que conjugam cultura e diversão.
“Visita exclusiva e brunch no Palácio
Nacional da Pena” é um pack-oferta para duas
pessoas, que inclui a visita exclusiva e
contextualizada ao Palácio Nacional da Pena,
antes da abertura ao público – entre as 8h30 e
as 9h30 – e um brunch no restaurante do
monumento. Este voucher tem o valor de 95•
e pode ser usufruído mediante reserva prévia.
A outra opção é a “Experiência em família”,
um pack-oferta para dois adultos e duas
crianças, dos 6 aos 12 anos, que inclui uma
experiência para ser vivida em família, criando
memórias para o futuro no património sob
gestão da empresa. Entre a grande diversidade
de programas à escolha, incluem-se, por
exemplo, “O Tesouro do Rei”, no Palácio
Nacional de Sintra, que revela os 1000 anos
de história deste palácio através de pistas e
de enigmas que são desvendados com a ajuda
de quadros, azulejos, especiarias e brasões;
os pedipapers nos Parques da Pena e de
Monserrate, que, de forma interativa e
divertida, levam os participantes a explorar a
natureza e os recantos misteriosos destes
espaços; “O Segredo do Convento da
Cortiça”, que leva à descoberta do modo de
vida dos frades franciscanos do Convento
dos Capuchos, através de um jogo de pistas
que conduz à revelação do maior segredo
desta casa conventual; e “O Dia a Dia dos
Animais”, que proporciona o contacto com

O Pinheiro da Pena – Salão Nobre – Palácio da Pena

materiais e técnicas, tais como bronze e mais
recentemente resinas.
Nos últimos anos, tem sido convidado para
realizar exposições no estrangeiro, tendo
exposto a sua obra em Espanha, França,
Luxemburgo, Itália, Alemanha e EUA (Nova
Iorque) e Reino Unido (Londres).
 Conta já com 45 exposições individuais e mais
de 300 exposições coletivas.
Encontra-se representado em coleções
particulares em Portugal e no estrangeiro.

Realizou 35 esculturas em espaços públicos,
incluindo 8 de grandes dimensões, nomea-
damente:
– “Mergulhos” - Linda-a-Velha - Oeiras
– “Eternidade” - Sintra
– “Evolução” - Montelavar - Sintra
– “Horizonte” - Cascais

Sobre o artista:
ROGÉRIO TIMÓTEO

Nasceu em Anços, Sintra – Portugal em 1967
Desde cedo se interessou pelas artes, mas foi
no encontro com Mestre Anjos Teixeira, de
quem foi aluno durante cinco anos, que abriu
os horizontes para a escultura. Reforçando
essa aprendizagem, frequenta o curso “No-
vas Tecnologias do mármore” em Vila Viçosa
e o curso de desenho – Sociedade Nacional
de Belas Artes de Lisboa. Atualmente vive e
trabalha no concelho de Sintra.
Tendo nascido e crescido numa região pre-
dominantemente ligada à extração e trans-
formação de mármores é com naturalidade que
escolhe o mármore como matéria-prima
preferencial para as suas esculturas, não
excluindo, no entanto, abordagens a novos

– “Jardim do Logos” Conjunto Escultórico -
Jardim da Biblioteca de Sintra
– “Matriz” - Alto de Carnaxide - Oeiras
– “Pulsar” - Alto de Carnaxide - Oeiras
– “Ritos de Passagem” - Queluz – Sintra

créditos: PSML - Luis Duarte

os animais que vivem na Quintinha de
Monserrate, como coelhos, galinhas, cabras,
ovelhas e burros, abordando as suas rotinas
e muitas curiosidades. Este voucher, que
inclui a entrada no local escolhido e a
respetiva experiência, tem o valor de 35•. Pode
incluir participantes extra, que pagam 10•, com
exceção dos menores de seis anos, cuja
participação é gratuita.
Os vouchers estão disponíveis para compra
online, em www.parquesdesintra.pt, até dia
15 de janeiro, e têm o prazo de um ano para
ser utilizados. Vêm com a oferta de um postal
de Boas Festas, que permite personalizar o
presente e que pode ser descarregado no site
da Parques de Sintra.
Para além destas propostas, nas lojas dos
Palácios Nacionais de Sintra, da Pena e de
Queluz, há uma grande diversidade de
presentes com história, inspirados no
património de Sintra, tais como porcelanas,
azulejos e diversos artigos de decoração;
livros e artigos de papelaria; têxteis e
acessórios; artigos infantis; entre muitas
outras opções. Os produtos também podem
ser comprados através da loja online https://
shop.parquesdesintra.pt/, sendo que as lojas

dos Palácios de Sintra e de Queluz têm acesso
livre. 

Programação para viver
o Natal em família

A quadra natalícia é, para muitos, sinónimo
de férias e de atividades em família. Nos par-
ques e monumentos de Sintra, a diversificada
oferta de programação para esta época aposta
em experiências plenas de diversão e de
aprendizagem e inclui algumas novidades.
Entre as muitas sugestões, destaca-se o
programa “A Quintinha prepara o Natal”, que
decorre no dia 3 de dezembro, às 10h30 e às
15h00, na Quintinha de Monserrate. Será
uma oportunidade para, em família, começar a
preparar a noite mais mágica do ano, criando
uma peça de decoração feita com elementos
naturais, enquanto, no forno a lenha, vai
cozendo o pão doce que todos prepararam
com as ervas aromáticas da quinta.
A 11 de dezembro, às 10h00 e às 11h30, há
uma visita mediada ao Santuário da Peninha,
que é uma estreia na programação da Parques

