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os leitores, colaboradores,
assinantes, fornecedores
e amigos

Com Hélder Rodrigues, e Gonçalo Reis, como grandes
embaixadores do concelho de Sintra, no
Motociclismo, existe um conjunto de pilotos a emergir
na modalidade, destacando-se, Dinis Borges, da Praia
das Maçãs que tem vindo a evoluir de forma fantástica,
integrando já o grupo da elite na sua categoria.
Terminou o nacional nos lugares de pódio.
Chega agora a notícia do jovem piloto da Rinchoa-
Rio de Mouro, Guilherme Moreira que se sagrou vice-
campeão nacional nas Imr 90, conseguindo ainda um
lugar no pódio (3.º) na categoria Mir Moto 5.
No Campeonato Nacional de Velocidade, Mir Moto
5, 250 cc, classificou-se no 7.º lugar.
No Motociclismo feminino, nota ainda para a piloto
de Sintra, Rafaela Peixoto que terminou o Campeonato
Nacional de Velocidade no 6.º lugar em Supersport
300.
Mais uma modalidade a acompanahar no Jornal de
Sintra.

Sociedade
Violento temporal arrasa áreas
Metropolitanas de Lisboa
No passado dia 7 um valente temporal acompanhado de chuvas torrenciais  arrasou os nervos dos habitantes da Área
Metropolitana de Lisboa, com incidência nas zonas de Alcântara e Algés.
Perante tão trágico cenário Sintra saíu de forma ilesa, porquanto segundo os Bombeiros Voluntários de Queluz e a
Protecção Civil de Sintra  nada ocorreu digna de registo preocupante.
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HISTÓRIA LOCAL

Félix Alves Pereira: Passos de um arqueólogo
pela zona Norte e o interior do Concelho de Sintra (II)

(Continuação)

N
Nuno Miguel Jesus*

(Licenciado em História e Mestre
em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona)
Investigador)

a volta, detém-se algum
tempo por São João das
Lampas, sede da fregue-
sia, onde visita o templo
local, que descreveria com

…M…
….LIANO….(ANN(ORUM))…X…

NUS….LIA FRATE®…

CAECILIA L. F(ILIA) MAXUMA,
ANN(NORUM) XVII, H(IC)

S(ITA) E(ST).

DILIA, T(IULIA); AMOENA,
NA(N)O(RUM) XXXI

IULIA, L (ILIA) TONGELA H(IC)
S(ITA) E(ST)

D(IS) M(ANIBUS), M. VALERI, M
F(ILII), GAL(ERIA TRIBU)
GALLIONIS, ANN(ORUM),

XXXVIII; LICINIA MAXUMA
MATER F(ACIENDUM)

C(URAVIT)

L. AELIUS Q. F(ILIUS), GAL(ERIA
TRIBU), AELIANUS H(IC)

S(ITUS) E(ST)
L. AELIUS SEX. F(ILIUS),

GAL(ERIA TRIBU), SENECA,
PATER, H(IC) S(ITUS) E(ST)

CASSIA, Q. F(ILIA), QUINTILLA,
MATER, H(IC) S(ITUS) E(ST)

L. IULIUS L. F(ILIUS), GAL(ERIA
TRIBU), AELIANUS H(IC)

S(ITUS) E(ST)
L. IULIUS L. F(ILIUS), GAL(ERIA
TRIBU), IULIANUS H(IC) S(ITUS)

E(ST)
AELIA, L. F(ILIA), AMOENA

H(IC) S(ITA) E(ST)
T. PLOTIUS C. F(ILIUS),

GAL(ERIA TRIBU),CAPITO H(IC)
S(ITUS) E(ST)

DIS MANIB(US) L. IULIO , M.
F(ILIO) GAL(ERIA
TRIBU),MACRINO

IULIA, L F(ILIA), SEVERA H(IC)
S(ITA) E(ST)
T CASSIVS

HIS F ACVRT
H S E

CASSIUS H(IC) S(ITUS) E(ST), A.
CURT(IUS) H(IC) S(ITUS) E(ST)

IVLIVS D F TANGINVS H S E
C IVL IVLIA

M. VALERIO (M. F(ILIO))
GAL(ERIA

TRIBU),REBURRI(NO), VALERIA,
CIV (IS) LAN(CIENSIS) H(IC)

S(ITUS) E(ST)
M. MINUCIUS SEVERUS

LIB(ERTUS). MINUCIA AR ANTA
LIB(ERTA)

(estas duas últimas,  identificadas
por Félix Alves Pereira aquando da
sua visita ao local, em 1907)

Pensando sempre em salvaguardar
muito espólio arqueológico e não
só no Museu Etnológico em Belém,
tentou em vão apelar aos populares,
mesmo pagando, para que lhe
autorizassem o levar estas e outras
preciosidades consigo, o que lhe foi
recusado.
Pediu então a intervenção do prior
local e do Dr. Álvaro de Vasconcelos,
do governo concelhio e futuro
presidente da União Nacional após
a implantação do Estado Novo, mas

nada se resolveu.
Chegaria em Julho de 1908, e num
último e derradeiro esforço, a
publicar e difundir entre os locais e
autarquia local uma folha volante,
apelando à salvaguarda daqueles
objetos. Diria mais tarde, após
conversas com os membros da
Junta de Freguesia local, que
diferendos entre os vários mesários
das irmandades haviam inviabi-
lizado tal intenção. Verdade ou
mentira, não é possível apurar. Certo
é que, só anos mais tarde, após a
construção do museu local em
Odrinhas pelo Professor Joaquim
Fontes, seria possível salvaguardar
aquele precioso e riquíssimo patri-
mónio arqueológico, bem como o
presente nas localidades vizinhas.
As inúmeras ruínas e epígrafes
contidas no local de Odrinhas eram
conhecidas pelo menos desde o
século XVI, altura em que L. André
de Rezende delas deu uma primeira
notícia. Seguir-se-iam novas infor-
mações sobre este local, desde o
chamado Anónimo de Nápoles
passando por Ambrósio d´Morales;
D. Rodrigo da Cunha; Jacob Strada;
Coelho Gasco ou Pereira de
Sottomayor, e já no século XIX, do
padre António Gomes Barreto ao
príncipe consorte D. Fernando II.
Referindo-se em concreto ao antigo
monumento  existente em Odrinhas
este clérigo falava num velho tem-
plo, de forma redonda, do qual
subsistia ainda uma parede. Por sua
vez, o alemão Emílio Hübner com-
pilou diversas inscrições aqui
achadas no seu Corpus Inscriptio-
num Latinarum, de 1860.
Mas seria o já supracitado Gabriel
Pereira a fazer, já no princípio do
século XX, um registo mais porme-
norizado daquele espaço. De acordo
com as suas investigações, além
das lápides e epígrafes romanas,
existira naquele local, há muitos
séculos atrás, uma antiquíssima
construção de tipo circular(o conhe-
cido edifício em forma de abside/
rotundiforme) ,de feição inteiramente
romana, sendo ainda visíveis da
mesma uma porta e uma abóbada.
Refere ainda a presença de um tipo
de armário lateral junto a uma das
paredes que ainda se encontrava de
pé. E informa mesmo de que en-
contrara no local um tipo de ara
romana, lavrada em bom mármore,
usada certamente para iluminar o
que seria, no seu entender, um
templo romano.
Chegado ao local, Félix Alves Pereira
nota a forte presença de alvenaria
na construção do espaço, sendo
usada mais a argamassa, e menos o
tijolo, material mais em voga no
período romano. Anota ainda a
existência de aguilheiros próximos
do chão, bem como a existência de
um rombo na parede. No pavimento
encontra, em fabrico jónico, uma ara,
em forma de capitel, pressupondo
haver ali um tipo de altar ou

