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Foi no concelho vizinho de Loures que no dia 14 de Dezembro foi inaugurado o Espaço Memória com a finalidade de exaltar e dar a conhecer a cultura e a identidade
da região saloia. Uma boa notícia para a preservação social e cultural duma região que desde os inícios da nacionalidade se passou a desenvolver ao redor de Lisboa.
Em Sintra têm surgido algumas ideias e projectos com a finalidade de que neste concelho se crie um espaço destinado à nossa região saloia, tão rica quer no âmbito
cultural, quer no económico e recretivo. Lembramos um projecto de João Justino, ligado à empresa Galucho, pretendeu desenvolver,  o qual até à data não teve força
para se implantar.
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O Natal sem Jesus
é festa «vazia»
Mensagem de Pe. Manuel Oliveira

Paróquia de São José
Algueirão - Mem Martins - Mercês

A exposição, que inclui ilustrações, utensílios, maquetes 3D e testemunhos, está aberta ao público, gratuitamente, mediante marcação

Espaço Memória: novo espaço museológico
homenageia Região Saloia

foto: tété
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Desde 1934 que o Jornal de Sintra tem sido uma forte referência
concelhia na Imprensa Regional.

Desde 1934 que tem reforçado a confiança dos leitores e
assinantes, presentes nos Quatro Cantos do Mundo.

Desde 1934, só uma forte ligação do Jornal ao Concelho,
Instituições, Anunciantes, Poder Local e Empresas, tem
permitido manter o rumo Editorial dos seus fundadores e
continuadores.

Obrigado
Neste Natal, a caminho do Novo Ano, e da celebração dos 89 Anos, contamos
com todos. Anunciantes, Assinantes, Leitores, Colaboradores, Fornecedores.
Os Amigos de Sempre.

BOAS FESTAS!

A equipa permanente
do Jornal de Sintra

À ATENÇÃO DOS LEITORES
DO JORNAL DE SINTRA
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A nossa sociedade de consumo transformou praticamente
a festa do Natal, em Luzes, música, festas, presentes e
viagens, tornando-a uma festa mais comercial que
religiosa. Na Carta Apostólica “Sinal admirável” que o
Papa Francisco escreveu sobre o significado e valor do
presépio, ele mesmo fala sobre isso: “Atualmente, estamos
a assistir a uma espécie de ‘desnaturalização’ do Natal.
Em nome de um falso respeito (…) eliminando a
referência ao nascimento de Jesus”, o Papa Francisco
alerta para a descaracterização do Natal por parte de uma

sociedade que se baseia “num falso respeito” e que na
prática “elimina” a referência ao nascimento de Jesus. Ele
diz: “é Cristo que dá sentido a tudo o que celebramos”.
“Sem Jesus não há Natal. E, se no centro está Ele (Jesus),
tudo à volta: as luzes, os sons, as múltiplas tradições
locais e as comidas típicas contribuem para criar um
ambiente de festa”.
O papa afirmou que a “verdadeira luz” é a que representa
Cristo, mas que, atualmente, a humanidade prefere a
obscuridade porque sabe que a luz pode revelar ações e
pensamentos que podem causar remorso, por isso “diante
do presépio com os vossos familiares, deixai-vos atrair
pela ternura do Menino Jesus, nascido pobre e frágil no
meio de nós, para dar-nos o seu amor: este é o verdadeiro
Natal. Se tirarmos Jesus, o que é que fica do Natal?
Uma festa vazia”.
O Natal existe para relembrarmos o nascimento do Senhor
Jesus. Foi há dois mil anos, é verdade, porém é como se
fosse hoje: Jesus nascendo em cada coração, em cada
vida. Esta é a essência do Natal. Sem Jesus é uma festa
vazia e sem sentido.
O Natal deve ser uma ocasião para nos alegrarmos e nos
aproximarmos mais e mais dos nossos familiares. Fazer
algum gesto de solidariedade e partilha com quem mais
precisa, fazer alguém feliz. Que bom fazer alguém feliz!
Que bom sentir-se feliz! Afinal, a essência do Natal é o
amor e quem celebra e acolhe Jesus, acolhe o Amor.

Pe. Manuel Oliveira

Paróquia de São José Algueirão - Mem Martins - Mercês

O NATAL SEM JESUS
É FESTA «VAZIA»s propostas de re-

posição das fre-
guesias de Almar-
gem do Bispo, Pêro
Pinheiro, Montela-

Fez-se história: Assemblia Municipal
aprova reversão de freguesias

incluindo todos
os Presidentes
de Junta de Fre-
guesia eleitos
por este partido,
numa infeliz coe-
rência com a po-
sição que já ti-
nha sido assu-
mida pela ban-
cada do PS na
Assembleia de
Freguesia de
Queluz e Belas e
pelo Executivo
PS. Só faltou serem coerentes
com a vontade das popu-
lações.
Os interesses políticos do PS
sobrepuseram-se, uma vez
mais, aos interesses da popu-
lação da Freguesia de Belas
e da Freguesia de Queluz. A
Presidente da Junta, Paula
Alves, fez uma intervenção,
em plena Assembleia Muni-
cipal, cheia de contradições,
na qual tentou ocultar
as verdadeiras razões pelas
quais o PS, que em tempos se
afirmou contra as uniões “à
força”, é agora o maior
defensor de um dos projetos
nefastos do neoliberalismo
de Passos Coelho.
A CDU nunca abandonou e

A
var, São João das Lampas,
Terrugem, Queluz e Belas vão
ser discutidas na Assembleia
da República, o passo der-
radeiro de um longo pro-
cesso!
Em Assembleia Municipal de
Sintra, ontem realizada, foram
aprovadas as propostas
de reposição destas fre-
guesias.
Cumpriu-se a vontade das
populações, que fizeram
desta injustiça – a entrada em
vigor da “Lei Relvas” – força
para lutar. Ontem cumpriu-se
o penúltimo passo para repor
a justiça que estas popula-
ções merecem, exigem e a que
têm pleno direito.
As propostas de reposição
das freguesias de Almargem
do Bispo, Pêro Pinheiro e
Montelavar e de São João das
Lampas e Terrugem, foram
aprovadas por unanimidade.
Já a proposta de reposição
das freguesias de Queluz e
Belas contou com os votos
contra de todos os eleitos da
bancada do Partido Socialista,

não abandonará esta luta,
comprometendo-se a tudo
fazer para que este processo
acabe com o resultado pelo
qual as populações tanto an-
seiam: a reposição das nos-
sas freguesias.

PCP – Concelhia
de Sintra

NR: Ao longo de todo o
processo Jornal de Sintra
acompanhou de forma isenta
e livre de qualquer influência
partidária o desenrolar dos
acontecimentos.
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uito se ouve a res-
peito destes animais
e a “ataques” de
embarcações ulti-
mamente. Este não é

Foto de Alfredo Rodrigues (Ocean Vibes Algarve)

Pergunta-se: “Baleias Assassinas” comem barcos?
cações (90% sendo veleiros priva-
dos recreativos), tem sido bombar-
deada nos media, mas, e não fu-
gindo ao que é habitual, carece de
outros pontos de vista, nomeada-
mente o dos animais que não têm
quem o transmita. Por isso, façamos
o exercício: Estamos presentes em
todos os ecossistemas. Indepen-
dentemente dos objetivos, sabemos
impor a nossa presença e vontade,
acima de qualquer espécie. E não
gostamos de ser contrariados. Por
outro lado, respeitamos (na maioria
dos casos) proibições à navegação
quando há furacões, tornados,
tempestades…. Sabemos quando
estes animais passam na nossa
costa, sabemos do seu compor-
tamento tendencial nos últimos
tempos para com determinadas
embarcações, e por vezes até conse-
guimos saber onde se encontram.
Ainda assim, preferimos munir-nos
ilegalmente de armas de fogo,
explosivos e arpões, para atacar
animais em risco de extinção
protegidos por lei, do que prevenir
danos para ambas as partes e aceitar
uns dias em terra. Invadimos a casa
dos outros, porque não há “casa
dos outros”. É tudo nosso.

Sofia Esteves da Silva

As orcas são animais com uma
elevada complexidade cerebral.
Ainda com muito para se descobrir,
o que se sabe é que, para além de
possuírem um cérebro maior do que
o dos humanos, as regiões associa-
das à socialização e processamento
de emoções são muito mais desen-
volvidas nestes animais. Como par-
te da sua inteligência, têm também
algo que nos é familiar: cultura. To-
das as aprendizagens são passadas
de geração em geração, e aí incluem-
se traumas, estratégias defensivas,

morte de algum elemento, luto…etc.
Extremamente inteligentes, são
mestres a coordenar ataques em
grupo, particularmente de indiví-
duos mais fracos, doentes e, por-
tanto, mais suscetíveis à captura
(como é regra na natureza para os
predadores). São o mamífero ma-
rinho mais cosmopolita e com dietas
muito versáteis. Em Portugal, po-
dem ser observadas em qualquer
altura do ano, com maior incidência
no verão no sul do país, seguindo
as rotas migratórias do atum em

direção ao Mediterrâneo, a sua presa
preferencial. Em alguns locais no
mundo, ainda sofrem caça e captura
por parte dos humanos.
Agora peço ao leitor que imagine
estar em sua casa, tranquilamente
com a sua família a um domingo. De
repente entra pela sua porta um
grupo de pessoas barulhentas e
que, à mínima reação da sua parte, o
ataca com armas e explosivos. Na
sua própria casa.
A versão de que animais de mais de
2 toneladas estão a atacar embar-

M
mais um artigo informativo ou
que tente procurar explicações/
porquês a esse respeito.
Mas comecemos pelo que já tar-
da em mudar: “baleias assas-
sinas” está, na sua totalidade, er-
rado. As orcas, em termos vul-
gares, são golfinhos – o maior
golfinho que a ciência conhece.
Por outro lado, classificarmos um
animal de “assassino”, requer al-
guma reflexão. As orcas matam
para se alimentar, para se defen-
derem quando ameaçadas e para
ensinar as crias – algo trans-
versal a outras espécies. Na ver-
dade, se pensarmos bem, só se
conhece um animal que, para além
destes motivos, mate também por
prazer: o ser humano. E só isto –
a nossa postura perante a natu-
reza, deveria deixar-nos mais
cautelosos quanto às conclusões
que tiramos de outras espécies.
“Baleias assassinas” é o resulta-
do de uma muito má tradução de
“Killer of Whales” – atribuído em
tempos longínquos por marinhei-
ros, ao serem observadas a atacar
e consumir em grupo o maior
animal do mundo – a baleia azul.