de Sintra. O lugar, tantas vezes escondido pelo
nevoeiro, guarda muitos mistérios, que
despertam a curiosidade. Durante esta visita,
após uma contextualização do local, os
participantes são convidados a explorar as
ruínas da Capela de São Saturnino e a
conhecer o interior da Capela de Nossa
Senhora da Peninha, numa viagem onde se
abordam a história, as lendas e a envolvente
natural do espaço.
Outra novidade é o programa “Um Natal Real
no Palácio da Pena”, que se realiza neste
monumento, no dia 17 de dezembro, às 15h00.
Trata-se de uma história encenada contada
na primeira pessoa pela figura mais querida
do Natal – o velhinho barbudo que traz um
saco cheio de surpresas. Mas, no Palácio da
Pena, esta personagem é o rei-artista D.
Fernando II, que foi o responsável pela
introdução em Portugal da tradição da árvore
de Natal, que se mantém até hoje. Também é
da sua autoria o primeiro cartão de Boas
Festas de que há registo no país.
Esta atividade é enquadrada pela
reconstituição da Árvore de Natal de D.
Fernando II. Tal como vem acontecendo nos
últimos anos, o “Pinheiro da Pena” estará em
exposição no Salão Nobre do Palácio Nacional
da Pena, de 27 de novembro, primeiro domingo
do Advento, até ao Dia de Reis, 6 de janeiro.
Na época em que reinou, com D. Maria II, o
Natal no Palácio das Necessidades era
celebrado em torno de um pinheiro trazido
propositadamente do Parque da Pena, em
Sintra. A memória dessas noites foi deixada
por D. Fernando II através de duas gravuras
da sua autoria e foram estas gravuras,
acompanhadas de uma ampla investigação
histórica, que permitiram concretizar com rigor
a reconstituição. Esta instalação recorda-nos
como era o Natal noutros tempos e inclui
reproduções à escala da decoração ? frutos,
velas e figuras de animais e de brinquedos.
A programação completa pode ser consultada
em www.parquesdesintra.pt.

Fonte: PSML
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Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul; HC Sintra/Planta Livre, 4- Alenquer e Benfica, 3

Sintra 2022/2023 – Uma Nação de Valentes
Ventura Saraiva

Rodrigo Teixeira – o guarda-redes do Hc Sintra foi uma das chaves mestra
para segurar a vantagem no marcador, e a vitória da sua equipa

foto: ventura saraiva

vitória de 4-3, so-
bre um dos mais
sérios candidatos
à subida de divi-
são, coloca o Ho-

Realizaram-se no passado
fim-de-semana, os jogos
referentes à Pré Elimina-
tória da Taça de Portugal,
com as equipas da III Divisão
Nacional.
Na Zona Sul, a UDC Nafarros
deslocou-se no domingo, dia
20, ao Alentejo para defrontar
o HC Santiago, e ganhou por
2-4, seguindo assim para a

O Sport Alenquer e Benfica, líder da classificação, sofreu no sábado, dia 19, no pavilhão de Monte Santos, a primeira derrota da temporada,
colocando à prova a capacidade da equipa do Hockey Club de Sintra/Planta Livre, no confronto com as equipas de topo do campeonato. Com o
pavilhão de Monte Santos ao rubro, muito pela acção dos apoiantes do emblema ribatejano que fizeram a festa mesmo com a equipa em desvantagem,
qualquer que fosse o resultado, tinha valido a pena marcar presença num dos jogos mais emocionantes, a fazer reviver as grandes tardes de hóquei
em patins, quando o Sintra andava pela 1.ª Divisão.
Esta equipa e patinadores, sofreu uma metamorfose relativamente à temporada de 2021, tornando-se uma “Nação de Valentes” pela abordagem
ao jogo, capacidade de entrega, e solidariedade colectiva.

A
ckey Club de Sintra/Planta
Livre entre os melhores clas-
sificados da Zona Sul, e quiçá
com aspirações a outros vo-
os. A equipa tem correspon-
dido, e não fosse o percalço
na ronda inaugural, prova-
velmente estaria já numa po-
sição de liderança, contando
ainda que soma menos um
jogo que os seus rivais.
Frente ao Alenquer e Benfica,
o conjunto orientado pela
dupla, João Pereira/Pedro
Possidónio, entrou forte e
cheio de personalidade. Fi-
cou em vantagem no marca-
dor ainda cedo (3’), num golo
de Rafael Ogura que con-
cretizou de forma eficaz uma
excelente combinação ofen-
siva. E a partir desse mo-
mento, a história do jogo foi-
se construindo a partir da
acção dos guarda-redes.
Mais activo, Rodrigo Teixeira
que aos 10 minutos interveio
de forma subtil ao penalti de
Mário Rodrigues. Aos 12’, e
no resultado da pressão ata-
cante, dada a suspensão de
Diogo Carrilho, o Alenquer
chega ao empate por Mário
Rodrigues. Quase a terminar
o primeiro tempo, Diogo
Carrilho vê o segundo cartão

para o final. Bernardo Maria,
chamado a converter, poderia
sentenciar o jogo. Falhou o
alvo. Os segundos finais tor-
nar-se-iam numa eternidade.
Chegou o apito final, e todos
respiraram dum final de jogo,
impróprio para cardíacos. O
Alenquer poderia ter empa-
tado, até vencido. Também
seria justo. Venceu o Hockey
Club de Sintra, com justiça e
com Mérito. Nação Valente!
Nota bastante positiva para
a arbitragem da dupla, José
Martins e Gonçalo Pereira, ao
nível da actuação de ambas
as equipas.