presumível templo pagão.
Feitas algumas medições, concluía-
se que de espessura tinha, nas
paredes, 1.25 metros, chegando es-
tas a ter 4 metros de altura. Quanto
ao diâmetro do edifício, media no
todo 5.40 metros.
Uma enorme estela, junto à entrada
principal, mais precisamente do lado
direito, de mármore vermelho, jazia
servindo de banco. A parte superior
era de tipo semicircular, com 3.70
metros de altura por 0.45 metros de
largura, e a sua espessura era de
0.29centímetros. Continha uma
epígrafe onde se podia ler:

T PLOTIVS
GAL..CAPI

HSE
Uma imagem de São Miguel Arcanjo,
mutilada e remodelada, encontrada
no local e de que Gabriel Pereira já
havia falado ( o seu adorado São
Miguel de Odrinhas), media 0.75
cms. Cruzes de vários tipos encon-
travam-se espalhadas por toda a
parte.
Félix Alves Pereira acreditava estar-
se ali em presença de um tipo de
mausoléu romano, pois todos os
templos romanos, paleocristãos e
cristãos eram de forma redonda/
circular. Não tendo o que se encon-
trava em Odrinhas uma forma
redonda/circular, não podia desse
modo ver-se aquele espaço como
um templo antigo.
Acreditava ainda estar num local
com significado religioso, ideia
reforçada pela descoberta da ara.
Tão pouco acreditava que se
pudesse estar em presença de um
monumento do tipo baptistério,
como pretendiam alguns. Faltava
para isso, dizia ele, maior dimensão
ao espaço em si e um edifício
principal que lhe estivesse ligado,
algo frequente de encontrar em
construções deste género.
E lembrava paralelos com o mau-
soléu da família Pompona, em Roma,
de idêntica feitura e fim.
Em 1933, anos volvidos após esta
sua primeira viagem a Odrinhas, e a
pedido da comissão de Turismo de
Sintra, qualificaria este monumento
como de se salvaguardar, defenden-
do mesmo a sua inclusão no rol dos
monumentos considerados nacio-
nais.
Mas por aqui se ficou a sua explo-
ração por Odrinhas e arredores,
nunca escavando com atenção o
local em questão nem recolhendo
mais do que dados à superfície.
Só muitos anos depois destes
acontecimentos, em princípios de
Julho de 1958, se escavaria e proce-
deria ao estudo deste importante
local arqueológico.
Félix Alves Pereira aproveitou para
ir ainda em explorações arqueo-
lógicas e históricas até Montelavar
onde louvou muito a matriz local.
Alguns anos depois desta viagem,
desloca-se mais para os lados de
Almargem do Bispo, vindo a ser

responsável pelo estudo do Casal
da Alveja entre 1912-1916, reco-
lhendo aí dados à superfície,
sobretudo seixos rolados de cultu-
ras neolíticas outrora por aí exis-
tentes, bem como noutros locais
vizinhos.
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pormenor.
Junto à ermida do Espírito Santo,
vislumbraria uma pedra sepulcral,
maciça e semicilíndrica, talvez até
arciforme e sem epígrafe. O cruzeiro
local, podendo ser do período
gótico, merecia destaque.
Muitas peças de interesse arqueo-
lógico e histórico chegavam a vir à
tona pura e simplesmente por via
dos trabalhos rurais dos locais, mas
porque o seu valor era diminuto,
ninguém as agarrava.
Rumando em seguida a Odrinhas,
aí se cruzou com inúmeras epígra-
fes, algumas já bem conhecidas,
outras inéditas, segundo cria. Entre
as mais conhecidas voltaria a
chamar a atenção para uma aludindo
a uma mãe que trouxera a filha a
sepultar até ali, vinda da Ericeira. A
rodilha aí encontrada era uma das
maiores peças de origem romana
alguma vez ali encontrada. Esta ro-
dilha continha ainda a seguinte
legenda, assim interpretada pelo
povo local:” cem anos de solteira (
a tal que foi depois mãe); cem anos
de casada; cem anos de viúva, e ó
(sic) filha que foste tão mal logra-
da”! Uma outra epígrafe encontra-
va-se num grande fragmento de
uma ara que servia de pé a uma mesa
de pedra, de 0,2 metros de altura.
Uma outra lápide lembrava uma
outra vista em Mafra. Uma estela
com mais de 3 metros de altura, e
outra onde se acusava a morte de 6
membros de uma família, encontra-
ram-se entre os vestígios mais signi-
ficativos registados. Alguns vestí-
gios góticos foram ainda identifi-
cados, bem como um edifício redon-
do, donde tinha vindo o capitel. Al-
gumas cabeceiras epigrafadas
encontraram-se junto de um antigo
cemitério usado em tempos medie-
vais
Outras estelas e epígrafes foram en-
tão lidas e transcritas, sendo algu-
mas delas já bem conhecidas dos
estudiosos:
L. CASSIUS T (ILIUS), GAL(ERIA
TRIBU) ACUTIUS H(IC) S(ITUS)

e(ST).
L. CASSIUS (L)ibertus, F(elix),

t(estamento) f(aciendum) c(uravit)
IULIA C(illia) Secunda h(ic) s(ita)

e(st)
CIULIUS C ILIUS FIRMUS H(IC)