“não há planeta b”
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Av. Luís Augusto Colares, 70-74 • Azenhas do Mar
2705-106 Colares • Tel. 21 929 20 36 • Fax: 21 928 24 74 • adegasbeiramar@gmail.com

“““““AAAAAdegas Beira-Mar”degas Beira-Mar”degas Beira-Mar”degas Beira-Mar”degas Beira-Mar”
António Bernardino Paulo da Silva

VITI-VINICULTOR E EXPORTADOR

OS VINHOS PAULO DA SILVA, TAIS COMO O COLARES CHITAS, BEIRA MAR
E CASAL DA AZENHA OBTIVERAM AO LONGO DOS ANOS,
67 MEDALHAS DE OURO, PRATA E MENÇÕES HONROSAS

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos os
estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

Em 17 de novembro, p.p., o governo
aprovou a Resolução n.º 123/2022,
publicada em Diário da República
em 14 de dezembro, que, entre ou-
tras áreas, integra as delegações
regionais do ministério da Edu-
cação nas Comissões de Coorde-
nação de Desenvolvimento Regional
(CC DR). Parece ser a peça que
faltava ao puzzle!
Foi a municipalização da Educação,
a seguir, a tentativa, ainda em curso,
de criação de mapas de pessoal por
área da CIM/Área Metropolitana e,
agora, são estes serviços descon-
centrados da administração direta
do Estado a engolir as delegações
regionais da DGEstE.
A FENPROF, de imediato, denun-
ciou esta decisão da reunião do con-
selho de ministros de 17 de novem-
bro, tendo, na reunião com o ME a
29 de novembro, questionado o mi-
nistro da Educação sobre as conse-
quências desta decisão, como se
pode ler em nota divulgada aos
professores:
“Transferência e partilha de atri-
buições das delegações regionais
da DGEstE para a CCDR, aprovada
pelo Conselho de Ministros em 17
de novembro
A FENPROF quis saber quais as

Integração das delegações regionais da DGEstE nas CCDR não é boa notícia

FENPROF já questionou e Ministério
de Educação em 29 de novembro
– inconformismo cresce de dia para dia

foto: fenprof

PUB.

Na Educação, as últimas semanas têm sido marcadas por:
– Um grande descontentamento dos professores e educadores, provocado
pelo arrastamento de velhos problemas a que, agora, se acrescentam as
propostas do ME para a revisão do regime de concursos, sendo esses os
problemas que estão na origem da crescente falta de professores nas
escolas;
– As mais diversas manifestações daquele descontentamento, que vão da
sua forte participação em reuniões de escola a vigílias, protestos de rua
junto do ministro João Costa ou à presença de milhares de professores
junto à Assembleia da República no dia 17;
– Fortes ataques à FENPROF, mas também a outras organizações sindicais,
com a circulação de mentiras sobre posições atuais e passadas, tentativas
de distorção da
sua história na
luta e nos ga-
nhos da profis-
são docente e,
simultaneamente,
a proliferação de
insultos, amea-
ças e falsidades
sobre os seus
dirigentes;
– Declarações
públicas sobre
alegadas men-
tiras quanto ao
que é dito e
a p r e s e n t a d o
pelo ministério da Educação nas reuniões negociais que se realizaram e as
suas reais intenções em relação aos concursos para colocação de docentes.
Neste complexo quadro que se vive na Educação, a FENPROF:

1. Reafirma a necessidade de os professores lutarem contra as propostas
do ministério para revisão do regime de concursos e manifesta-se solidária
com todos os que o têm feito, independentemente da forma por que
optaram;

2. Reitera o calendário de luta que divulgou, construído na sequência de
centenas de reuniões nas escolas em que participaram milhares de
professores e educadores, e em convergência com outras organizações;

3. Confirma todas as declarações feitas à saída das reuniões no Ministério
da Educação e que poderão ser verificadas aqui: reunião em 29 de novembro,
reunião em 8 de novembro e reunião em 22 de setembro.;

4. Face a dúvidas que têm sido levantadas, designadamente pelo ministro
João Costa, a FENPROF já solicitou à tutela que lhe faça chegar os projetos
de atas de todas as reuniões realizadas, bem como as gravações das
mesmas, para que as possa divulgar aos professores;

5. Por ser ainda mais esclarecedor, a FENPROF considera que deverão ser
divulgadas as atas e gravações das reuniões realizadas com as quatro
mesas negociais, tornando-se, assim, publicamente conhecidas as
posições e propostas do ME, bem como as posições e propostas
apresentadas por cada organização nessas reuniões, em defesa dos direitos
dos professores.

Fonte: FENPROF

FENPROF solidária
com todos os professores

As organizações sindicais – ASPL,
FENPROF, PRÓ-ORDEM, SEPLEU,
SINAPE, SINDEP, SIPE e SPLIU –
comunicaram esta sexta-feira, dia 16
de dezembro, ao Ministro da
Educação que consideram o dia 10
de janeiro como prazo para que o
ME:
– Recue nas intenções que ma-
nifestou nas reuniões já realizadas,
com vista à revisão do regime de

Organizações sindicais dão prazo ao ministro
para ir ao encontro das exigências dos docentes

consequências para aquelas dele-
gações regionais, para as escolas e
para a organização geral do sistema
educativo. O ministro limitou-se a
afirmar que se tratava da concre-
tização de uma medida prevista no
programa do governo. A FENPROF
estará atenta e se esta transferência
significar o acentuar do processo
de municipalização ou de ainda
maior dependência, em termos de
financiamento, dos fundos euro-
peus, teremos de intensificar a luta
em defesa de uma Educação e um
Ensino de qualidade”.
Pode esta medida constar do pro-
grama de um governo a quem foi
dada maioria absoluta para gover-

nar, mas tal não condicionará os
professores na luta contra este
caminho de municipalização da Edu-
cação em todos os domínios, cada
vez de forma mais visível para os
incrédulos ou para os crentes nos
desmentidos e FAQ ministeriais. Um
processo que também não é alheio
à crescente desresponsabilização
do Estado do financiamento dos
serviços públicos, com transferên-
cia para fundos europeus.
Se motivos havia para a luta dos
professores, eles aumentam de dia
para dia.
 Lisboa, 15 de dezembro de 2022

O Secretariado Nacional
da FENPROF

concursos de professores, indo ao
encontro das moções que seguiram
em anexo e foram aprovadas em 19
vigílias realizadas em outras tantas
localidades do país;
– Aceite calendarizar processos
negociais, destinados à resolução
de problemas de carreira (priorita-
riamente, tempo de serviço, vagas,
quotas e ADD), precariedade,
envelhecimento, sobrecarga horária

e trabalho burocrático, mobilidade
por doença e outros que têm sido
apresentados pelas organizações
subscritoras.
Recorda-se que, a não ser cumprido
este prazo ou respeitadas estas
exigências, em 16 de janeiro inicia-
se uma greve por distritos, que
decorrerá, pelo menos, até 8 de
fevereiro.

Fonte: FENPROF
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Durante o mês de dezembro, mais uma vez, estamos a
operacionalizar no terreno - em parceria com a Câmara
Municipal de Sintra - uma campanha de Natal que pretende
incentivar os sintrenses a adquirir produtos e serviços locais.
Já se perguntou: como posso ajudar a minha comunidade e o
comércio local que a caracteriza?
Na verdade, é muito pouco o que pode fazer, e isso pode
significar tanto…
No momento da compra do tradicional bacalhau ou do peru,
dos frutos secos ou das couves portuguesas, no momento
de escolher os presentes para os que lhe são especiais, lembre-
se da loja da D. Maria, opte pelo comércio do Sr. João ou pela
banca e produtos únicos da D.Ana.
Este é o espírito da época de Natal, a solidariedade aos nossos
vizinhos, e a ligação à nossa comunidade. 
É essa a força que irá contribuir para ajudar a manter pastas
de trabalho e negócios de uma vida, a tradição. 
Entre os dias 16 e 23 de dezembro, realiza-se uma ação de
animação no terreno, nas 11 freguesias do concelho, que
pretende espalhar o espírito de Natal pelas várias ruas de
Sintra, atraindo clientes aos espaços de comércio local e
incentivando a compra de proximidade.
Escolha os seus. Escolha o Comércio Local.

  AESintra

Em Sintra:
Para o Natal
Há no Comércio Local

uas Altezas Reais os Duques de Bragança tem o
prazer de anunciar o noivado de sua filha, Sua Alteza
a Infanta D. Maria Francisca de Bragança, Duquesa
de Coimbra, e do Senhor Duarte de Sousa Araújo
Martins.

Comunicado de Dom Duarte de Bragança

Infanta Maria Francisca de Bragança está noiva

S
Sua Alteza e o Senhor Duarte de Sousa Araújo Martins ficaram
noivos em Timor, no início deste mês. A Infanta D. Maria
Francisca informou Suas Altezas Reais os Duques de
Bragança e outros membros próximos da sua família.
Mais detalhes sobre o dia do casamento serão anunciados
oportunamente.

Sintra, 15 de Dezembro de 2022

Nota Biográfica
Duarte Maria de Sousa Araújo Martins, nasceu em Lisboa a
14 de Maio de 1992, filho de Pedro Martins e de D. Maria do
Carmo de Sousa Araújo. Tem três irmãos. Neto materno do
conhecido arquitecto e pintor de arte sacra João de Sousa
Araújo.
O Senhor Duarte de Sousa Araújo Martins é licenciado em
Direito pela Universidade Católica Portuguesa e possui um
Master of Laws (Banking and Finance Law) pela Queen Mary
University, em Londres.
É advogado, actualmente Associado Sénior na sociedade de
advogados Uría Menéndez - Proença de Carvalho, especia-
lizado em mercados de capitais e fusões e aquisições.
Desenvolveu trabalho voluntário ao longo da sua vida,

Infanta D. Maria Francisca de Bragança,
Duquesa de Coimbra, e o noivo Senhor Duarte
de Sousa Araújo Martins

O Governo ao anunciar a
aprovação de um subsídio de
240 euros numa só prestação
destinada às pessoas com
rendimentos mínimos re-
conhece o aumento da infla-
ção no decurso deste ano e a
perspetiva que a inflação
continue elevada nos próxi-
mos meses.
O Governo sabe que ao atri-
buir um subsídio em vez de
aumentar salários e pensões
causa redução permanente do
poder de compra a todos os
trabalhadores, a todos os
reformados, pensionistas e
idosos.