Ficha do jogo
Pavilhão desportivo em Mon-
te Santos
Árbitros: José Martins, e
Gonçalo Pereira (CRAHP
Lisboa)
Ao intervalo: 1-1. Final: 4-3
Marcadores: Rafael Ogura (2),
Bernardo Maria, e João Men-
des (HCS/PL); Mário Rodri-
gues (2), e Henrique Pereira
(SAB)
HC Sintra/Planta Livre: Ro-
drigo Teixeira; Tomás Silva
(cap.), João Mendes, Rafael
Ogura, e Diogo Silva (5 inici-
al); Diogo Coutinho, André
Ferreira, Bernardo Maria,
Diogo Carrilho, e Henrique
Caeiro (gr).
Treinadores: João Pereira/

Pedro Possidónio
Alenquer e Benfica: Igor Al-
ves; Afonso Severino, Fran-
cisco Contins (cap.), Ricardo
Lopes, e Mário Rodrigues (5
inicial); Pedro Lourenço,
Francisco Nardi, Henrique
Pereira, João Santos, e Tomás
Ventura (gr).
Treinadores: Rui Henriques/
Acácio Rodrigues
Resultados-Zona Sul: HC
Turquel, 6- Física, 1; Oeiras,
5-Candelária, 5; Entronca-
mento/Entrosegur, 5- Salesia-
na, 4; Benfica, 2-BIR,1; Hc
Sintra/Planta Livre, 4- Alen-
quer e Bf., 3.
Adiado: Marinhense-Spor-
ting B (dia 30-11).
Classificação: 1.º HC Tur-
quel, 19 pontos (8 jogos); 2.º
Alenquer e Benfica, 16, 3.º
Candelária, 16, 4.º HC Sintra/
Planta Livre, 13 (-1 jogo), 5.º
BIR, 13, 6.º Benfica B, 12 (-1j),
7.º Oeiras, 10, 8.º Física, 7, 9.º
UF Entroncamento/Entrose-
gur, 6 (-2j), 10.º Leiria e Mar-
razes, 5 (+1j), 11.º Marítimo,
5, 12.º Marinhense, 3 (-3j), 13.º
Sporting B, 3 (-2j), 14.º Sale-
siana, 1.
Próxima jornada (dia 26): HC
Turquel-HC Sintra/Planta Li-
vre; Alenquer e Benfica-Ma-
rítimo; Oeiras-Física; Entron-
camento/Entrosegur-Leiria e
Marrazes; BIR-Candelária;
Sporting B-Salesiana; Mari-
nhense-Benfica B.

azul, deixando o Sintra de
novo com menos uma uni-
dade no regresso para o
segundo tempo.

Rodrigo Teixeira
– o homem da chave
mestra para guardar
a baliza
O reatamento começou pra-
ticamente com um livre dire-
cto a favor do Alenquer, e com
Rodrigo Teixeira a opor-se
com êxito ao remate de Fran-
cisco Contins. E se, já no pri-

meiro tempo, Rodrigo Teixeira
havia brilhado entre os pos-
tes, deu um festival de segu-
rança a toda a equipa, mesmo
nos momentos em que esteve
em desvantagem numérica.
Rafael Ogura, fez levantar os
adeptos sintrenses aos 27
minutos, para celebrar o 2-1,
e aos 36’, Bernardo Maria de
livre directo, eleva para 3-1.
Aumenta o entusiasmo nas
bancadas, e de seguida mais
uma ovação para Rodrigo
Teixeira que volta a defender
um penalti. Aos 32’, foi a vez
de Igor Alves, defender o
livre directo de Rafael Ogura,

e com 7 minutos para o final,
João Mendes, quase faz o
pavilhão ir abaixo, ao elevar
para 4-1.
Todavia, a alma dos campe-
ões nunca desiste da luta, o
Alenquer e Benfica, reduz de
imediato para 4-2, e para 4-3,
ainda com 4 minutos para
jogar. A emoção, sobe dentro,
e fora do rinque. Agita-se a
claque forasteira que eleva o
tom dos cânticos, e do rufar
dos tambores. A “Nação Va-
lente” sintrense sofre e
aguenta a pressão adversária.
Mário Rodrigues, vê o cartão
azul, a menos de um minuto

Taça de Portugal – Pré Eliminatória Sul

Nafarros apurado, e Stuart HC Massamá eliminado
próxima eliminatória.
Ao intervalo, a turma nafar-
rense vencia por 0-1 (golo de
Diogo Lourenço), e chegou
ao 0-3, num “bis”, de Zé Lo-
pes. A reacção do conjunto
de Santiago do Cacém, foi
ténue (1-3), e David Godinho
aproveitou para 1-4. A equipa
da casa reduziu já nos
minutos finais.

Ricardo Matias marcou os
dois golos do HC Santiago.

Stuart HC Massamá
derrotado em casa
(2-6), por CRIAR-T

Contra todas as expectativas,
o Astro Stuart HC Massamá

saiu derrotado no confronto
caseiro, com a equipa da
Margem Sul do Tejo, o GD
CRIAR-T, por 2-6.
A turma visitante tomou sem-
pre o controlo do jogo, e de
marcador. Foi construindo a
vitória, chegando aos 0-3,
ante do intervalo. Gabriel
Monginho, reduziu (1-3), com
o CRIAR-T, a chegar ao 1-6.

André Bernardes, seria o
autor do 2-6.
Marcaram para o CRIAR-T,
Rodrigo Lopes (3), José
Marques (2), e Filipe Nabais.
Da ronda, destacam-se as
vitórias do Dramático de Cas-
cais (5-4), sobre a ACR Santa
Cita, e do Campo de Ourique
(4-8), em casa da UD Vilafran-
quense.