S(ITUS) E(ST) ET IULIA, C.
F(ILIA) DUBRA H(IC) S(ITA)

E(ST)
D(IS) M(ANIBUS) LABERIAE
PROCU (LAE) NA(NORUM)

IULIA PROCULA FILIA.
M TERENTI, P. F(ILLI) GAL (ERIA

TRIBU), PRISCI
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A Guarda Nacional Republicana (GNR), entre os dias 5 e 11
de dezembro, no âmbito do planeamento anual efetuado pela
RoadPol, irá realizar uma operação de fiscalização intensiva
da condução sob efeito do álcool e substâncias psicotrópicas,
com o objetivo de promover comportamentos mais seguros
por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade
rodoviária grave, em todo o território nacional continental.
A Rede Europeia de Policias de Trânsito (RoadPol) é uma
organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da
Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária
e a aplicação da lei nas estradas. Na estratégia de 2020-2022,
a RoadPol estabeleceu quatro áreas de atuação no âmbito da
segurança rodoviária: as estradas, os veículos, os utilizadores
e a velocidade.
Estas operações, de âmbito europeu, têm como principal
finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro
através de uma intervenção simultânea sobre as principais
causas de acidentes procurando, desta forma, influenciar
positivamente os utilizadores, levando-os a adotarem
condutas que privilegiem comportamentos mais seguros
Na última operação “RoadPol - Alcohol and Drugs” realizada
entre 4 a 10 de maio foram fiscalizados 35 249 veículos, tendo
sido testados à alcoolémia e a substâncias psicotrópicas
33 310 condutores.
 

GNR – Operação “RoadPol – Alcohol and Drugs”
Álcool e drogas

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou a recupera-
ção do telhado da antiga
Escola Primária de Fonta-
nelas, na União de Fregue-
sias de São João das Lampas
e Terrugem, no valor de 29
mil euros.
A antiga Escola Primária de
Fontanelas foi cedida pela
autarquia à União Recreativa
e Desportiva de Fontanelas e
Gouveia que ali tem instalado
o Museu do Grupo de Fonta-
nelas e Gouveia, uma biblio-
teca e uma sala de estudo, com
atividades culturais, educati-
vas e desportivas para cerca
de 50 crianças e adultos que
frequentam este espaço
diariamente.
Para Basílio Horta, presidente
da autarquia, “apoiar esta
requalificação é apostar na
conservação da história de

Autarquia de Sintra investe na recuperação
do telhado da antiga Escola Primária de Fontanelas

que se encontrem deterio-
rados, a eventual substituição
dos tetos falsos e pequenas
reparações no beirado, tratan-
do-se de um investimento
estrutural que vai aumentar a
longevidade do edifício.

Fonte: CMS

Fontanelas, este é um edifício
antigo com o qual a popula-
ção tem uma ligação muito
próxima, onde antes se
promoveu o ensino e agora
se trabalha todos os dias em
prol da promoção social,
cultural, recreativa e despor-

tiva.”
“Reconhecemos a importân-
cia das associações e coleti-
vidades, e do seu importante
papel no acesso à cultura para
todos, em todos os lugares
do concelho”, destaca o
autarca.

Assim, a autarquia decidiu
realizar obras de recuperação
da cobertura do edifício que
tem uma área de 120m2 e a
empreitada consiste na
substituição das coberturas,
a substituições do ripado e
dos elementos estruturais
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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

PUB.

Projeto de economia circular e descarbonização
no Bairro da Tabaqueira em Sintra

A

A Câmara Municipal de
Sintra apresentou, na Pre-
sidência Aberta na Freguesia
de Rio de Mouro, o programa
“SMILE - Sintra Motion &
Innovation for Low Emis-
sions” que está a decorrer no
Bairro da Tabaqueira.
O SMILE - Sintra Motion &
Innovation for Slow Emis-
sions, financiado pelo Pro-
grama Ambiente dos EEA
Grants promove o desen-
volvimento de soluções
tecnológicas inovadoras,
criando um laboratório vivo
no Bairro da Tabaqueira  que
passa a ser considerado
centro de teste para a miti-
gação de emissões de car-
bono.
O projeto como objetivos a
implementação de melhorias
na utilização de fontes re-
nováveis de energia elétrica
nos edifícios, mobilidade
urbana sustentável e práticas

Câmara Municipal
de Sintra vai re-
qualificar o Centro
de Saúde de Rio de
Mouro, num inves-

Autarquia de Sintra avança para requalificação
do Centro de Saúde de Rio de Mouro

Basílio Horta, presidente da
Câmara Municipal de Sintra,
referiu que “a saúde é a nossa
grande prioridade. Dar as
melhores condições não só à
população, mas também aos
profissionais de saúde, é

essencial”, acrescentando
que “a aposta da autarquia
está centrada no desen-
volvimento da saúde pública,
sinónimo disso mesmo é o in-
vestimento em novos espa-
ços que permitem a prestação

de cuidados de saúde com a
dignidade que lhes é devida”.
Os trabalhos consistem na
pintura exterior e isolamento
térmico do edifício, cobertura
e fachadas, substituição da
caixilharia, substituição de

foto: cms

timento de cerca de 292 mil
euros.
O projeto de requalificação
deste centro de saúde foi
apresentado no decorrer da
Presidência Aberta na Fre-
guesia de Rio de Mouro, nu-
ma reunião aberta à comu-
nidade.
A empreitada consiste na
beneficiação das instalações
do centro de saúde, que
serve cerca de 23 mil utentes,
com vista a criar as condições
essenciais ao funcionamento
da Unidade de Saúde Familiar.

luminárias, requalificação
energética com a redução de
30% das necessidades de
energia primária e instalação
de uma Unidade de Produção
para Autoconsumo para
produção de energia elétrica
a partir de energias reno-
váveis.
“É com muito orgulho que
este executivo construiu os
centros de saúde de Queluz,
Agualva, Algueirão-Mem
Martins, Sintra e Almargem
do Bispo, já em funciona-
mento, o de Belas está em fase
de conclusão e vamos avan-
çar com a construção de raiz
de mais um centro de saúde,
aqui na freguesia de Rio de
Mouro, num terreno com

cerca de 16 mil m2” salienta o
autarca.
“A Câmara de Sintra está
profundamente empenhada
em mudar a prestação dos
cuidados de saúde no conce-
lho e prova disso é a cons-
trução do novo hospital de
Sintra, num investimento
superior a 45 milhões de
euros”, sublinha Basílio
Horta.
Recorde-se que em 2017, a
autarquia realizou obras de
beneficiação das instalações
do Centro de Saúde de Rio
de Mouro num investimento
de 50 mil euros.