O Governo tinha obrigação
de promover o aumento de
todas as prestações sociais,
nomeadamente o comple-
mento solidário para idosos,
alargando ainda os critérios
para a sua atribuição, com-
batendo assim a pobreza.
O Governo tinha obrigação
de promover o controlo dos
preços de bens essenciais
(alimentares e energéticos)
para fazer face à espiral do
aumento da inflação.
O Governo devia ouvir o
MURPI e proceder ao au-
mento extraordinário mínimo
de 60 euro mensais a todos

os reformados, aposentados
e pensionistas.
O Governo devia estar atento
e dar resposta às 10 Medidas
de Emergência, exigidas pelo
MURPI.
O aumento galopante do
custo de vida resultante do
aumento da inflação e da
ausência de uma política que
assegure o controlo de
preços no cabaz de compras,
como o MURPI propõe e
exige no documento das 10
Medidas de Emergência, é a
fase visível da política deste
Governo que aposta no em-
pobrecimento dos trabalha-

dores e reformados ao mesmo
tempo que condescende com
o aumento escandaloso de
lucros de grandes grupos
económicos.
Só pela luta na defesa da re-
posição do poder de compra
das pensões e na sua valori-
zação anual, os reformados,
pensionistas e idosos contri-
buirão para a garantia do
aumento justo e necessário
de todas as pensões.
A luta continua.
16 dezembro 2022

Fonte: MURPI

MURPI exige aumento extraordinário das pensões
no valor mínimo de 60 euros mensais
para repor o poder de compra de todas as pensões

A Câmara Municipal de Sintra aprovou a abertura de
candidaturas ao ReaViva, com uma dotação de 300 mil euros
e comparticipação até 30 mil euros por candidatura para o
ano de 2023.
O programa ReaViva Sintra, que abre agora o quinto aviso
para candidaturas, tem por objetivo conceder apoio financeiro,
a fundo perdido, destinado à execução de obras de reabilitação
de prédios urbanos integrados em Áreas de Reabilitação
Urbana.
Até ao momento, as candidaturas aprovadas totalizam um
investimento de cerca 1 milhão e 681 mil euros, sendo que a
comparticipação da Câmara Municipal de Sintra ronda os 541
mil 500 euros.
Para o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
“com o ReaVIVA estamos a aplicar um modelo de gestão e de
intervenção no território. Na nossa visão esta é uma
metodologia que promove a valoriza as ações levadas a cabo
pelos cidadãos para a regeneração e revitalização das áreas
consideradas prioritárias, no que concerne à reabilitação de
edificado.”
O Programa ReaVIVA aprovou um total de 53 candidaturas,
das quais 33 têm a obra concluída, 19 têm contrato de
celebrado e 1 está a aguardar celebração do contrato e uma
encontra-se em avaliação, traduzindo-se num investimento
total de 541 mil 500 euros por parte da autarquia.
Foi ainda aprovada, em reunião de executivo, a atribuição de
duas novas comparticipações a obras de conservação em
edifícios ao abrigo do ReaVIVA no ano de 2022.
Os imóveis alvo de intervenção estão inseridos na Área de
Reabilitação Urbana Mem Martins/Rio de Mouro, cujas
candidaturas dizem respeito a dois prédios com mais de 30
anos.
Para fazer face às obras de conservação das partes comuns
do edifício, foi atribuída comparticipação de 2460 euros a um
dos condomínios constituído por 6 frações, 4 delas habita-
cionais. O segundo prédio constituído por 15 frações autó-
nomas 14 habitacionais e 4 lojas, foi apoiado com 5500 euros. 
Este programa atribui apoios com caráter de complemen-
taridade ao autofinanciamento e as obras a realizar devem
incidir na conservação, alteração, manutenção e restauro, de
partes comuns e exteriores de prédios urbanos.
As novas candidaturas decorrem durante todo o ano de 2023,
para todas as Áreas de Reabilitação Urbana de Sintra.

Câmara de Sintra aprova
abertura de candidaturas
para o Programa
de Reabilitação Urbana

nomeadamente como Chefe Geral das Missões da Faculdade
de Direito da Universidade Católica.

Sintra, 15 de Dezembro de 2022

As férias de natal estão
mesmo a chegar e, por isso, a
União das Freguesias prepa-
rou um conjunto de ativi-
dades para esta época: ses-
sões de cinema, oficinas de
expressão plástica, de pintura
e de culinária, entre outras.

União das Freguesias Cacém e São Marcos
Oficinas de Natal no Centro Carlos Paredes

As atividades destinam- se a
crianças e jovens entre os 6 e
os 14 anos e vão decorrer de
26 de dezembro 2022 até 02
de janeiro 2023, no horário
10h30/12h30 e 14h30/16h30,
nas instalações do Centro
Carlos Paredes - Lúdico,

Cultural e Desportivo de São
Marcos.
Contamos com a tua presença
para juntos comemorarmos
esta quadra natalícia!

INSCRIÇÕES ABERTAS!
Para inscrições/ informações:

Centro Carlos Paredes
Lúdico, Cultural e Desportivo
de São Marcos
Tel.: 938 540 281 / 210 131 931
Email:
centrocarlosparedes@uf-
cacemsmarcos.pt

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934 nos acontecimentos que fazem história
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o Tour ao Tu-
rismo: o Para-
digma da Pai-
sagem Cultu-
ral de Sintra”

Câmara Municipal
de Sintra realizou
um colóquio
sobre a Paisagem
Cultural de Sintra

“D
deu mote ao colóquio reali-
zado, no dia 14 de dezembro,
pela Câmara Municipal de
Sintra e que assinalou o Dia
Municipal do Património.
Este Dia foi estabelecido pela
autarquia sintrense a 6 de

dezembro de 2020, 25 anos
depois da elevação de Sintra
a Património Mundial, na
categoria “Paisagem Cultu-
ral”, durante a 19ª Sessão do
Comité do Património Mun-
dial da UNESCO, realizada em
Berlim.

Recorde-se que Sintra foi o
primeiro lugar europeu (2º no
Mundo) inscrito pela UNES-
CO como Paisagem Cultural,
sendo o valor universal desta
paisagem reconhecido, desde
então, como uma abordagem
pioneira ao paisagismo ro-
mântico, cujos elementos-
chave são os parques e mo-
numentos que desenham, por
si só, uma linha histórica do
tempo.
O evento teve lugar no audi-
tório da Biblioteca Municipal
de Sintra e juntou diversos
oradores, de diferentes áreas,
que abordaram temas ligados
à paisagem de Sintra, numa
perspetiva de salvaguarda

Teresa Caetano, Sofia Cruz e João Sousa Rego José Aguiar, Teresa Caetano e Ana Duarte Rodrigues

dos seus valores.
A Sessão de Abertura foi feita
por Sofia Cruz, Presidente do
Conselho de Administração
da Parques de Sintra Monte
da Lua, e a Sessão de Encer-
ramento pelo vereador da
CMS, Pedro Ventura.
Na parte da manhã foi pos-
sível ouvir, numa primeira
parte, Teresa Caetano com o
tema “Livros de andar e ver –

Sintra escrita pelos estran-
geiros do Grand Tour” e João
Sousa Rego com “Os desa-
fios da Paisagem Cultural de
Sintra” e, numa segunda par-
te, José Aguiar com “Das
lições do século XX aos
novos imperativos deste

milénio. Sintra Património da
Humanidade (1995-2022)” e
Ana Duarte Rodrigues com
“Sintra e a Saudade de Palá-
cios e Paisagens de outros

Tempos e Paragens”.
Na parte da tarde, numa
primeira parte, intervieram
José Maria Lobo de Carvalho
com “Sintra e o paradigma da
UNESCO: as exigências da
Paisagem Cultural”, Jorge
Cancela com “Paisagem e
Cultura: uma reflexão sobre
Sintra” e Miguel Brito com
“O Turismo de Massas no
apogeu dos destinos turísti-

cos – um futuro de regene-
ração ou decadência”. Na
segunda parte foi a vez de
António Nunes Pereira com
“Turismo e cultura: gestão de
um “conflito” no Palácio Na-
cional da Pena” e David Gon-
çalves com “Património Na-

tural – Desafios da Biodiver-
sidade” falarem do que sa-
bem.
Estes foram os tópicos deba-
tidos ao longo do dia, que

transportaram os participan-
tes numa viagem desde a
classificação de Sintra como
Paisagem Cultural, em 1995,
até à atualidade.
Houve ainda oportunidade de
se fazer uma reflexão sobre as
principais ameaças, designa-
damente a excessiva ocupa-
ção dos seus espaços, resul-
tante do turismo de massas e
o seu impacto nas vivências

humanas, no seu património
histórico, artístico e natural,
apontando soluções para a
preservação deste património
excecional.
A QSintra, Associação em
Defesa de um Sítio Único
marcou presença com vários

dos seus elementos, que
intervieram no debate, tendo
distribuído aos presentes um
documento intitulado “10
pistas para um tour rumo a um
turismo de qualidade”.
No debate final foi lançado o
desafio de no próximo ano se
alargar os temas do evento da
comemoração do Dia Muni-
cipal do Património a outros
locais e a outros patrimónios
existentes no concelho de
Sintra. Desafio este aceite por
Teresa Caetano, Coordena-
dora do Gabinete do Patrimó-
nio Mundial da Câmara
Municipal de Sintra.

Henrique Martins,
Colaborador Local

José Maria Lobo de Carvalho, Teresa Caetano
e Jorge Cancela

António Nunes Pereira Teresa Caetano
e David Gonçalves

Pedro Ventura

Martim Sousa Tavares é o novo diretor artística do Festival
Internacional de Música de Sintra. A nova direção artística
foi apresentada ao público, esta terça-feira,  dia 20, no Palácio
Valenças, em Sintra.
Na reunião de executivo em que foi aprovada a nova direção
artística do Festival, Martim Sousa Tavares apresentou as
linhas gerais de um novo projeto de renovação que reforça o
posicionamento deste evento no panorama cultural.
O novo diretor do Festival de Sintra esteve ainda presente
quarta reunião conjunta do Conselho de Cultura e de Opinião
da Paisagem Cultural de Sintra, na passada sexta-feira, para
apresentação do novo conceito do Festival de Sintra para o
ano de 2023.
Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de Sintra,
referiu que o Festival de Sintra “atravessa um momento mar-
cante, assumindo-se como um ativo muito importante em Sin-
tra, feito de tradição pelos seus mais de 50 anos de história”.
O autarca acrescentou ainda que “analisar o caminho per-
corrido até aqui e olhar para o futuro, é a fórmula para
desenvolver e melhorar este projeto, com o objetivo de levar
o Festival a outros públicos e transformá-lo num evento
singular no panorama dos festivais”.
Martim Sousa Tavares, diretor artístico do Festival de Sintra,
sublinhou na sua intervenção que “esta é uma nova fase do
Festival de Sintra, uma viragem de paradigma subtil, mas
importante para a continuação e crescimento do evento”.
O Festival de Sintra para 2023 assenta numa nova visão, em
que será aprofundada a presença da comunidade, a ligação
com a natureza e o contacto com as pessoas. Assim, a iniciati-
va receberá novas experiências, novas abordagens, outras
artes e outros públicos, sempre com a presença de grandes
nomes do panorama musical. Sempre numa perspetiva de uma
maior inclusão, diversidade, equidade e acessibilidade.
O Festival de Sintra é um marco histórico musical do concelho,
com mais de 56 anos de história, e já reconhecido pela sua
qualidade ao ter conquistado o prémio na categoria de Best
Lusophone and Hispanic Festival, da 6.ª edição dos Iberian
Festival Awards.