Amanhã, sábado (26), regres-
sa o campeonato, com o A.
Stuart Massamá a jogar nos
Açores, com o SC Maritimo.
No domingo, 27, a UD Nafar-
ros recebe “Os Corujas”. HC
Sintra B, joga no recinto da
UD Vilafranquense, e o A.
Stuart Massamá

Ventura Saraiva
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Campeonato Distrital de Juniores A da 2.ª Divisão da AFL

Mem Martins SC coloca
1.º Dezembro B na liderança
Ventura Saraiva

A União Mucifalense bateu-se muito bem em Lourel e só claudicou
nos minutos finais do jogo

foto: ventura saraiva

Mem Martins Sport
Clube, embora em
igualdade com o
seu adversário de
sábado – Ericeiren-

Como se previa, as equipas
da divisão principal do
futebol feminino, eliminaram
as dos escalões secundários,
registando-se goleadas em
muitos campos. Na ronda
disputada no fim-de-semana,
o Sintrense recebeu no do-
mingo, dia 20, em Lameiras, o

Na 7.ª Jornada, que se realizou no sábado, dia 19, a equipa do
MTBA defrontou no seu pavilhão, “Os Patos”, com o
resultado final a dar um empate a uma bola. O clube ribatejano
foi o primeiro a marcar por Eduardo Fonseca (10’), tendo
Diogo Alves empatado, aos 29’.
O Bairro da Boa Esperança continua líder, venceu por 4-3, a
ACR Arnal, mantendo a invencibilidade, e os 2 pontos de
vantagem sobre o CS S. João.
Na ronda de amanhã, dia 26, o MTBA vai a jogo em casa da
AR Mendiga (Porto de Mós).

VS

um encontro mui-
to equilibrado, a
equipa insular te-
ve em Vílmar Jr., o
herói do encontro,

A Jornada 8, realizada no sábado, dia 19 prometia alterações na
classificação, e assim aconteceu. Em igualdade pontual, 1.º Dezembro B, e
Ericeirense enfrentavam adversários com posições diferentes na
classificação. Na Quinta de Recanto, o Mem Martins SC impôs um empate
(2-2), ao Ericeirense, enquanto em São Pedro de Sintra, a Juventude
Castanheira saiu derrotada por 5-1.
Nos dois dérbis concelhios, o Rio de Mouro foi vencer a Casal de Cambra, O
Despertar, por 2-6, e o Sporting de Lourel venceu a União Mucifalense, por
3-0.

O
se –, passou a ocupar a se-
gunda posição da tabela
classificativa, mantendo-se a
par do trio que ainda não
perdeu neste início de tem-
porada. A equipa orientada
por Marco Moutinho parece
disposta a lutar por uma das
vagas da subida, sabendo de

menos uma unidade em cam-
po. O conjunto leonino so-
mou a quarta vitória conse-
cutiva depois de um início de
campeonato pouco promete-
dor com 3 derrotas.
Na Série 2, o Clube Despor-
tivo de Belas tarda em acertar
o passo, sofreu nova derrota,
desta feita em casa frente ao
Cultural, por 0-3. Está na
cauda da classificação com
apenas 3 pontos.
Na jornada de amanhã, dia 26,

a U.Mucifalense recebe o
Pêro Pinheiro, Rio de Mouro,
o Sporting Lourel, e Rio de
Mouro, o GD Vialonga. Fora
de portas jogam, 1.º Dezem-
bro B, em Frielas, O Desper-
tar, na Ericeira, Mem Martins
SC, em Castanheira do Riba-
tejo, e Negrais, em Igreja
Nova.
Na Série 2, o CD Belas joga
no Lumiar, com Alta de Lis-
boa.

antemão que o 1.º Dezembro
B terá dificuldades na pro-
moção dado que a equipa A
(1.ª Divisão) não parece capaz
de conquistar um lugar de
acesso aos nacionais. Nesta
Série 1, a UD Ponte Frielas pa-
rece também ter uma palavra
a dizer quanto à luta dos lu-
gares cimeiros. Nesta jornada
foi ao reduto da SRD Negrais,
golear por 0-8, e está no 4.º
lugar, a dois pontos do trio
da frente.

Rio de Mouro,
e Sporting Lourel
vencem os dérbis
concelhios

Com o jogo entre o Clube
Atlético de Pêro Pinheiro, e
Recreios Desportivos do Al-
gueirão adiado para 8 de De-
zembro, ficaram dois dérbis
concelhios no calendário. No
parque Urbano de Casal de

Cambra, O Despertar recebeu
o Rio de Mouro (RRM), com
vantagem na classificação,
mas acabaria por perder (2-6),
trocando de posição com o
seu adversário.
No campo sargento Arménio,
o Sporting de Lourel recebeu
a União Mucifalense, e ga-
nhou por 3-0, mas só con-
seguiu consolidar o resultado
nos minutos finais depois do
parcial de 1-0, ao intervalo, e
com a turma do Mucifal com

No jogo-cartaz da 12.ª Jornada que ficou completa no domingo,
dia 20, o Sporting Vila Verde ganhou no sábado, dia 19, por 0-
3, ao GSC Novos Talentos, jogo no pavilhão da Escola Matias
Aires, em Agualva.
Aluisio Pereira marcou no minuto inicial, parcial que durou
até ao intervalo. No segundo tempo, João Nogueira (23’), e
Tiago Pinto (28’), construíram o resultado final.
Nesta jornada, registe-se a vitória por 2-7, da JOMA, em
Vialonga, do Operário Rangel (4-2) sobre Futsal Oeiras.
USC Mira Sintra empatou (2-2), no reduto do Fonsecas e
Calçada.
Na classificação, SC Vila Verde, e Rangel seguem juntos no
topo, ambos com 31 pontos.
Na jornada 13 (amanhã, dia 26), o Vila Verde recebe às 17h00,
o CD Jardim da Amoreira, e a JOMA, Pregança do Mar (15h00,
em Monte Abraão).
Mira Sintra recebe o GD Vialonga, e Novos Talentos vai a
casa do Operário Rangel.                                                         VS