Fonte: CMS

de economia circular.
Os objetivos do SMILE até
abril de 2024 são:
• Testar soluções tecnoló-
gicas integradas que au-
mentem a eficiência e reduzam
o consumo de energia e de
recursos;
• Mitigar as emissões de car-
bono através do envolvi-
mento ativo de cidadãos,
empresas, autoridades pú-
blicas e universidades;
• Promover melhorias signi-
ficativas no Bairro da Taba-
queira por via de fontes
alternativas de produção de
energia, mobilidade mais
sustentável e de soluções
baseadas na economia
circular.
O Bairro da Tabaqueira é o
lugar piloto deste programa e
destacam-se diversas ativi-
dades das diferentes áreas já
concretizadas.
Assim, falando de “economia

circular e ambiente”, foi criada
uma horta urbana comuni-
tária, um sistema de apro-
veitamento de águas pluviais,
iniciada a compostagem nas
escolas, instalação de siste-
mas inteligentes de rega
automática e sistema de
gestão de resíduos.
Na área da “mobilidade ur-
bana sustentável” no Bairro
da Tabaqueira há agora um
shutle elétrico, um mini
veículo elétrico para bens e
pequenas mercadorias e
bicicletas partilhadas com
posto de carregamento
elétrico.
Em termos de “energia e
edifícios” foi concebida a
instalação e manutenção de
uma comunidade de energia
renovável e promove-se o
envolvimento comunitário no
combate à pobreza energé-
tica, com um programa de
literacia energética.

As atividades transversais
incluem ainda uma assembleia
de moradores, atividades
comunitárias, conselho con-
sultivo, entre outras.
Até ao momento, existem 10
talhões em hortas urbanas
comunitárias no Bairro da
Tabaqueira, cerca de 140 alu-
nos participam no concurso
de compostagem, as bici-
cletas partilhadas foram

utilizadas 1000 vezes e cerca
de 500 pessoas estão en-
volvidas nas ações do
programa SMILE.
Como forma de promover um
contínuo e equilibrado
reforço das relações econó-
micas e comerciais, as partes
do Acordo do Espaço Eco-
nómico Europeu estabele-
ceram um Mecanismo Fi-
nanceiro plurianual, conhe-

cido como EEA Grants,
através do qual a Islândia, o
Liechtenstein e a Noruega
apoiam financeiramente os
Estados membros da União
Europeia com maiores des-
vios da média europeia do PIB
per capita, onde se in-
clui Portugal.

Fonte: CMS

foto: cms
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Deseja um Feliz Natal
e um Próspero

Ano Novo a todos os estimados
Clientes, Fornecedores e Amigos

Pastelaria
Monserrate

Av. Heliodoro Salgado, 2-4 - 2710 Sintra
Telef. 21 923 03 80

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

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

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

A Câmara Municipal de
Sintra organiza, no dia 10 de
dezembro, pelas 9h15, um
percurso pedestre até à
“Quinta da Ribafria”
integrado no projeto “3
Temas, 3 Rotas”, com início
na Portela de Sintra.
Este percurso pedestre, o
último do projeto “3 Temas, 3
Rotas” do ano de 2022,
insere-se nas comemorações
do Parque Natural Sintra
Cascais e conta com o apoio
do ICNF-Parque Natural
Sintra Cascais e da Fundação
CulturSintra.
Este será mais um percurso
temático que alia o património
natural e cultural, com foco
na biodiversidade, na explo-
ração da natureza envolvente
e na descoberta do valor e da
riqueza patrimonial da Quinta
da Ribafria, uma propriedade

Autarquia promove percurso pedestre
até à Ribafria

A União das Freguesias do Cacém e São Marcos, no mês de
dezembro, vai realizar mais uma caminhada do programa de
“Caminhadas 2022” inserido no Centro Municipal de
Marcha e Corrida do Cacém e São Marcos.
No dia 17 de dezembro será realizada uma caminhada noturna,
inserida nas comemorações de Natal.
A caminhada será realizada entre o Cacém e São Marcos, num
percurso que irá passar pelas várias decorações Natalícias
espalhadas pela freguesia.
A atividade terá início em São Marcos às 17h30 na Av. Do
Brasil junto ao Eco Águas e no Cacém às 18h00 junto ao
shopping do Cacém.
 O percurso da caminhada terá a distância de cerca de 8 km de
dificuldade baixa/média.
Neste âmbito pretendemos promover o espirito Natalício, com
hábitos de vida saudável procurando o  bem-estar físico e
psicológico da população.

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES
Nas instalações da União das Freguesias Cacém e São Marcos:
 Loja do cidadão no Cacém e no Centro Carlos Paredes em
São Marcos.

Cacém e São Marcos
Caminhada noturna
de Natal

do séc. XVI, na Várzea de
Sintra, atravessada pelo rio de
Colares, com um magnífico
Solar de estilo renascentista
onde se destaca o torreão de
inspiração medieval, cujo
volume é encimado pelo
escudo dos Ribafria, os
antigos Alcaides-Mores de
Sintra. 
Na envolvência do Solar, os

visitantes poderão ainda
comtemplar um jardim formal
de buxo, ornamentado por
uma original escadaria, peças
de água e por estatuária de
inspiração clássica, bem como
os 13 hectares de jardins e
bosques com sequóias cente-
nárias e outros exemplares
notáveis de árvores e
arbustos.