Fonte: CMS

Festival de Sintra apresenta
uma nova direção artística

A Câmara Municipal de Sintra aprovou a atribuição de um
apoio, no valor de 10 mil euros,  à Associação de Professores
de Sintra para aposta no planos de formação.
Este apoio financeiro, aprovado em reunião de executivo, é
atribuído pela autarquia de Sintra para desenvolvimento do
plano de formação da Associação de Professores de
Sintra no ano letivo 2022/2023.
Para Basílio Horta, presidente da autarquia, “Sintra é um
concelho de todos e para todos, sendo a educação uma das
prioridades da autarquia”. o edil afirmou ainda que “é
necessário criar e estimular a criação de condições de acesso
à aprendizagem e ao sucesso de todos, e essa aposta também
passa pela constante formação dos professores”.
A formação dos agentes educativos constitui um elemento
fundamental para o desenvolvimento pedagógico e
administrativo dos estabelecimentos de ensino do concelho
de Sintra.

Fonte: CMS

Autarquia de Sintra
aposta no apoio
à formação de professores
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Câmara Municipal
de Sintra organi-
zou, no passado dia
10 de dezembro, um
percurso pedestre

Câmara Municipal de Sintra promoveu percurso pedestre até à Ribafria

A
até à “Quinta da Ribafria”,
com início na Portela de
Sintra.
Este percurso pedestre foi cir-
cular e com cerca de 6 km e
considerado de dificuldade
reduzida, foi o último do
projeto “3 Temas, 3 Rotas” do
ano de 2022. Inseriu-se nas
comemorações do Parque
Natural Sintra Cascais e con-
tou com o apoio do ICNF-
Parque Natural Sintra Cascais
e da Fundação CulturSintra.
Fernanda Botelho, reconheci-
da especialista em plan-
tas medicinais e ervas silves-
tres comestíveis, e residente
no concelho de Sintra, tam-
bém teve oportunidade de dar
o seu contributo.
Os cerca de 40 participantes
nesta atividade gratuita, mas
com inscrição prévia, tiveram
o privilégio de realizarem mais

um percurso temático que
aliou o património natural e
cultural, com foco na biodi-
versidade, na exploração da
natureza envolvente e na des-
coberta do valor e da riqueza
patrimonial da Quinta da
Ribafria, uma propriedade do
séc. XVI, na Várzea de Sintra,
atravessada pelo rio de Cola-
res, com um magnífico Solar

de estilo renascentista onde
se destaca o torreão de ins-
piração medieval, cujo volu-
me é encimado pelo escudo
dos Ribafria, os antigos
Alcaides-Mores de Sintra. 
Na envolvência do Solar, os
visitantes puderam contem-
plar o jardim formal de buxo,
ornamentado por uma origi-
nal escadaria, peças de água

e por estatuária de inspiração
clássica, bem como os 13
hectares de jardins e bosques
com sequóias centenárias e
outros exemplares notáveis
de árvores e arbustos.
Não o foi referido pela orga-
nização, mas esta atividade
também se poderia englobar
nas comemorações do Dia
Municipal do Património, o

dia 6 de dezembro, instituído
em 2020, mas que só este ano
teve direito a eventos (ver
notícia alusiva).
Mais alguma coisa se poderia
dizer sobre esta atividade,
mas preferimos mostrar al-

gumas fotos e desafiar a que
brevemente também experien-
ciem atividade semelhante,
pois vai valer a pena.

Henrique Martins,
Colaborador local

A Guarda Nacional Republicana (GNR), inicia a partir de hoje
e até ao dia 02 de janeiro de 2023, a Operação “Natal e Ano
Novo 2022”, com o objetivo de combater a criminalidade e
intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior
tráfego durante este período, de forma a garantir as
festividades e as deslocações em segurança, em todo o
território nacional.
Tendo em consideração que o combate à criminalidade e à
sinistralidade rodoviária constitui uma prioridade estratégica,
a Guarda intensificará o policiamento tendo em conta o maior
fluxo rodoviário nos trajetos dos locais de residência habitual
dos cidadãos para os locais de festividades associadas às
comemorações do Natal e do Ano Novo, bem como adotará
mecanismos de prevenção e sensibilização à população, para
evitar a ocorrência de furtos no interior de residência e
estabelecimentos durante este período em que as pessoas se
ausentam das suas casas, através de um empenhamento
criterioso dos meios disponíveis, por forma a garantir assim
uma maior capacidade de intervenção.
Para tal desiderato, serão empenhados, durante a operação,
várias valências das diversas Unidades da Guarda, numa ótica
de complementaridade e de sinergia de várias ações de
patrulhamento, sensibilização e fiscalização, de forma flexível,
orientando o esforço de forma a contribuir para a diminuição
da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária,
para a fluidez do tráfego e para o apoio dos utentes nas vias.
A Operação Natal e Ano Novo 2022 pretende cumprir dois

GNR – Operação “Natal e Ano Novo 2022”
grandes objetivos, de acordo com o empenhamento e os
períodos de esforço da operação:
– A diminuição da criminalidade geral, com ênfase na preven-
ção de ilícitos criminais, através de ações de sensibilização e
patrulhamento (comércio seguro e residência segura) e o
reforço do policiamento de proximidade junto das pessoas
mais vulneráveis.
– A diminuição da sinistralidade rodoviária, através de ações
de fiscalização orientadas para os locais de maior fluxo
rodoviário, especialmente nos períodos do Natal e do Ano
Novo.
Numa primeira fase, de prevenção e sensibilização, antes
das festividades do Natal e do Ano Novo, a Guarda aconselha:
• Quando se ausentarem das suas casas, por vários dias,
informar a autoridade policial da sua zona de residência, para
que se consiga orientar o patrulhamento para estes locais;
• Se estiver instalado um sistema de alarme em casa ou no
estabelecimento, verificar se está devidamente ligado antes
de saírem;
• Evite o crime de oportunidade: não deixe portas e janelas
abertas;
• Não deixar escritos ou sinais na porta, nas janelas ou na
caixa de correio que indiquem a sua ausência;
• Não deixar acumular correspondência na caixa de correio.
Numa segunda fase, haverá dois períodos de esforço,
nomeadamente o período do Natal (entre o dia 22 de dezembro
e o dia 26 de dezembro de 2022) e o período de Ano Novo (entre

o 29 de dezembro e 02 de janeiro de 2023).
A Guarda estará particularmente atenta aos comportamentos
de risco dos condutores, nomeadamente  o excesso de
velocidade, as manobras perigosas, a correta sinalização e
execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de
direção e de cedência de passagem, a utilização indevida do
telemóvel, à circulação correta na via mais à direita em
autoestradas e itinerários principais e complementares, bem
como à incorreta ou à não utilização do cinto de segurança e/
ou dos sistemas de retenção para crianças.
Para que os condutores possam usufruir de uma época festiva
em segurança, a Guarda aconselha a que:
• Efetuem um planeamento cuidado das viagens, evitando os
períodos do dia onde se prevê maior intensidade de tráfego;
• Descansem convenientemente antes de efetuar a viagem e,
pelo menos de 2 em 2 horas, ou sempre que sintam necessidade,
façam paragens para descansar;
• Adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao
estado da via e ao volume de tráfego rodoviário;
• Evitem manobras que possam resultar em embaraço para o
trânsito ou que, de alguma forma, possam originar acidentes;
• Adotem uma condução atenta, cautelosa e defensiva,
contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade
rodoviária. O objetivo é que esta quadra natalícia e a entrada
no novo ano, sejam períodos caracterizados pela união das
famílias, em segurança.

Fonte: GNR
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Espaço SMAS (Ser-
viços Municipali-
zados de Água e Sa-
neamento de Sintra)
da Ribeira de Sintra

Espaço SMAS da Ribeira de Sintra recebe seminário
“Fogo Frio: Prevenir o incêndio usando o fogo”
Exposição pode ser visitada até ao final do ano

O
foi palco do seminário “Fogo
Frio: Prevenir o incêndio
usando o fogo”, no âmbito da
exposição com o mesmo no-
me que se encontra ali paten-
te até ao final do ano. O semi-
nário contou com a partici-
pação de investigadores,
entre os quais Miguel Bu-
galho (coordenador científico
da unidade de investigação
do Instituto Superior de
Agronomia) e Maria Concei-
ção Colaço, autora da expo-
sição, e de operacionais de
corporações de bombeiros,
como Joaquim Leonardo
(comandante de Algueirão-
Mem Martins) e Luís Ramos
(2.º comandante de Almoça-
geme), que abordaram as
potencialidades de queimar
vegetação durante o Inverno
para diminuir a intensidade
dos incêndios rurais. O exem-
plo do concelho de Mafra,
através da intervenção de
Carlos Trindade (Proteção
Civil Municipal); a utilização
de robótica no apoio ao fogo
controlado, por José Barata
(professor no Departamento
de Engenharia Eletrotécnica
da Universidade Nova de
Lisboa); e as intervenções de
gestão de combustíveis nas
áreas de regime florestal da