Futsal – 1.ª Divisão da AFL – Jornada 12
Vila Verde vence fora (0-3)
Novos Talentos

Futsal – III Divisão Nacional – Série B
MTBA empata (1-1) em casa

Liga 3 – Série B; Jornada 6 (acerto de calendário) – Real SC, 1-Fontinhas, 2
Vilmar Jr o marcador de serviço
para os açorianos
António José

ao apontar os dois golos, que
valeram três preciosos pon-
tos, e a subida à quinta po-
sição, enquanto a turma da
casa, continua na penúltima
posição da tabela geral.
A equipa da casa até abriu a
contenda por intermédio do
capitão Paulinho, o empate
surgiu a seis minutos da etapa
inicial, Vilmar, estava em si-
tuação de fora de jogo bate

Iuri Miguel. No segundo
tempo, o Real foi à procura
do golo, algumas oportuni-
dades, não concretizadas por
falta de eficácia. Aos 80´ Vil-
mar Jr recebe a bola fora da
área foge a dois adversários
e conclui com sucesso o re-
mate fatal. Na próxima jor-
nada, o Real, volta a jogar no
seu burgo, desta feita diante
o Alverca.
Jogo no complexo desportivo
do Real SC em Monte Abraão
Árbitro: João Mendes, auxi-
liado por Nélson Andrade e
Rui Mendes (AF Santarém).
Ao intervalo: 1-1. Marcado-
res: Paulinho (20´), Vilmar

Jr(39´e 80´). Real SC: Iuri
Miguel; Pedro Farrim (Adil-
son Silva, 64´), Bruno Almei-
da (Gonçalo Agrelos, 83´) e
Abdul Ibraim; Benny (Diogo
Castro,64´), Zack Blackwell
(Pedro Rosas, 70´), Paulinho
e Luís Montenegro; Ballack,
Marcos Barbeiro e Pedro
Soares(Gonçalo Cabral, 70´).
Treinador: Pedro Domingos.
GD Fontinhas: Fabrice
Okoua; Bruno Freitas (Rag-
ner, int.), Desailly, Diogo Care-
ca e Princebell; Itto Cruz (Dio-
go Moniz, 70´), Hircane (Ví-
tor, 60´), Jordanes e Dou-
kouré; Ricardo Almeida
(Samir, 82´) e Vilmar Jr.

Treinador: Pedro Lima.
Classificação atual: 1º Amora
FC, 16; 2º CF Belenenses, 16;
3º Caldas SC, 16; 4º UD Leiria,
14; 5º GD Fontinhas, 14; 6º FC
Alverca, 13; 7º Sporting B, 12;
8º Vitória FC, 11; 9º FC Oliveira
Hospital, 10; 10º Moncarapa-
chense, 9; 11º REAL SC, 7;
12º A. Académica Coimbra, 6.
Próxima jornada (10ª, dia 27):
Sporting B vs GD Fontinhas;
Amora FC vs Moncarapa-
chense; FC Oliveira Hospital
vs A. Académica Coimbra;
Real SC vs FC Alverca; UD
Leiria vs Caldas SC; CF
Belenenses vs Vitória FC.

N

Taça de Portugal Feminina de Futebol – 3.ª Eliminatória
Sintrense eliminado da prova

Clube Albergaria e perdeu
por 0-9, sendo eliminado da
prova.
Noutros encontros, o Estoril
Praia, foi afastado pelo Vala-
dares Gaia (1-5), o Famalicão
eliminou o Pasteis da Bola (0-
10). O Futebol Benfica
também fica de fora, ao perder

(0-4), com o SC Braga.
Quem segue para os 1/16
avos-de-final, é o SF Da-
maiense que foi a Setúbal ga-
nhar ao Vitória, por 0-6. Ra-
quel Ferreira, fez “hat-trick”,
e Carlota Cristo, 1 golo. As
sadinas fizeram dois na
própria baliza.

No próximo sábado, dia 26,
regressam os nacionais, com
o Sintrense (II Div.), a receber
em Lameiras, o Estoril Praia.
Jogo às 15h00.

Ventura Saraiva
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Sintrense – Clube de Judo no Open Lisboa (Juniores)

Cinco medalhas conquistadas

passado fim-de-
semana foi repleto
de ação para os Ju-
dokas do Sport
União Sintrense em

Sport União Sintrense –
Clube de Judo (SUS) par-
ticipou no passado dia 5,
no Open de Juniores pro-
movido pela Associação

O
Distrital de Judo de Lisboa (ADJL)
o qual decorreu no pavilhão Multi-
desportivo do Parque de Jogos 1.º
de Maio-Inatel.
O Sintrense fez-se representar com
8 atletas tendo igualmente sido
expressivo o respetivo resultado
final.  Neste Open os Atletas Sin-
trenses arrecadaram 5 medalhas:
Inês Faria, -48Kg, 1.° lugar; Raquel
Brás, -57, 1.º lugar; Filipe Almeida, -
81Kg, 2.º lugar; Beatriz Filipe, -52kg,
3º lugar; Junior Duarte, -73Kg,
3ºlugar;Gabrielle França, 52Kg;
Diogo Vendas, 81kg; Ryan Moura, -
81Kg.