O ponto de encontro terá
lugar na Praça D. Afonso
Henriques, na Portela de
Sintra, às 9h15. O percurso é
circular tem cerca de 5km e é
de dificuldade reduzida.
A participação nesta ativi-
dade é gratuita e aberta a toda
a população, mas carece de
inscrição prévia.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra vai celebrar um novo
protocolo com a Sociedade
Portuguesa para o Estudo das
Aves e os diferentes proprie-
tários das quintas e terrenos
na Serra de Sintra, com vista
à proteção da da águia-de-
Bonelli.
Enquadrado no Projeto LIFE
LxAquila o protocolo, apro-
vado esta terça-feira em
reunião de executivo, tem
como objetivo a delimitação
de áreas de proteção para a

Sintra dá mais um passo na proteção
da águia-de-Bonelli

conservação do habitat da
águia-de-Bonelli, uma espécie
em perigo de extinção e
considerada pela Comissão
Europeia como um animal de
preservação prioritário.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, o desen-
volvimento deste projeto é de
“extrema importância, pois é
nosso dever fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para
protegermos espécies amea-
çadas, encontrando um equi-
líbrio no território entre a

comunidade e estes animais”.
O Projeto LIFE LxAquila foi
aprovado pela União Euro-
peia, com vista à criação de
uma rede de custódia do
território para a conservação
da população periurbana da
águia-de-Bonelli na Área
Metropolitana de Lisboa. O
projeto é coordenado pela
Sociedade Portuguesa para o
Estudo das Aves e conta com
a parceria de diversas enti-
dades, de entre as quais o
Município de Sintra.

A implementação de boas
práticas de gestão de habitats
da águia-de-Bonelli, bem
como a proteção de zonas de
nidificação, pouso e caça são
ações integrantes do projeto,
fundamentais para a conser-
vação desta espécie no
território.
Cofinanciado pelo programa
LIFE da União Europeia, o
Projeto LIFE LxAquila teve
início em 2021 e será desen-
volvido até setembro de 2025.
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aboratório de Natal-
Impressão 3D” é a
atividade que o
Espaço SMAS (Ser-
viços Municipaliza-

Espaço SMAS da Ribeira de Sintra promove
“Laboratório de Natal-Impressão 3D”
Atividade decorre aos fins de semana, às 11h00, 12h00, 15h00 e 16h00

foto: smas

trabalhos de alunos da turma C do
6.ª ano da Escola Básica e Secun-
dária do Alto dos Moinhos
(Terrugem), subordinado ao tema
MAR, no âmbito da comemoração
do Dia Mundial dos Oceanos (8 de
junho). A mostra desvenda, 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 pro-
pósito de sensibilizar para a

sustentabilidade e para a neces-
sidade de preservação e melhoria
do ambiente e do planeta.
Recorde-se que o Espaço SMAS da
Ribeira de Sintra vai dar lugar ao
Museu da Água e Resíduos, um
espaço museológico que se
pretende afirmar como um polo de
referência ao nível da educação e
sensibilização ambiental e de
divulgação científica e tecnológica,
no âmbito do ciclo urbano da água
e dos resíduos, sensibilizando a
comunidade em geral para os valores
da preservação do ambiente, para
além de divulgação das atribuições
dos SMAS de Sintra (abasteci-
mento de água, drenagem e trata-
mento de águas residuais e recolha
e transporte de resíduos urbanos).
 
Espaço SMAS – Ribeira de Sintra
Rua Carlos de Oliveira Carvalho,
n.º 9 -  Telefone: (+351) 21 924 77 30
E-mail: reservas@smas-sintra.pt
Tarifário: •4 – Adulto; •3 – Cartão
Jovem / Estudante; •3 – 4 aos 17
anos; Grátis – Criança (até 3 anos
inclusive); •3 – Sénior; •12 – Família
(2 adultos e 2 crianças até aos 17
anos); Grátis – Munícipes
Aberto de terça-feira a domingo
(exceto feriados), das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00

contribuindo para proteger pessoas
e bens durante a época estival.
Elaborada pela investigadora Maria
Conceição Colaço, do Centro de
Ecologia Aplicada “Prof. Baeta
Neves” (unidade de investigação
do ISA), esta mostra resulta de um
projeto selecionado no âmbito do
Orçamento Participativo de Portu-
gal em 2017 e coloca a ciência ao
serviço da prevenção de incêndios.
“Reciclagem e Resíduos” é outra
das exposições que se encontram
no local, sendo composta por 15

estruturas (roll-ups) concebidas
integralmente por meios internos
dos SMAS de Sintra, que abordam
questões na área da educação e
sensibilização ambiental, procuran-
do contribuir para uma maior
consciencialização dos cidadãos em
relação à adoção de comporta-
mentos ambientalmente res-
ponsáveis.
As instalações dos SMAS na
Ribeira de Sintra têm patente, ainda,
a exposição “MAR-Dia Mundial
dos Oceanos”, que apresenta

“L
dos de Água e Saneamento de
Sintra) da Ribeira de Sintra vão
dinamizar aos fins de semana de
dezembro, com sessões às 11h00,
12h00, 15h00 e 16h00. Através da
utilização de canetas de impressão
3D, os participantes serão desa-
fiados a criar o seu próprio enfeite
natalício, utilizando filamento de
plástico biodegradável. Após a
“Caça aos Resíduos” que decorreu
em novembro, os visitantes vão
saber como funciona a Impressão
3D e, mesmo, criar objetos tri-
dimensionais através de canetas
muito especiais.
Para além da atividade aos fins de
semana, o Espaço SMAS da Ribeira
de Sintra continua a proporcionar a
visita a um conjunto de exposições,
a começar pela mostra “Fogo Frio:
Prevenir o incêndio usando o fogo”,
que resulta de uma parceria com o
Instituto Superior de Agronomia
(ISA). Neste caso, esta exposição
pretende demonstrar que queimar a
vegetação durante o Inverno pode
ser benéfico para diminuir a
intensidade dos incêndios rurais,
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Deseja um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos os estimados Clientes, Fornecedores e Amigos
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Av. 29 de Agosto, 16/18 | Terrugem | 2705-869 SINTRA
Tel: 219 608 100 | Fax: 219 608 225 | E-mail: geral@petrosintra.pt

A PETROSINTRA é uma empresa com já um reconhe-
cido destaque na área de comercialização e distri-
buição de combustíveis e na área dos pneumáticos.