Área Metropolitana de Lis-
boa e os planos aprovados
de fogo controlado foram
revelados por Pedro Carrilho,
em representação do Insti-
tuto da Conservação da
Natureza e das Florestas.
Patente até ao final do ano, a
exposição “Fogo Frio: Preve-
nir o incêndio usando o fo-
go” coloca a ciência ao servi-
ço da prevenção de incêndios
e resulta de uma parceria
entre os SMAS de Sintra e o
Instituto Superior de Agro-
nomia (ISA), com conceitos
elaborados pela investiga-
dora Maria Conceição Colaço,
do Centro de Ecologia Apli-
cada “Prof. Baeta Neves”
(unidade de investigação do
ISA).
A mostra evidencia que quei-
mas, queimadas e renovação
de pastagens são práticas
tradicionais bem conhecidas
dos agricultores, que, no en-
tanto, envolvem riscos se fo-
rem mal executadas. Se a estas
ações ancestrais se aliar a
ciência, através de especia-
listas em floresta e fogo, esta-
mos perante a prática do fogo
controlado. Em “Fogo Frio”,
uma exposição-jogo para
todas as idades, procura-se
explorar o comportamento do
fogo, demonstrar a influência
da vegetação e da meteoro-
logia, bem como conhecer as
regras de segurança para que
a prática seja realizada com o

máximo de segurança, tendo
ainda como contexto as alte-
rações climáticas. Uma reali-
dade com contornos bem
conhecidos no nosso país,
em que anos muitos secos,
com ondas de calor e muito
vento podem originar even-
tos catastróficos como ocor-
reram em 2003, 2005, 2017 e
2022.
Na abertura do seminário, o
vice-presidente da Câmara de
Sintra e responsável pelo pe-
louro da Proteção Civil Mu-
nicipal, Bruno Parreira, des-
tacou a pertinência da temá-
tica em reflexão e enalteceu a
disponibilidade dos investi-
gadores para partilharem os
seus conhecimentos numa
área tão essencial como a da
prevenção dos incêndios. “A
ciência ajuda-nos sempre no
melhor dos caminhos”, sa-
lientou o vereador, para quem
“só de mãos dadas com o co-
nhecimento científico, pode-

remos avançar no sentido do
que pretendemos: preserva-
ção de pessoas e bens, como
o coberto vegetal, um bem
absolutamente inestimável”.
Embora assumindo que o
fogo controlado não é uma
prática unânime, nomeada-
mente em áreas sensíveis em
termos ambientais e patrimo-
niais, Bruno Parreira admitiu
que “em alguns locais do
nosso território, o fogo frio
poderia evitar algumas afli-
ções”. A abertura do seminá-
rio contou ainda com a
presença do diretor delegado
dos SMAS de Sintra, Carlos
Vieira, que enunciou o
trabalho desenvolvido no
Espaço SMAS da Ribeira de
Sintra na área da educação e
sensibilização ambiental, que
será reforçado em 2023 com a
criação do Museu da Água e
Resíduos, “e constituirá,
certamente, um novo polo de
atração em Sintra”.
Para além de representantes
de diferentes entidades liga-
das à gestão da floresta e de
corporações de bombeiros, o
seminário “Fogo Frio: Pre-
venir o incêndio usando o
fogo” contou com a presença
de mais de duas dezenas de
alunos do curso de Técnico
de Proteção Civil da Escola
Profissional Alda Brandão de
Vasconcelos.

Recorde-se que a exposição
da autoria da unidade de
investigação do Instituto
Superior de Agronomia pode
ser visitada até ao final do
ano, em simultâneo com ou-
tras duas exposições: “MAR-
Dia Mundial dos Oceanos” e
“Reciclagem e Resíduos”. A
exposição “MAR-Dia Mun-
dial dos Oceanos” apresenta
trabalhos de alunos da turma
C do 6.ª ano da Escola Básica
e Secundária do Alto dos
Moinhos (Terrugem), subor-
dinado ao tema MAR, no
âmbito da comemoração do
Dia Mundial dos Oceanos (8
de junho). A mostra desven-
da, para além de desenhos de
conchas, búzios e lapas, um
conjunto de 20 animais
marinhos executados através
de reutilização de madeiras e
metais, como pregos, caricas,
latas, redes e anilhas, com o
propósito de sensibilizar para
a sustentabilidade e para a
necessidade de preservação
e melhoria do ambiente e do
planeta.
A exposição “Reciclagem e
Resíduos” é composta, por
sua vez, por 15 roll-ups, estru-
turas concebidas integral-
mente por meios internos dos
SMAS de Sintra, que abor-
dam questões na área da edu-
cação e sensibilização am-
biental, procurando contri-
buir para uma maior cons-
ciencialização dos cidadãos
em relação à adoção de
comportamentos ambien-
talmente responsáveis.
 
Espaço SMAS – Ribeira de
Sintra.
Telefone: (+351) 219 247 730;
E-mail:
reservas@smas-sintra.pt.
Aberto de terça-feira a domingo
(exceto feriados), das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00

fotos: smas

PUBLICIDADE

Posto mais um ciclo no ca-
lendário, o tempo avançou,
mas o mundo infelizmente
não. Silvante, a guerra regres-
sou vinda de leste, o planeta
demonstrou desnorte, as
pessoas mostram ser cada
vez mais uns minúsculos
seres manipulados pelos
novos Big Brothers da
tecnologia e da “informação”.
Na Caverna, o Homem vê a
Luz, mas enreda-se trepando
pelas paredes, aflito e
desorientado.
Depois da pandemia, procu-
rámos voltar, sabendo ser
este um tempo novo, se bem
que ainda não de um homem
novo. Fomos solidários com
os nossos irmãos da Ucrânia
e debatemos o que se move
para lá das estepes; juntámos
os sons lapidares e açuca-
rados que movem as litera-
turas de Portugal e Brasil, em
bicentenário; revisitámos o
passado lancinante dos he-
breus entre nós, apresentá-
mos escritores e livros, na sa-
gração da Palavra e das
Ideias. Solidários, aprofundá-
mos laços com parceiros co-
mo a Casa da Achada, o Chão
de Oliva, ou a Sociedade
Filarmónica Os Aliados, entre
outros, cientes de que juntar
esforços só pode somar, e
nunca diluir ou desfeitear.
Vimos desejar a todos um
2023 vivo e atento, cientes de
que todos os dias devem ser
aplicados em viver e não em
sobreviver, e contamos com
todos para produzir Cultura
e assim continuar a fazer
Cidade, matriz identitária da
Alagamares ao longo dos
últimos 17 anos.

Fonte: Alagamares

Alagamares
– Associação Cultural
“Sempre
na estrada,
nunca
na berma”
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CULTURA

teatromosca apre-
senta o seu plano de
atividades para
2023, revelando o
novo ciclo de pro-

ouro com o acolhimento de
“CICLONE”, aclamada
criação de Leonor Cabral e
LAMA Teatro, que investiga
a condição meteorológica
sobre a condição humana e
cuja estreia ocorreu no âmbito
do Festival Temps d’Images.
Já em fevereiro, a Companhia
da Esquina apresentará “Look
Back in Anger” de John Os-
borne, espetáculo sobre um
casamento em deterioração.
De seguida, a Companhia
João Garcia Miguel levará à
cena “Ode Marítima”, um
monólogo que é muitos diá-
logos com o mundo inteiro. A
partir de Fernando Pessoa,
João Garcia Miguel apre-
sentar-se-á acompanhado em
palco pelo grupo musical
Danças Ocultas, quarteto de
concertinistas com uma car-
reira com mais de 30 anos.
Ainda em fevereiro, o teatro
meia volta trará consigo “Q
de Quê?”, espetáculo em
forma de pergunta dirigido a
crianças e jovens, que pre-
tende refletir sobre diversi-
dade, identidade e expressão
de género.
Em março, será a vez da com-
panhia da casa repor o seu

mais recente espetáculo
dedicado ao público infan-
tojuvenil, “Odeio a Minha
Irmã”, criação dividida em
dois monólogos: um em que
escutamos a voz da irmã mais
velha e outro em que o prota-
gonismo é entregue à mais
nova. Neste mesmo mês, a
jovem companhia sintrense
TEATROCORRENTE ,
apresentará o espetáculo
“Black-Box”, uma reflexão
sobre a Humanidade como
um grande formigueiro em
carreiro. Para finalizar março,
outra companhia do concelho
de Sintra, a Musgo Produção
Cultural, com “Provavelmen-
te Saramago”. Nesta produ-
ção, um ator, depois de ser
rejeitado num casting para
um filme sobre Saramago,
resolve montar um espetáculo
teatral no qual revela a sua
deceção com o cinema.
Em abril, o teatromosca
voltará a apresentar um dos
seus espetáculos para o pú-
blico infantojuvenil, “Ro-
mance do 25 de abril”, a partir
do romance homónimo de
João Pedro Mésseder e Alex
Gozblau.
Em maio, a dança chegará ao

palco do AMAS. “TIME” de
Aldara Bizarro e produção do
Teatrão, é uma peça de dança
para adolescentes, criada para
três atores, em torno do tema
“tempo”, como resposta ao
desafio de se trabalhar, a ideia
de utopia e de mudança. Por
último, a Mákina de Cena
apresentará “Samotrácias”,
um canto de sobrevivência,
um grito de três mulheres que
se agarram à sua ânsia de emi-
grar e que, esmagadas pela
crença num outro futuro, vê-
em o seu propósito desva-
necer-se numa viagem cruel.
No próximo ano, o teatro-
mosca continuará a dinamizar
distintas atividades, desde
aulas de teatro para crianças
e jovens, passando pela tuto-
ria do grupo de teatro Duas
Senas e do grupo de Teatro
Sénior. Na Casa da Cultura
Lívio de Morais continuarão
os trabalhos em torno do
arquivo da companhia, o
projeto Fabricar Teatro.
Estas são todas boas razões
para não deixar de visitar o
AMAS - Auditório Municipal
António Silva, um autêntico
oásis cultural no concelho de
Sintra, e acompanhar as res-
tantes atividades do teatro-
mosca.
A programação completa
poderá ser consultada em
www.teatromosca.com. Os
bilhetes para os espetáculos
já se encontram à venda na
Ticketline, Seetickets e locais
habituais, com valores que
variam entre 5 • e 7 •.

teatromosca apresenta a sua programação para 2023
sob o mote “Contra o medo”

foto: Mário Campos Raínha foto: Vitorino Coragem  foto: Companhia da Esquina

O
gramação “Contra o medo”.
Em 2023, o teatromosca inicia
um novo ciclo de programa-
ção ao qual chamou “Contra
o medo”. Para os próximos
anos, a companhia concebeu
um plano de atividades que
se reveste de coragem, como
ação do coração, lembrando
a frase da psicóloga Susan
David: “Coragem não é a au-
sência de medo, coragem é o
medo a caminhar”. Assim, pro-
cura-se neste período histó-
rico devoto à velocidade, de-
sacelerar e, num ato de cora-
gem, olhar para o mundo,
prestar atenção às pessoas,
e refletir. Pretende-se arriscar,
conhecer outros modos de
viver, pensar, criar; fazer de
forma diferente; combater
estereótipos e sair da nossa
zona de conforto. Esta energia
contaminará todas as áreas de
ação da companhia – da cria-
ção de espetáculos, à colabo-
ração com outros artistas e
coletivos, passando pela  pro-
gramação do AMAS –
Auditório Municipal António
Silva e do MUSCARIUM –
festival de artes performativas
em Sintra, assim como pelos
projetos comunitários.