No dia 6, o SUS participou nos
torneios de equipas mistas juvenis
e cadetes promovido pela Asso-
ciação Distrital de Judo de Lisboa
(ADJL) o qual decorreu no pavilhão
Multidesportivo do Parque de
Jogos 1.º de Maio-Inatel.
O SUS fez-se representar com 2
equipas mistas, uma de juvenis e ou-
tra de cadetes. A realçar nesta ação
competitiva a participação de dois
atletas do Grupo Recreativo Gon-
çalvinhense (GRG) de Mafra que
integraram as duas equipas do SUS.
Composição da equipa juvenil:
Rita Lourenço; Sofia Santos; Diana
Almeida; Laura Barreira (GRG);
Diogo Romeiro; Miguel Costa;
Dinis Morgado Faria; Bernardo
Cunha
Composição da equipa de cadetes:

Inês Faria; Beatriz Filipe; Constança
Lopes; Francisco dos santos;
Ratinho (GRG); Gonçalo Lourenço;
Ryan Moura.
A equipa de juvenis esteve em gran-
de forma ganhando todos os con-
frontos. A destacar a franca vitória
de 5-1 no confronto com a equipa
do Hajime, resultado que demonstra
a superioridade técnica dos atletas
do juvenis do Sport união Sintrense.
A prova de equipas mistas de ca-
detes foi uma prova muito dispu-
tada tendo os atletas sintrenses
apenas cedido no confronto final
com a equipa de Portimão.
Pela Equipa técnica do SUS
estiveram presentes os treinadores
Fernando Vendas e Pedro Bernardo.

Texto: cj sus Atletas medalhados no Open

Judo – Campeonato Nacional de Equipas e Universitários

Atletas do SU Sintrense em destaque no fim-de-semana

O
várias provas.
No sábado dia 19, destaca-se
o resultado obtido pela Equi-
pa Feminina Sénior que fez
história ao obter medalha de
bronze no Campeonato Na-
cional de Equipas que teve
lugar em Cernache-Coimbra.
A equipa masculina também
esteve muito bem não tendo
na meia-final, na disputa do
Bronze, conseguido superar
a equipa do Benfica, alcan-
çando, todavia, um honroso
5.° lugar nesta prova muito
disputada (total de 13 equi-
pas masculinas).
Ainda no dia 19, a registar a

proeza do atleta Rodrigo
Janeiro que obteve, ao servi-
ço da Federação Portuguesa,
a Medalha de bronze na Taça
da Europa Cadetes - Gyor,
que decorreu nesse fim-de-
semana na Hungria. Mais um
excelente resultado a somar
ao já significativo palmarés
do Sport União Sintrense em
provas internacionais.

Nacionais
Universitários
em Cernache
No domingo, dia 20, foi a vez
dos futuros Doutores e En-
genheiros, combateram de
forma brilhante, e arrecada-
ram mais 3 medalhas no Cam-
peonato Nacional Universi-
tário que também teve lugar
em Cernache:
Filipe Almeida Campeão
Nacional Universitário, -81kg
AEIST; Marta Loureiro, Vice-
Campeã Nacional Universi-
tária, -63kg AEIPAM-Lisboa;
Tomás Gomes Medalha de
Bronze, -73kg AEISCTE-IUL
Diogo Vendas, -81kg AEIST
obteve um honroso 7.º lugar
numa das categorias mais
disputadas.
Os combates ganhos dos
atletas SUS/AEIST contribuí-
ram ainda de forma decisiva

para a vitória desta Asso-
ciação de Estudantes nesta
prova e correspondente
obtenção do trofeu coletivo.
Grande Orgulho nestes
atletas pela sua dedicação a
esta modalidade e pela forma
como demonstram que é
possível conciliar os estudos,
a vida social e familiar e a
educação superior com os
treinos e com a participação
nos desafios ao mais alto
nível desportivo.
O fim-de-semana desportivo,
terminou de excelência, com
a participação do SUS no
Open de Juvenis promovido
pela ADJ Lisboa.
Os Juvenis estiveram ao seu
melhor nível arrecadando 4
medalhas de Ouro, 1 medalha
de prata e 2 medalhas de
Bronze. Resultados obtidos:
Kamila Lavrenova, -44 kg, 1°
lugar; Rita Lourenço, -52kg,
1° lugar; Diana Almeida, -
57kg, 1°lugar; Bernardo
Cunha, -81kg, 1° lugar; Sofia
Santos, -52kg, 2° lugar; Diogo
Romeiro, -50kg, 3° lugar;
Francisco Veiga, -38 kg, 3º
lugar; Miguel Costa 5.ºclas-
sificado; Nuno Frazão 7.º
classificado; Dinis Faria 9.º
classificado; Francisco Betco
N/C.

Texto e foto: sus-cj

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra
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Teatro
Parcerias
Jornal
de Sintra
Atribuição de bilhetes
aos assinantes com
assinaturas em dia.

Peça no Jornal de
Sintra o seu voucher
para duas pessoas e
reserve a sua presença
directamente no tea-
tro.

Teatro Politeama
 “Cinderela - O Musical
dos Seus Sonhos”, um
espetáculo de Filipe La
Féria que promete encan-
tar pequenos e graúdos.