SERVIÇOS
• Equilibragem • Alinhamento • Reparação de furos • Focagem de faróis •
Mudança de Filtros / Óleo • Montagem de – Pneus – Baterias – Escovas –
Lâmpadas – Escapes • Substituição de – Amortecedores – Discos e pastilhas
• Lavagem automática

PETROSINTRA, LDA. | Combustíveis, Lubrificantes

Encomendas e informações:
93 678 13 11 /  219 608 100

Deseja Festas Felizes a todos os estimados
Clientes, Fornecedores e Amigos

asílio Horta pede
melhores carreiras
médicas e mais pro-
fissionais no hospi-
tal Amadora-Sintra

Câmara de Sintra reconhece
situação de “extrema gravidade” na saúde local

B
e nos centros de saúde locais.
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, disse esta quarta-feira
que o estado da saúde no
concelho é de “extrema
gravidade”, pedindo melho-
res carreiras médicas e mais
profissionais no hospital
Amadora-Sintra e nos cen-
tros de saúde locais.
“A situação de saúde em
Sintra é de extrema gravidade.
Não é só no hospital, mas não
deixa de ser particularmente
grave o que se passa nos
centros de saúde”, apontou
Basílio Horta, eleito nas listas
do PS, em declarações à
Lusa.
O autarca recordou os novos
centros de saúde locais e a
construção do novo Hospital
de Sintra, financiado pela
Câmara Municipal (com
inauguração prevista para

2024), salientando que esses

“grandes investimentos”
ficarão “sem sentido” se
continuarem a faltar médicos.
Por essa razão, e para estudar
medidas conjunturais e
estruturais, Basílio Horta vai
reunir com o ministro da
Saúde, Manuel Pizarro, no dia

15 de dezembro.

“A câmara dirá ao senhor
ministro da Saúde que está ao
seu lado para participar e
apoiar as medidas que sejam
necessárias aplicar no mo-
mento”, disse o autarca de
Sintra, acrescentando que a
Câmara Municipal apoia o

Governo, mas “para conti-
nuar o apoio”, não pode
“admitir que direitos pessoais
sejam postos em causa”.
Basílio Horta salientou a
importância da melhoria das
carreiras médicas porque, se
“os médicos não têm condi-
ções de atração, não ficam [no
serviço público]” e mudam
para o setor privado.
Dada a “elevada afluência aos
serviços de urgência” regis-
tada no hospital Fernando
Fonseca (Amadora-Sintra), a
administração da unidade
lembrou, num comunicado
enviado à Lusa na segunda-
feira, que estão a ser alar-
gados os horários de aten-
dimento complementar nos
cuidados de saúde primários
dos concelhos de Amadora e
de Sintra.
A administração do Hospital
Fernando Fonseca recomen-
dou ainda que, em caso de
doença súbita, seja contacta-
da primeiro “a equipa de
família no Centro de Saúde/
Unidade de Saúde Familiar

(cuidados de saúde primá-
rios)” ou a linha SNS24,
através do 808 24 24 24,
devendo ficar reservado o
atendimento no hospital a
“situações agudas, graves
urgentes e emergentes”.
Apesar de o hospital estar
“super saturado”, Basílio
Horta lembrou que “os cen-
tros de saúde já não são ca-
pazes de manter as neces-
sidades habituais”, apontan-
do a dificuldade em marcar
consultas e a “grande pres-
são” existente nas unidades
locais, como em São João das
Lampas, Agualva e Alguei-
rão-Mem Martins.
Na última semana, o Hospital
Fernando Fonseca registou
uma média diária de 738
episódios de urgência, com
56% das situações conside-
radas pouco urgentes ou não
urgentes nos serviços pediá-
trico e geral, indicou a
administração desta unidade
no dia 5 de dezembro.
Em dia 29 de novembro,
chefes e subchefes das equi-

pas do Serviço de Urgência
do hospital apresentaram a
demissão, por considerarem
estar em causa a qualidade
assistencial e a segurança
dos utentes.
A administração hospitalar
manifestou disponibilidade
para implementar medidas
adicionais ao Plano de
Contingência de Inverno e
salientou o aumento do
espaço físico alocado ao
Serviço de Urgência, “com
reflexo na melhoria das
condições de segurança e
conforto para os utentes e
profissionais, bem como a
contratação de 83 camas no
exterior”.

Fonte: Diário de Notíricas
https://www.dn.pt/local/

camara-de-sintra-reconhece-
situacao-de-extrema-

gravidade-na-saude-local—
15444908.html

Hospital Amadora-Sintra

Como habitualmente, a Alagamares vai realizar
o seu jantar de Natal no dia 16 de dezembro
próximo no restaurante 26, em S. Pedro de
Penaferrim.
Inscrições para:
alagamaressintra@gmail.com ou 924203824
Valor- 23 euros
Pagamento- MBWay 924202824 ou para o
NIB 0007 0490 0000 6270 0009 4 até 15 de
dezembro

Ementa
Entrada- Bola de chouriço
Pratos
Peixe- Bacalhau espiritual com salada
Carne- Borgonhesa de vitela com puré de
batata
Sobremesa- Tarte de maçã ou Pavlova de
chocolate
Café
Bebidas incluídas à discrição, apenas no
período do jantar.

Alagamares ´
– Jantar de Natal
16 de dezembroJORNAL DE SINTRA

O SEMANÁRIO DO CONCELHO  • O SEMANÁRIO DO CONCELHO  • O SEMANÁRIO DO CONCELHO  • O SEMANÁRIO DO CONCELHO  • O SEMANÁRIO DO CONCELHO  • Há 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a PHá 88 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

ASSINE E APOIE

Para assinar favor enviar valor para o NIB 0035 0786 00066858630 07 (CGD)
(Com a indicação do nome do assinante e respectivo e-mail/contacto)

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

WWW.JORNALDESINTRA.COM

CONDIÇÕES DE ASSINATURA

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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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ

REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
C O N V O C A T Ó R I A

Nos termos do disposto nos art.os 16 e 19 dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a
reunir em Sessão Ordinária, na Sede Social, em Queluz, na Rua D. Pedro IV, n.º 1, no dia
21 de dezembro de 2022, pelas 20.30, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO PARA O
ANO 2023.

Conforme determina o n.º 1 do art.º 22 dos Estatutos, se à hora marcada não estiver
presente a maioria legal dos associados com direito a voto, a ASSEMBLEIA GERAL
reunirá, em segunda convocatória, meia hora depois, com qualquer número de associados
presentes.

QUELUZ, 2 de dezembro de 2022
O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

NOTA: O plano de ação e orçamento encontra-se à disposição dos Associados na Secretaria de Direção a partir do dia 15 de
dezembro.