Novas criações
em 2023
Em 2023, o teatromosca es-

treia duas novas coprodu-
ções, “Respirar (doze ve-
zes)” e “Os Protegidos”. Em
paralelo, a companhia terá em
fase de pré-produção outros
cinco projetos, nomeada-
mente, a coprodução de três
espetáculos, a criação de um
novo passeio sonoro, MO-
DOS DE VER: _ _ _, e o
lançamento de um livro.
“Respirar (doze vezes)”, um
espetáculo para toda a família,
apresenta-nos uma criança e
um homem velho na partilha
dos seus medos. No quarto
da criança, a meio da noite,
estas duas personagens fa-
lam do medo do aquecimento
global, medo de não serem
amados, de serem gozados,
ou do medo do primeiro
bypass. Marie Suel, drama-
turga francesa e autora do
texto, é também cantora e
teclista de um grupo rock, ins-
creve na história muita mú-
sica. Uma coprodução do
teatromosca, Teatro Art’Ima-
gem e La Tête Noire, La Com-
pagnie (França), com ence-
nação de Patrice Douchet e
música original de Noiserv. O
espetáculo tem estreia pre-
vista para 16 de setembro de

2023 no AMAS no âmbito do
MUSCARIUM#9 – festival de
artes performativas em
Sintra.
Em novembro estreia “Os
Protegidos”, criação teatral a
partir do texto da autora aus-
tríaca, Elfriede Jelinek, Prémio
Nobel da Literatura em 2004,
numa coprodução do teatro-
mosca, Theatro Circo, Braga,
e Colectivo Glovo, Galiza. A
história é baseada num acon-
tecimento real – a presença
em território austríaco, no fi-
nal de 2012, de cerca de 100
refugiados de várias naciona-
lidades e em busca de asilo.
Os ensaios iniciam-se em
maio, e contarão com momen-
tos de formação abertos ao
público. O espetáculo terá
encenação de Pedro Alves e
banda sonora original, inter-
pretada ao  vivo, pela violon-
celista Joana Guerra.

O progrAMAS
Dando continuidade à aposta
em carreiras mais longas e em
transmissões online e em
direto dos espetáculos, o ano
de 2023, no AMAS - Au-
ditório Municipal António
Silva, abrirá com chave de

ANTÓNIO & MARIA PAIS, LDA.

COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS

DINA

Av. Heliodoro Salgado, 14 – 2710-572 Sintra
Telef. 21 924 30 11

Deseja um Feliz Natal
e um Próspero Ano Novo a todos os estimados

Clientes, Fornecedores e Amigos

Rua 5 de Outubro, n.º 20 • Vila Verde • 2705-880 Terrugem Snt
Tel. 219 242 617 • Tlm. 962 724 174 • geral@lourencoelourenco.pt

www.lourencoelourenco.pt

CONSTRUÇÕES, Lda

Lourenço&Lourenço

Paulo Lourenço
Sócio gerente

Deseja um Feliz
Natal e um Próspero
 Ano Novo a todos

os estimados
Clientes,

Fornecedores e
Amigos

SALÃO PORTELA

Praça D. Afonso V, 3-C – Portela – 2710 SINTRA • Telef. 21 923 31 59

Cabeleireiro de Homens
Joaquim M.M. Vieira

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo
a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos

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.

EZEQUIEL FRANCISCO ALVES, LDA.

PEDREIRA PRÓPRIA
EXPORTAÇÃO DE MÁRMORES

Estremoz (Rosa Portugal)
Monte Del Rei – Bencatel – Vila Viçosa

ARMAZÉM: Av. Marquês Pombal, n.º 247 – Falimas
Telef. 219 279 797 – Fax: 219 279 705

MORELENA – 2715 PERO PINHEIRO - PORTUGAL
efa.lda@mail.telepac.pt • www.efa-marmoresrosa.com

Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano
Novo a todos os estimados Clientes,

Fornecedores e Amigos
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uito apoio ao
Sintrense, com
a claque dos
amarelos a fa-
zer-se ouvir du-

estas últimas
partidas, os co-
mandados de
Pedro Saraiva,
a praticar um

Campeonato de Portugal – Série C; Jornada 12  – 1.º Dezembro, 3-Sintrense, 1

Tiago Luís bisa no primeiro tempo para Grácio resolver no final
Ventura Saraiva

Antecipado da jornada de domingo, São Pedro teve um movimento fora de normal na manhã de sábado, dia 17, com todos os caminhos a irem dar
ao campo Conde Sucena. Os dérbis entre o 1.º Dezembro, e Sintrense geram sempre enorme expectativa, independentemente da classificação de
cada um.
Venceu a formação da casa, a equipar de verde (assinalando o evento internacional desportivo “Lisbon Showcase 2022” promovido pela empresa
norte americana, Next Level Sports, em S. Pedro de Sintra), com Tiago Luís a bisar nos golos no primeiro tempo. E seria Diogo Grácio, que entrou
aos 64 minutos, a sentenciar a partida com um golo nos minutos finais.

M
rante todo o tempo, a con-
trastar com a bancada da
equipa da casa, manifes-
tando-se de quando, em vez,
nas jogadas de perigo, de-
cisões da arbitragem, ou ele-
vando a voz nos golos, e fo-
ram três, esses momentos
que mais agitaram a massa
adepta do 1.º Dezembro.
Tiago Luís, acabaria por se
tornar o “homem do jogo”. O
jogador formado no Real SC,
e que esteve 4 temporadas no
Pêro Pinheiro, com uma
experiência internacional na
Lituânia, abriu o marcador aos
20 minutos de jogo, e ampliou
aos 45?, uma vantagem para
a sua equipa antes do inter-
valo, e que a deixava com for-
tes possibilidades para so-
mar os 3 pontos. Seria subs-
tituído aos 75 minutos, já de-
pois do Sintrense ter reduzido
para 2-1, exercendo grande

Árbitro: Paulo Ferrás, auxilia-
do por Bruno Vieira, e Eduar-
do Gomes (CA Leiria).
Ao intervalo: 2-0. Final: 3-1.
Marcadores: Tiago Luís (2),
e Diogo Grácio (1.º Dez.); Luís
Elói (SUS).
1.º Dezembro: Diogo Almei-
da; Rodrigo Luís, Rodrigo
Coutinho, Yerfin Lobo (Da-
niel Coutinho, 80’), e Lisandro
Menezes; Infamara Costa
(Matias Mariano, 64’), Ma-
nuel Liz, Hélder Suker (Adria-
no Biguane, 80’), Tiago Luís
(Leocisio Sami, 75’); Hugo
Nunes, e Iuri Gomes (Diogo
Grácio, 84’).
No banco: Tristan Vidackovic
(gr), Fábio Celestino, Juan
Mosquera, e João Felício.
Treinador: Rui Maside
SU Sintrense: Tomás Pereira;
Rodrigo Magalhães (João
Pinheiro, 81’), Francisco Go-
mes, e Baltazar Paizana, e José
Areias; Joaquim Domingos,
Maicon David (João Antu-
nes, 70’), João Batista (Afon-
so Fernandes, 45’, e João
Pires; Luís Elói e David Bra-

zão (Clayton Molter, 90’).
No banco: Gonçalo Reis (gr);
Diogo Marinho, João Gabriel,
e Rui Pereira.
Treinador: Luís Nogueira.
Resultados: União da Serra,
1- Pêro Pinheiro, 0; Rio Maior,
1- Benfica Castelo Branco, 1;
Marinhense, 1- U. Santarém,
0; Mortágua FC, 1- Coruchen-
se, 2; Sertanense, 2- Loures,
1; Arronches e Benfica, 1-
Alcains, 0; 1.º Dezembro, 3-
Sintrense, 1.
Classificação: 1.º Benfica de
Castelo Branco, 23 pontos; 2.º
1.º Dezembro, 23, 3.º Mari-
nhense, 21, 4.º U. Santarém,
20, 5.º Sertanense, 20, 6.º
Sintrense, 20, 7.º Mortágua,
20, 8.º Pêro Pinheiro, 20, 9.º
Coruchense, 18 (…) 14.º
Alcains, 4.
Próxima Jornada (dia 8-01-
2023): Pêro Pinheiro-Mortá-
gua FC; Sintrense-Marinhen-
se; Coruchense-1.º Dezem-
bro; U. Santarém-Rio Maior;
Benfica Castelo Branco-
Arronches e Benfica; Loures-
U.Serra; Alcains-Sertanense.

pressão ofensiva. O treinador
Rui Maside, reorganizou o
meio campo, numa segunda
vaga de substituições, e numa
jogada de contra-ataque,
Diogo Grácio (um regresso
depois de 4 épocas noutros
clubes) acabaria por marcar

um excelente golo, e recolo-
cando a vantagem em dois
golos.
O Sintrense manteve o pé no
acelerador, obrigando o 1.º
Dezembro a recuar bastante
nos minutos finais, para
defender o resultado.

Boa arbitragem do trio lei-
riense, liderado por Paulo
Ferrás.

Ficha do jogo
Campo Conde Sucena-São
Pedro de Sintra

Dérbi em São Pedro de Sintra levou bastantes adeptos
das duas equipas ao campo Conde Sucena.

foto: ventura saraiva

Liga Portugal 3 – Série B – J 12; 1.ª Fase – Real SC, 2-FC Oliveira do Hospital, 2

Real mostra estofo de recuperação
António José

jogada, em que André Sal-
vador, dribla dois adversários
junto da linha lateral, foge
para o corredor central e com
o pé esquerdo, desfere um
portentoso remate, não
dando hipótese de defesa a
Iuri Miguel. Sucedeu-se
alguns lances de perigo junto
das duas balizas. O empate
surgiu já no período de
compensação (2´), da etapa

inicial, por Adilson Silva,
recebeu o esférico, deixou
para trás um adversário, o
guardião visitante vai ao seu
alcance, o nº 7, da casa, passa,
e remata rasteiro para a baliza
deserta.
No segundo tempo, manteve
- se a mesma toada de jogo. O
Real,
Coloca-se em vantagem aos
80´, numa grande jogada pela
ala direita, a bola lançada em
profundidade, Ballack, cruza,
assistência de Adilson, Aldo
Dino, livre de marcação a
enviar a “redondinha” para o
fundo das redes.
Ao cair do pano, os foras-
teiros, restabelecem a igual-
dade. Livre cobrado por Rui
Batalha, para a área, Patrick,
no meio de vários jogadores

deu o toque final. Em suma,
uma grande partida de
futebol, onde Adilson Silva,
foi o melhor jogador em
campo, ao marcar um golo e
uma assistência.
O campeonato sofre uma
paragem devido à quadra
festiva, regressa em 6 de
Janeiro 2023, com o Real SC,
a visitar o Belenenses

Jogo no complexo desportivo
do Real SC, em Monte Abraão
Árbitro: João Casegas, auxi-
liado por Bruno Nascimento
e João Costa (AF Porto).
Ao intervalo: 1-1. Marca-
dores: André Salvador (18´),
Adilson Silva (45´+1´), Aldo
Dino (80´) e Patrick (89´).
Real SC: Iuri Miguel; Pedro
Rosas, Pedro Farrim, Bruno