Teatro Chão
de Oliva
“Bestas de Lugar Ne-
nhum”, um espetáculo na
Casa de Teatro de Sintra.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 25-11-2022

estas de Lugar
Nenhum é a nova
peça da Companhia
de Teatro de Sintra
– Chão de Oliva que

de inúmeras meninas e
mulheres.
Fruto da adaptação da obra
Beasts of No Nation, da auto-
ria de Uzodinma Iweala, autor
de origem nigeriana, escrita
originalmente numa língua
inventada, “Bestas de Lugar
Nenhum procura retratar to-
dos os povos que vivem em
países onde a guerra e os
conflitos armados duram há
décadas e parecem estar
longe de ter um fim”, explica
Paula Pedregal, encenadora
do espetáculo. “Milhares de
crianças são anualmente
recrutadas para grupos arma-
dos, acabando por serem
vítimas de todo o tipo de
maus-tratos e privadas de ter
uma infância. E, a verdade é
que, os números nada dizem
acerca do sofrimento pelo
qual passam. Como tal, que-
remos retratar no teatro estes
temas fulcrais na sociedade

atual, de modo a, não só sensi-
bilizar o público, mas também
a desafiá-lo a refletir acerca
do que está a acontecer no
mundo em que vivemos.
Contamos as histórias, para
que a História não se repita.”
O espetáculo poderá ser
visto de quinta a sábado pelas
21h30 e aos domingos pelas
16h00. Aos domingos, após
assistirem à peça, os especta-
dores serão ainda convida-
dos a participar numa con-
versa sobre o tema com a
encenadora da peça, os
atores e um convidado espe-
cial.
Os bilhetes podem ser
adquiridos na TicketLine ou
diretamente na bilheteira da
Casa de Teatro de Sintra e a
entrada tem um custo de
7,50•. Para informações e
reservas contactar 219 233
719.

Nova produção da Companhia de Teatro de Sintra
aborda a história de crianças-soldado em tempo de guerra
Bestas de Lugar Nenhum estreia a 24 de novembro na Casa de Teatro de Sintra e convida o espectador a refletir sobre os
direitos das crianças em situações de guerra.
Crianças-soldado, escravidão e violência são alguns dos temas abordados nesta viagem a um país africano sem nome.

espelha a de tantas outras,
que, no meio destes cenários,
perdem por completo os seus
direitos e, alvos de ameaças
e intimidações, cometem
contra a sua vontade todo o
tipo de atrocidades. Sempre
sem perder a esperança num

futuro melhor, a par da reali-
dade das crianças-soldado,
ao longo do espetáculo o
protagonista relembra ainda
vários outros crimes igual-
mente comuns em situações
de conflitos armados, como
o da escravização e violação

B
traz a palco a história de crian-
ças-soldado em países que
vivem em guerra constante.
O espetáculo, que estará em
cena de 24 de novembro a 11
de dezembro, terá lugar na Ca-
sa de Teatro de Sintra e conta
com a encenação de Paula
Pedregal, tradução de Carla
da Silva Pereira e interpre-
tação dos atores Atcho
Express, Hugo Sequeira e
Carlos Abreu e Lima.
A peça retrata a vida de Agu,
um menino que, num país
africano sem nome, é obriga-
do a combater numa das mui-
tas guerras que assolam o
lugar onde vive. Desde a sua
infância até ao momento em
que a guerra lhe rouba o futu-
ro, a história desta criança
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CULTURA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

TEATRO

Sintra – “À volta de Camilo”,
Exposição ilustrativa da abran-
gência da vida e obra de Camilo
Castelo Branco
Quando: até 31 de dezembro
Onde: Biblioteca Mun. de Sintra

Ribeira de Sintra – Exposições
“Fogo Frio: Prevenir o incên-
dio usando o fogo”; “MAR-Dia
Mundial dos Oceanos” e
“Reciclagem e Resíduos”
Quando: Aberto de terça-feira a
domingo (exceto feriados), das
10h00 às 13h00 e das 14h00 às
18h00. Até 30 dezembro
Onde: Espaço SMAS da Ribeira
de Sintra

Sintra: “Nidificação”, expo-
sição de Oksana Zahryva
Quando: 18 novembro a 8 janeiro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra: “As imagens do
Mundo e Outros Enganos”,
exposição de pintura de Paulo
Damião
Quando: 18 novembro a 8 janeiro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra: “Paper Toss”,
exposição de Cardoz
Quando: 18 novembro a 8 janeiro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Belas – “O Museu Fora de Si”
– “Bestiário”
Quando: até 26 fevereiro.
Onde: Quinta Nova da Assunção,
Belas

Sintra – “Bestas de Lugar
Nenhum”
Quando: até 11 dezembro, 5.ª a
sáb. às 21h30, dom, às 16h.
Onde: Casa de Teatro de Sintra.
Reservas: 219 233 719

Sintra – “Dentro de momen-
tos ... O Natal”. Mais um Natal,
ainda em condições especiais, e
também no reino da Lapónia, na
aldeiazinha de Inari, estranhas
coisas se passam...
Quando: 10 dezembro, 11h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

Monte Abraão – “A Bela e o
Montro”
Quanto: Sábados ás 16h, domin-
gos às 11h. Até 18 Dezembro
Onde: Espaço Teatroesfera

MÚSICA

OUTROS
Queluz – Musical “A Bela e o
Monstro”
Quando: Até 18 dezembro
Onde: Espaço Teatroesfera
Reservas: 932 490 509

DANÇA
Sintra – “Festival Desen-
terra'22”
O Festival Desenterra, com
direção artística de Jonas&Lan-
der, propõe reviver peças icó-
nicas de nomes instituídos da
dança contemporânea e da
performance em Portugal.
Quando: 22 a 26 novembro
Onde: Centro Cultural Olga
Cadaval