PUB. JORNAL DE SINTRA, 9-12-2022

O ciclo “Concertos de Natal”
regressa este fim de semana
para três novos espetáculos
em igrejas no Cacém, Mem
Martins e Pero Pinheiro,
todos com entrada gratuita.
Os concertos acontecem de 8
a 10 de dezembro, na Igreja do
Coração Imaculado de Maria,
no Cacém, na Igreja da Casa
de Saúde do Telhal, em Mem
Martins, e na Igreja de S. Pe-
dro, em Pero Pinheiro, res-
petivamente.
O primeiro espetáculo irá
transportar o público para os
ambientes sonoros dos
séculos XV, XVI e XVII. Com
início marcado para as 16h00,
a Igreja do Coração Imacu-
lado de Maria será palco para
um concerto de música renas-
centista de inspiração nata-
lícia, onde será interpretado
obras do Libro Vermelho de
Montserrat e do Cancioneiro
de Uppsala.
No dia seguinte, pelas 21h00,

Cacém, Mem Martins e Pero Pinheiro
acolhem novos Concertos de Natal

O mercado de Natal de
Queluz e Belas, freguesia do
concelho de Sintra, vai de-
correr no Jardim Conde de
Almeida Araújo, a partir
desta sexta-feira e até ao
próximo domingo, reunindo
num só espaço mais de 40
expositores locais e nacio-
nais bem como diversões.
Durante 3 dias vai ser pos-
sível encontrar artesanato,
doçaria, gastronomia e diver-
timentos no centro de uma
das maiores freguesias do
país. A edição deste ano conta
ainda com neve artificial e um
marco de correio que vai
receber os desejos dos mais

Mercado de Natal e neve
regressam a Queluz-Belas
9 a 11 de dezembro – Jardim Conde de Almeida Araújo

A Câmara Municipal de Sin-
tra organiza nos Centros
Lúdicos do concelho, durante
o mês de dezembro, diversas
atividades destinadas a crian-
ças, jovens e à comunidade
educativa.
Os centros lúdicos da autar-
quia apresentam um vasto
programa cheio de momentos
didáticos, como exposições,
hora do conto, oficinas, yoga,
jogos, entre outros. Comum
aos três centros acontece a
Feira de Trocas, uma feira
solidária que promove as

Centros Lúdicos de Sintra promovem atividades
gratuitas em dezembro

trocas de objetos entre par-
ticipantes e onde se podem
encontrar presentes originais
para oferecer neste Natal.
A Rede de Equipamentos
Lúdicos de Sintra, composta
pelo Centro Lúdico das

Lopas, Centro Lúdico de
Massamá e Centro Lúdico de
Rio de Mouro, tem como
missão responder de forma
eficaz e equitativa às neces-
sidades sentidas pela comu-
nidade nesta área.

será a vez da Igreja da Casa
de Saúde do Telhal acolher
um 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, o público poderá
escutar obras de Bach,
Gounod, Groger e Casta-
nheira.
No dia 10 de dezembro, às
21h00, a Igreja de S. Pedro
recebe um concerto preen-
chido com música de inspi-
ração natalícia, que terá
também como obra central, o

Magnificat de Antonio Vi-
valdi, uma das mais famosas
composições sacras do com-
positor veneziano.
O ciclo Concertos de Natal
decorre até 6 de janeiro e
conta com repertórios eclé-
ticos com destaque para a
quadra natalícia, executados
por grupos corais e instru-
mentais de Sintra.
Esta iniciativa é organizada
pela Câmara Municipal de
Sintra e tem como objetivo
descentralizar e diversificar a
oferta cultural no concelho.

A Câmara Municipal de
Sintra tem a decorrer ins-
crições para um novo jantar
literário na Biblioteca
Municipal de Sintra, no dia
10 de dezembro, pelas 20h30.
Num ambiente intimista e
informal, este evento é
dirigido a todos aqueles que
se interessam pelas questões
à volta do Livro e da Leitura,
e que contará com uma
ementa alusiva a obras lite-
rárias de escritores portu-
gueses, como é o caso de Eça
de Queirós e Camilo Castelo
Branco.
Para além da confrater-
nização, ao longo da noite os
participantes vão poder
contar com momentos de
animação do livro e da leitura
promovidos pelo Byfurcação

Biblioteca de Sintra
acolhe novo jantar literário

A Câmara Municipal de Sintra
promove nas Bibliotecas
Municipais, diversas ativida-
des gratuitas, durante o mês
de dezembro.
A decorrer nas bibliotecas
municipais e a pensar em
todas as idades, o mundo da
literatura dá mote para estas
atividades que são dedicadas
ao livro e às diferentes formas

Dezembro traz novas atividades
às Bibliotecas de Sintra

novos.
Paralelamente, decorre o
concurso promovido pelo
GAVE - Grupo dos Artistas
Vale de Eureka, com o apoio

da Junta de Freguesia de
Queluz e Belas, num projeto
que pretende premiar as
montras do comércio local.

de o viver.
Serão realizados diversos
contos/ateliês, uma exposi-
ção sobre Camilo, espetá-
culos de representação tea-
tral, música para bebés, ateliê
para bebés, um colóquio,
conferências na biblioteca e
as já conhecidas Biblioférias.
Destaca-se ainda um original
jantar literário, uma expe-

riência de ambiente intimista
e informal, em que até a
ementa é alusiva a obras
literárias de escritores por-
tugueses.
Para participar nas atividades
é necessário inscrever-se
previamente, através de
contato telefónico.

Teatro, numa dramatização
que apresenta três génios da
literatura portuguesa, Camilo
Castelo Branco, Eça de
Queirós e Almeida Garret que
se vão cruzar num encontro
improvável.
Durante o jantar serão deba-
tidos os costumes, a socie-
dade e suas particularidades,
os seus livros, e outros as-
suntos relevantes. Aqui e ali,
irá estar uma personagem
“sui generis” que poderá

lembrar uma das personagens
mais ilustres dos romances de
Eça de Queiroz (Dâmaso
Salcede). Na interação com
os convidados, descobrem o
futuro de Portugal e não só.
A participação neste even-
to requer inscrição prévia
através dos números de
telefone: 21 923 6171 / 6190.
Vagas limitadas aos lugares
existentes.
Ementa:  Preço: 22,00•/
 pessoa, tudo incluído

Boas FBoas FBoas FBoas FBoas Festasestasestasestasestas
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pós mais de 15 mil
visitantes nos qua-
tro primeiros dias,
entre 1 e 4 de de-
zembro, o Reino de