Almeida e Adilson Silva
(Gonçalo Agrelos, 85´); Rafa
Santos, Luís Montenegro,
Paulinho e Diogo Castro (Al-
do Dino, int,); Ballack (Pedro
Soares, 87´) e Zack Blackwell
(Marcos Barbeiro, 82´).
Treinador: Pedro Saraiva
Ferreira.
FC Oliveira Hospital: José
Chastre; Muhammad (Bruno
Carvalho, 77), Pedro Romano
e António Alves; Diogo
Castro, Rui Batalha, André
Salvador e Yaya Bamba (Alan
júnior, 82´); André Freitas,
Daffe (Wilson Silva, 77´) e
Patrick (Sibu, 90´).
Treinador: Nuno Pedro.
Resultados: Real SC, 2 FC
Oliveira Hospital, 2; Vitória
FC, 0 UD Leiria, 3; FC
Alverca, 1 Amora FC, 1;

Moncarapachense, 2 Spor-
ting B, 3; Caldas SC, 4 GD
Fontinhas,2; Académica
Coimbra, 1 CF Belenenses, 1.
Classificação: 1º UD Leiria, 26
(+1 jogo); 2º Amora FC, 24; 3º
CF Belenenses, 20; 4º FC
Alverca, 20; 5º Sporting, 19;
6º Caldas SC, 19; 7º FC
Oliveira Hospital, 15; 8º GD
Fontinhas, 15; 9º Vitória FC,
12; 10º Real SC, 11 (+1 jogo);
11º Moncarapachense, 9; 12º
Académica Coimbra, 8.
Próxima jornada (13ª):
06.01.23: CF Belenenses vs
Real SC; 07.01: GD Fontinhas
vs Moncarapachense; Amora
FC vs Académica Coimbra;
Sporting B vs Vitória FC; FC
Oliveira Hospital vs Caldas
SC; 08.01: UD Leiria vs FC
Alverca.

Num jogo emotivo, de parada e resposta, com
oportunidades para os dois lados, a equipa da
casa teve o “pássaro na mão” e deixou fugir, ao
cair do pano.

N
futebol vistoso, boa circu-
lação de bola, à procura de
amealhar o máximo de pontos
para sair da zona onde está
colocado na tabela classifi-
cativa. A turma visitante foi a
primeira a abrir o ativo, numa
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Pavilhão de Monte Santos recebe Gala dos Campeões da APL

“A Língua Portuguesa” como tema do espectáculo em pista
Ventura Saraiva

M fotos: ventura saraiva

arcado para as 17h00, e
apesar do início com
algum atraso, o pavi-
lhão do Hockey Clube
de Sintra encheu as

o concelho de Loures,
a equipa da casa che-
gou à vantagem de 2-0,
aos 10 minutos de jogo,
com golos de Bruno

Sintra foi – este ano –, o local escolhido pela Associação de Patinagem de Lisboa para
reatar, a “Gala dos Campeões”, depois do interregno motivado pela pandemia da Covid
19, homenageando os Campeões Distritais das várias modalidades da Patinagem Artística,
e ainda as vertentes de Skate, Inline Freestyle e Patinagem de Velocidade.
O evento teve lugar no sábado, dia 17, em Monte Santos, e durante as três horas do
espectáculo, as largas centenas de espectadores puderam deliciar-se com as excelentes
coreografias, sob o tema “A Língua Portuguesa”.

bancadas principais estimando-se
que tenham assistido às várias fases
do espectáculo cerca de um milhar

Cerimónia de Abertura

Luís Nascimento (presidente da APL),
e Ana Luísa Alves, nas homenagensMomentos de magia, espectáculo e talento em pista.

de espectadores.
Apresentado por Ana Luísa Alves,
jornalista na RTP, a organização
coube à Associação de Patinagem
de Lisboa e Hockey Club de Sintra,
com o apoio camarário, e União das
Freguesias de Sintra que ajudou no
transporte de atletas, e convidados,

a partir dos parques de estacio-
namento periféricos.
Quem marcou presença em Monte
Santos, pôde assistir ao enorme ta-
lento de todos os atletas, e as suas
coreografias, e o trabalho desenvol-
vido ao longo do ano em conjunto
com os seus treinadores, e

monitores.
No total, foram dezassete, os clubes
filiados na APL que aplicaram toda
a sua energia e talento na pista,

nomeadamente na Patinagem Artís-
tica, recebendo sorrisos, aplausos,
e abraços, num ambiente de magia
que todos puderam testemunhar.

Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 3.ª Divisão – Zona Sul A
HC Sintra B empata no Tojal. Astro Stuart
derrotado em Torres
Ventura Saraiva

Na jornada 11, da 3.ª Divisão Nacional, os dois clubes concelhios jogaram fora, no domingo,
dia 18. Em Torres Vedras, o Astro Stuart, perdeu (8-5), com a Física B, e o Hockey Club de
Sintra B que jogou em São Julião do Tojal, empatou (3-3), com APAC Tojal.

N
Francisco, e André Coimbra. Antes
do intervalo, a formação sintrense
reduziu para 2-1, por intermédio de
Tiago Francisco.
Com 6 minutos decorridos do rea-
tamento, André Ferreira empata (2-
2), para Bernardo Santos, dar de no-
vo vantagem no marcador ao con-
junto do concelho de Loures. Ainda
com 16 minutos para jogar, André
Ferreira bisa, e empata a partida (3-
3), e o Sintra não consegue con-
cretizar a supremacia ofensiva. An-
dré Ferreira, por duas vezes, e no
frente-a-frente com o guardião local,
Vítor Silva, não conseguiu marcar
em dois livres directos.

Teve lugar no passado fim-de-sema-
na, dia 16, 17, e 18, a Prova 2 do
Campeonato Nacional de Seniores
Femininos de Hóquei em Patins,
com os terceiros classificados
(Norte, Centro e Sul), da 1.ª fase,
uma “poule” de apuramento às va-
gas em aberto para integrar a Pro-
va 1, fase do campeão nacional.
O Astro Stuart HC Massamá, ao
vencer os dois jogos (HC Carvalhos,
em casa, e CENAP, fora) garantiu o
1.º lugar, e o consequente apura-
mento.
O primeiro jogo, realizado na noite
de sexta-feira, dia 16, deu vantagem
à equipa de Aveiro, o CENAP que
bateu no Porto, o CH Carvalhos, por
3-4. Ora, no sábado, dia 17, o emble-
ma portista estava obrigado a ven-
cer em Massamá, no primeiro duelo
do Astro Stuart na competição. Só
que a equipa orientada por Débora
Gonçalves não deu qualquer chan-
ce, e goleou por 6-1, com golos de
Marta Marujo (fez um “póquer”),
Irina Melicio, e Inês Gaivéu. Do lado
do CH Carvalhos, marcou Teresa

Física B vence (8-5)
Stuart HC Massamá
Em Torres Vedras, a turma da Física
Desportiva B, não teve grandes pro-
blemas em vencer a de Massamá,
por 8-5, num jogo em que esteve
sempre em vantagem, e chegando
ao intervalo na frente do marcador
(6-3). No segundo tempo, a forma-
ção orientada por Paulo Pantana
conseguiu equilibrar, mas sem
colocar em causa a vitória da Física.
Cláudio Esteves, num “hat-trick”,
esteve em evidência nos golos.
André Bernardes, e Gonçalo Costa,
marcaram para a “Stuart”.
Do lado da equipa de Torres,
Rodrigo Martins também assinou
um “hat-trick”, Guilherme Maurício
(2), Manuel dos Santos, Diogo Rui-
vo, e Francisco Mateus, foram os

marcadores. De referir que esta jor-
nada teve dois jogos adiados; Ma-
rítimo-“Os Corujas” para 14 de Ja-
neiro 2023, e UDC Nafarros-Vila-
franquense, para o dia 15.
Na classificação, UD Vilafranquen-
se, manteve a liderança (24 pontos),
com APAC Tojal, em 2.º (22), Alco-
bacense (22), e HC Sintra B (22).
A próxima jornada, começa no dia 7
de Janeiro, com Nafarros a receber
o GC Odivelas, e Vilafranquense, o
CS Marítimo.
No dia 8, HC Sintra B, defronta em
Monte Santos, a Física B, e o Astro
Stuart HC Massamá, também joga
em casa, e recebe o Alenquer e Ben-
fica B.
Na luta pela liderança, há outros jo-
gos entre candidatos; Campo de
Ourique-Alcobacense, e “Os Coru-
jas”-APAC Tojal.

Campeonato Nacional Feminino
– Prova 2 (3.ºs classificados)
Stuart HC Massamá garante apuramento
Ventura Saraiva Morais.

Com a vitória (robusta) e perante os
dois desaires do conjunto do Porto,
definitivamente arredado do apura-
mento, a decisão do 1.ºlugar passou
a ser disputada, em Aveiro, entre o
CENAP, e o Astro Stuart. No jogo
de domingo, dia 18, as patinadoras
de Massamá, voltaram a golear, des-
ta feita por 1-7. Inês Gaivéu (2),
Adriana Costa (2), Inês Baudouin,
Marta Marujo, e Diana Pinto, mar-
caram os golos. Inês Martins apon-
tou o tento de honra do CENAP.
Estas duas equipas juntam-se ao
Benfica, HC Turquel, AD Sanjoa-
nense, Académica Coimbra, CA Fei-
ra, e Gulpilhares, na luta pelo título
nacional.
Todas as outras equipas jogam a
Prova 2, para ordenar a classifi-
cação, do 9.º ao 17.º lugar.
Uma nota para registar o afastamen-
to do Sporting e Campo de Ourique
(Zona Sul) que na 1.ª Fase, classi-
ficaram-se no 4.º e 5.º lugar. O clube
de Alvalade ficou em igualdade pon-
tual com o Astro Stuart, mas valeu
o desempate no confronto directo.



13INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 23 DE DEZEMBRO DE 2022

DESPORTO

Deseja um Feliz
Natal

e um Próspero
Ano Novo

Estrada Nacional 9 - Av. D. João V, N.º 59 - Cruz da Moça
2715-951 Pêro Pinheiro • Telef. 21 967 83 80 • Fax: 21 967 83 89

comapla@sapo.pt - www.comapla.pt

A madeira é uma matéria viva, que pode rachar,
fendilhar e empenar

Madeiras – Aglomerados – MDF – OSB
Contraplacados –  Soalhos – Portas – Componentes

Deseja um Feliz Natal
 e um Próspero

Ano Novo a todos os estimados
Clientes, Fornecedores e Amigos

Judo – 1.º Torneio Infantil Cheleirense

Sintrense conquista 1.º lugar

D

PUB.

ecorreu no passado dia 11, o
1.° Torneio infantil organi-
zado pela Sociedade Recrea-
tiva e Desportiva Cheleirense,
uma competição infantil com

Festa em Cheleiros com a conquista do troféu

Rúben Teixeira, atleta residente em Casal de Cambra, e que representa
o Clube Lóios Team Mente & Força- Miguel Fonseca, de Odivelas,
conquistou quatro medalhas de ouro na Taça do Mundo de Sport
Kempo, que aconteceu na Hungria, nos dias 3 e 4 do corrente mês.
O atleta conquistou o Ouro, integrado na selecção portuguesa Lhoan
Tao Kempo, nas categorias de Semi-Kempo (53kg, 14/15 anos), Light-
Kempo (-53kg, 14/15 anos), Formas Mãos Vazias/Soft (14/15 anos) e
Formas Mãos Vazias/Hard (14/15 anos).
De relevar que Rúben Teixeira neste ano de 2022, sagrou-se campeão
Regional e Campeão Nacional, vencedor do Campeonato do Mundo
(WAC), tendo conquistado também duas medalhas de ouro no
Internacional Kempo Championship.

Ventura Saraiva

As equipas do Benfica Sub 23, e Queluz Consilcar acertaram
na noite 5.ª feira, dia 15, a jornada 2, da Zona Sul,  do XX
Campeonato da PROLIGA de Basquetebol, com a vitória a
sorrir à formação queluzense por 63-89.
No sábado, dia 17, as duas formações voltaram a encontrar-
se, mas para a jornada 9- Zona Sul, com nova vitória do Atlético
de Queluz (92-77). Josimar Cardoso, com 33 pontos, foi o
melhor lançador, seguido do norte-americano Tyree Crump,
com 23.
Na classificação, a equipa de Queluz subiu para o 5.º lugar,
com 13 pontos. O campeonato regressa no dia 7 de janeiro
2023, com o Queluz a jogar no Barreiro frente ao líder, Galitos.

VS

uma organização de excelência.
O Sport União Sintrense Clube De Judo
(SUS) participou em todos os escalões
etários deste torneio (infantis, iniciados
e benjamins), e para alguns dos atletas
foi a primeira experiência competitiva. A
competição para os mais novos é uma
parte relevante do processo de aprendi-
zagem. O mais importante nestas idades
é “vencer” as dificuldades, os receios e
as inibições. Resultados globais obti-
dos: 7 medalhas de ouro; 7 medalhas de
prata; 4 medalhas de bronze.
“Estamos muitos orgulhosos pela
entrega pela atitude e tecnicidade
manifestada por estes jovens atletas e
pelos resultados globais obtidos que
indiciam um futuro bastante promissor
nestes escalões de formação”.
Face ao desempenho individual dos
Nossos judokinhas o SUS arrecadou
também o Troféu de 1.° lugar entre os 7
clubes participantes.
Ainda em destaque o nosso professor

Guilherme Kobayashi que neste torneio
também exerceu a função de árbitro.
Pela Equipa Técnica, estiveram pre-

sentes, Renato Kobayashi, Fernando
Vendas e Guilherme Kobayashi.

Texto e foto: cj sus

Taça do Mundo de Sport Kempo na Hungria

Rúben Teixeira conquista
4 Medalhas de Ouro

foto: cortesia mf-mente & força

Basquetebol – XX Campeonato PROLIGA
Queluz Consilcar
vence Benfica sub 23

A Secção de Patinagem Artística, da Sociedade Recreativa
de Santa Susana e Pobral (SRSSP), com o intuito de celebrar
a Época Natalícia, irá realizar um Espetáculo de Patinagem
Artística, intitulado “A Família Susana e Pobral vai…” nos
próximos dias 27, 28, 29 e 30 (terça a sexta-feira), sempre a
partir das 21h00.
Tenciona-se igualmente celebrar o final de uma época e das
suas conquistas, que resultaram, mais uma vez, no título de
Campeões Distritais e na integração de vários atletas na
Seleção Nacional.
O evento tem ainda como objectivo, divulgar a modalidade,
que tem trazido para o nosso país inúmeros títulos,
conquistados em campeonatos do Mundo e da Europa e
proporcionar umas horas divertidas.

Sociedade Recreativa de Santa Susana e Pobral
promove espectáculo de patinagem
Celebrar o final da época
e as conquistas do clube
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oi inaugurado o Es-
paço Memória, um
novo espaço mu-
seológico em Lousa
- Loures que visa

Espaço Memória: novo espaço museológico
em Loures homenageia Região Saloia
A exposição, que inclui ilustrações, utensílios, maquetes 3D e testemunhos, está aberta ao público, gratuitamente, mediante marcação

F
exaltar e dar a conhecer a
cultura e identidade da
Região Saloia, assim como
defender o queijo fresco como
um produto endógeno desta
região. A exposição tem cura-
doria pedagógica da museó-
loga e historiadora Ana Paula
Assunção e é de entrada
gratuita.
Corria o ano de 1147 quando
Lisboa se preparava para ser
o coração do país, incorpo-
rando o Reino de Portugal.
Para responder às necessida-
des da região, o povo foi se
fixando nas zonas rurais da
capital, criando o seu susten-
to e a economia local e desen-
volvendo uma cultura muito
própria. O Espaço Memória
leva os visitantes numa via-
gem a esses tempos, desco-
brindo os hábitos e tradições
dos saloios de Lisboa.
“A Região Saloia teve e tem
um papel fundamental para a
economia do país. Lá, criaram-
se indústrias que ainda hoje
têm grande relevo, como é o
caso da produção de queijo
fresco: ainda hoje, é a zona
da Península Ibérica onde

mais se produz este tipo de
queijo. Além disso, é uma
região com uma cultura muito
particular e rica, que merecia
ser celebrada - e foi com esse
objetivo que criámos o Espa-
ço Memória, um pequeno
espaço museológico integra-
do nas nossas instalações,
mas que pode ser visitado
por todos, porque foi pensa-
do e desenvolvido para a
comunidade local”, explica
João Amaro, CEO da Tété -

Produtos Lácteos S.A., que
promove este projeto.
A exposição está dividida em
duas áreas: na primeira, en-
contram-se ilustrações que
representam a época, de au-
toria de Pedro Alves, acom-
panhadas por um relato áudio
da história da Região Saloia.
Podem também ouvir-se
testemunhos de alguns sa-
loios, que contam na primeira
pessoa como foi e é viver e
trabalhar na região, sendo

lavadeiras, agricultores ou
queijeiros. Na segunda sala
estão expostos utensílios do
dia-a-dia e maquetes 3D da
arquitetura da época, desen-
volvidas pelo artesão local
Joaquim Franco.
Todo o trabalho de investiga-
ção ficou a cargo de Ana Pau-
la Assunção, doutorada em
Turismo, mestre em História
Regional e Local e museó-
loga, que em 2020 foi dis-
tinguida com o Prémio Mu-

seóloga do Ano, pela APOM
- Associação Portuguesa de
Museologia. Já o design grá-
fico e a produção ficaram nas
mãos da agência ABSA Crea-
tive Solutions, responsável
também pela coordenação de
todo o projeto, que contou
ainda com o apoio da Câmara
Municipal de Loures, na ce-
dência de algumas fotogra-
fias do seu arquivo histórico.
O Espaço Memória surge no
âmbito da política de res-

ponsabilidade social da Tété,
área que, em projetos ante-
riores, fez a marca ser distin-
guida com o Prémio Masters
da Distribuição. Está locali-
zado na Rua Principal, n.º 102,
em Lousa - Loures, integrado
no edifício da empresa, e
pode ser visitado gratuita-
mente, com um guia, bastan-
do para isso fazer uma
marcação prévia, através do
email espacomemoria@tete.pt.

fotos: tété

PUB.

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

Deseja um Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo

a todos os estimados Clientes,
Fornecedores e Amigos

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

www.jornaldesintra.com

LEIA,
ASSINE

E
DIVULGUE
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evista é Sempre
Revista” estreou
finalmente no Tea-
tro Politeama na
noite de quarta-

PUB. JORNAL DE SINTRA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

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: até 8 janeiro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra

Sintra: “As imagens do Mun-
do e Outros Enganos”, expo-
sição de pintura de Paulo Damião
Quando: até 8 janeiro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra

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

Belas – “O Museu Fora de Si”
– “Bestiário”

MÚSICA

OUTROS
Sintra – Reino do Natal
PARQUE DA LIBERDADE
Até 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 NA-
CIONAL DE SINTRA
Mercado de Natal
1.dez a 6.jan / 10h00 às 19h00

Sintra –  Concerto de Fim de
Ano – Orquestra sem Fron-
teiras
Quando: 30 dezembro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Concerto de Ano Novo
– Orquestra Municipal D.
Fernando II
Quando: 6 de Janeiro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

A estreia de “Revista é Sempre Revista”
transformou Lisboa no Pátio da Fama

Quando: até 26 fevereiro.
Onde: Quinta Nova da Assunção,
Belas

“Revista é Sempre Revista”
revisita a História da Revista
à Portuguesa, atualizando os
melhores números de sempre
deste género de Teatro que
mais diverte e emociona o pú-
blico, ultrapassando até em
luxo, alegria e humor o célebre
“Passa Por Mim no Rossio”.

Foi uma noite memorável de
gargalhadas e de entreteni-
mento e a certeza de mais um
grande sucesso de La Féria e
da companhia do Teatro
Politeama.
“Revista é Sempre Revista” é
representada de 4ª a Sábado
às 21h e Sábado e Domingo

às 17h.
Um grande espetáculo que
homenageia Lisboa e os seus
artistas e uma prenda de Natal
memorável para todo o
público.
Reservas: 213 405 700 –
964 409 036

“R
feira, dia 14 de dezembro, com
uma receção feita no Hotel
The One – Palácio da Anun-
ciada onde estavam presen-
tes muitos artistas e figuras
públicas.
O pano subiu com o Teatro
com lotação esgotada e o pú-
blico foi ao rubro com um dos
melhores espetáculos de
sempre de Filipe La Féria
interrompendo, com bravos e
palmas, a representação que
reúne um leque de jovens e
talentosos atores como Ana-
bela, FF, Paula Sá, Filipa
Cardoso, Filipe de Albuquer-
que, João Frizza, Élia Gonza-
lez, Paulo Miguel Ferreira,
Filipa Azevedo, Jonas Cardo-
so, Paula Ribas e Sara Cabe-
leira, um sensacional corpo
de baile coreografado por
Marco Mercier e uma or-
questra ao vivo dirigida pelo
maestro Miguel Teixeira.

Filipe La Féria

Teatro – Parceria Jornal de Sintra / Teatro Politeama
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 teatro.
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