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta a primeira
edição do Festival Desen-
terra, que propõe reviver
peças icónicas de nomes
instituídos da dança contem-
porânea e da performance no
Centro Cultural Olga Cada-
val, de 23 a 26 de novem-
bro.
Com direção artística de
Jonas&Lander, o Festival De-
senterra traz a Sintra work-
shops e diversos espetá-
culos para todos os públicos.
No dia 23 de novembro, pelas
18h30, realiza-se o Workshop
de Dança com o tema “A voz
do corpo” orientado por
Maurícia Barreira Neves. A
voz e expressão facial são as
tónicas centrais da master-
class durante a qual serão
colocadas em prática as
facilidades e dificuldades de
incluir estes elementos e de

1.ª Edição do Festival Desenterra
acontece em Sintra

como influenciam o próprio
movimento.
“A Ballet Story” de Victor
Hugo Pontes sobe a palco no
dia 24 de novembro, pelas
21h00. Baseada no ballet

Zephyrtine, de David Che-
sky não se trata de uma
articulação linear entre
música, narrativa e dança, mas
sim de um processo de
influências mútuas e afinida-

des eletivas que originam
uma peça manipulável de
modos diversos.
Nos dias 25 e 26 de novem-
bro, pelas 10h30, pode ser
visto o espetáculo juvenil
“Pangeia” concebido em
2016 por Tiago Cadete e que
reúne em palco teatro, dança
e artes visuais. “Pangeia” é
viagem sonora e visual pelo
universo dos irmãos Grimm
em que o palco se transforma
num museu imaginário de
objetos curiosos, através de
sons transmitidos através de
headphones.
O Festival Desenterra encerra
a 25 de novembro, pelas
21h00, com o espetáculo “We
are NOT so pretentious” on-
de três personagens trazem a
cena temas como o Catolicis-
mo, a Pornografia e o Fitness.
Bilhetes à venda na Ticket-
line.

O Grupo Teatroesfera leva a
palco o musical “A Bela e o
Monstro” e organiza uma
sessão solidária a favor
da Animais de Rua, no dia 1
de dezembro, pelas 15h00, no
Espaço Teatroesfera em
Queluz.
A totalidade da bilheteira
desta sessão reverterá para a
Associação Animais de Rua.
A iniciativa conta com a
partilha e generosidade de
todos e, por isso, vai também

Musical “A Bela
e o Monstro”
a favor dos animais de rua

recolher alimentos e bens
para esta associação.
 “A Bela e o Monstro” fala-
nos da descoberta e da
construção do “eu”, uma
missão que requer empatia,
apoio, segurança e amor,
sentimentos que se
identificam com a causa desta
iniciativa.
Esta produção conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra.

Sintra – João Pedro Pais apre-
senta " Amor Urbano"
Quando: 9 dezembro, 21h.
Onde: Centro Cult. Olga Cadaval

Sintra – Concertos para
Bebés – “Gracias a la vida”,
solista convidado David Ramy
(Guitarrista e cantor) Corazón
Quando: 18 dezembro, 10h.
Onde:  Centro Cult. Olga Cadaval

CICLO DE CONCERTOS
DE NATAL
Acesso gratuito

25 novembro | 21h00
Igreja Paroquial de S. Bento de
Massamá, Massamá

26 novembro | 16h00
Igreja Paroquial de São João
Baptista das Lampas, S. João das
Lampas

1 dezembro | 16H00
Igreja de S. Martinho, Sintra
Concerto comemorativo

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta no Centro
Cultural Olga Cadaval o
concerto de João Pedro Pais
que traz a palco o seu novo
trabalho “Amor Urbano”, no
dia 9 de dezembro pelas
21h00.

João Pedro Pais apresenta “ Amor Urbano” em Sintra
Este novo trabalho de João
Pedro Pais, “Amor Urbano”,
é o seu novo disco de origi-
nais, exatamente 25 anos
depois da edição do seu 1º
álbum de originais “Segre-
dos”.
Com um percurso artístico de

mais de duas décadas, cente-
nas de concertos e centenas
de milhares de discos
vendidos, João Pedro Pais irá
partilhar com os fãs um
concerto especial onde não
faltarão grandes êxitos como
“Ninguém é de ninguém” e

“Louco por ti”.
Recorde-se que foi também
no Centro Cultural Olga
Cadaval que João Pedro Pais
comemorou os seus 20 anos
de carreira.

Rua Pedro Álvares Cabral, 6, Raposeiras • 2725-505 ALGUEIRÃO - MEM MARTINS • Telef. 219 279 991
Fax: 219 271 329 • Tlm. 966 788 166 - Email: arr.lda@sapo.pt

José Henriques
Gerente

• Serviço de Colisão

(com banco de alinhamento)

• Diagnóstico Multimarcas

• Pintura (com estufa)

• Mecânica / Serviços rápidos

• Lubrificantes

• Serviços de Pneus

Deseja um Feliz
Natal e um Próspero

Ano Novo
a todos os estimados

Clientes,
Fornecedores

e Amigos

PUB.

2 dezembro |21h00
Igreja de Nossa Senhora da
Assunção, Colares

3 dezembro | 21h00
Igreja de S. Miguel, Sintra

8 de dezembro | 16h00
Igreja de Santa Maria, Cacém (a
confirmar)

9 dezembro | 21h00
Igreja da Casa de Saúde do Telhal,
Mem Martins

10 dezembro | 21h00
Igreja de S. Pedro, Pero Pinheiro

16 dezembro | 21h00
Centro Cultural Olga Cadaval

30 de dezembro | 21h00
Centro Cultural Olga Cadaval

6 de janeiro | 21h00
Centro Cultural Olga Cadaval

Boas
Festas
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