SMAS de Sintra promovem espírito ambiental no Reino de Natal
Pinturas faciais e promoção da Economia Circular no próximo fim de semana

tões da preservação do Pla-
neta, ao mesmo tempo que
efetua uma pintura facial ou
corporal, que tanto pode ser
uma mera gota de água no
rosto, no braço ou numa per-
na e até um trabalho mais
elaborado, como a “Princesa
Gota d’Água”, “o Pirata dos
Ecopontos nunca navega-
dos” ou o “Super-Torneira”,
numa atividade marcada pelo
afeto da personagem do pa-
lhaço com a criança ou mes-
mo o adulto. O incentivo ao
consumo da água da torneira,
mas também à poupança
deste recurso vital, assim co-
mo a sensibilização para o
incremento da recolha sele-
tiva, são mensagens presen-
tes ao longo da atividade. 
“Economia Circular-Jogo do

Galo” é a atividade agendada
para as tardes de sábado e
domingo, em que os partici-
pantes são desafiados a reu-
tilizar materiais, como as tam-
pas de embalagens de plás-
tico, neste caso para o tra-
dicional “Jogo do Galo”. Na
manhã de domingo, serão
realizadas pequenas ativida-
des de natureza científica,
sob a denominação de “Luzes
de Natal e Estrela Mágica”,
que prometem explicar, de
uma forma lúdica, como fun-
cionam os circuitos elétricos.
Para além de um curto circuito
com recurso a uma pilha e um
simples esfregão de palha de
aço, os mais pequenos terão
oportunidade, ainda, de fazer
uma estrela de Natal, com
apenas cinco palitos e uma

gota de água.
Recorde-se que a entrada no
Reino de Natal é gratuita, mas
os visitantes são convidados
a oferecer um bem alimentar
não perecível, ou a entregar
ração para animais ou mantas,
num apelo solidário para que
esta quadra seja vivida de
outra forma por famílias
desfavorecidas. Nos primei-
ros dias, foram recebidos
1992 bens alimentares e 111
produtos para os amigos de
quatro patas. O evento pode-
rá ser visitado, este ano, até
ao Dia de Reis (6 de janeiro),
com o seguinte horário: nos
dias 9,15 e 16, das 9h00 às
17h00; nos dias 21, 22, 23, 28,
29 e 30 de dezembro e 4,5 e 6
de janeiro, das 11h00 às
19h00, e aos fins de semana e

feriados (10 e 11, 17 e 18 de
dezembro), das 11h00 às
19h00.
As atividades natalícias do
Município de Sintra compre-
endem, ainda, o Mercado de
Natal, no Largo do Palácio da
Vila, todos os dias das 10h00
às 19h00, e no Newsmuseum.
Este ano, Sintra oferece aos
visitantes a oportunidade de
usufruírem de uma viagem
gratuita no comboio de Natal,
com partida da Volta do Du-
che, a partir das 18h00, que
irá percorrer as ruas do Cen-
tro Histórico e permitir vi-
sualizar, de uma maneira di-
ferente, as iluminações nata-
lícias. Inicialmente agendado
para esta semana, o espetá-
culo de videomapping “Que-
bra Nozes” foi adiado para a
próxima semana, entre os dias
16 e 18,  das 18h00 às 21h00,
tendo como palco a fachada
do Palácio Nacional de Sintra.
Nos dias 5 e 6 de janeiro, no
mesmo horário e local, será
apresentado o videomapping
“Dia de Reis”. Música, circo
e dança completam a progra-
mação natalícia na Vila
Património Mundial, que terá
ainda, no dia 18 de dezembro,
pelas 16h00, em frente ao
Palácio da Vila, o espetáculo
“A Fábrica do Pai Natal” com
muita animação.

A
Natal voltou à Vila de Sintra,
em particular ao Parque da
Liberdade, o “coração” da
quadra natalícia na Vila Patri-
mónio Mundial. Apesar da
chuva e do frio, foram muitos
os que demandaram este lu-
gar encantado, com fadas,
duendes, bonecos de neve e
renas, durante o feriado desta
quinta-feira. No espaço dos
Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
(SMAS de Sintra) estiveram
em destaque as pinturas fa-
ciais, alusivas a questões am-
bientais, e atividades de pro-
moção da Economia Circular,
em que se confere uma “nova
vida” a resíduos, em momen-
tos de criatividade dirigidos,
em especial, aos mais peque-
nos. No próximo fim de se-
mana, após uma sexta-feira
reservada para as muitas
escolas que agendaram uma
visita ao Reino de Natal, os
SMAS de Sintra vão conti-
nuar a dinamizar ações de
cariz ambiental, centrados
nos eixos do ciclo urbano da
água e dos resíduos.
Na manhã de sábado, estará
de volta a Palhaça Patanisca
para sensibilizar para as ques-

A Câmara Municipal de Sintra
informa que devido às condi-
ções atmosféricas adversas,
o espetáculo de video-
mapping “Quebra Nozes”
exibido na fachada do Palácio
Nacional de Sintra foi adiado
para a próxima semana.
Inserido no Reino do Natal, o
espetáculo “Quebra Nozes”
foi adiado para a próxima
semana, de 16 a 18 de dezem-
bro no mesmo horário.
Com sessões às 18h00,
19h00, 20h00 e 21h00, o
videomapping é apresentado
pela Vórtice Dance Company,
e conta a história de “Quebra-
Nozes” num espetáculo de
Natal que alia o vídeo e
património a um desfile com
as principais personagens
que dançam e interagem,
trazendo a todos a magia
própria desta época.

Espetáculo de
videomapping
“Quebra
Nozes” adiado
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JORNAL DE SINTRA
Há 88 anos a divulgar o Concelho de Sintra

FAÇA-SE ASSINANTE
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
na Loja JORNAL DE SINTRA
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Motociclismo – Troféu Mini Velocidade 2022 e Nacional de Velocidade

Guilherme Moreira – vice-campeão nacional Imr 90
Ventura Saraiva*

O foto: cortesia am

oi uma luta a três,
para vencer a cor-
rida. Bruno Santos,
superiorizou-se na
parte final a Tiago

 Autódromo Inter-
nacional do Algar-
ve fechou no dia
20 de Novembro,
as contas do Cam-

Realizou-se no dia 27 de Novembro, no Kartódromo Internacional de Braga, a derradeira etapa do
Troféu Mini Velocidade 2022. O piloto sintrense, da Vila de Rio de Mouro, Guilherme Moreira, em
representação da Escola de Iniciação Moto Racing de Sintra, fez um duplo pódio, obtendo o 1.º
lugar na classe IMR 90, e 2.º, em Mir Moto 5. Com estes resultados sagrou-se vice-campeão nacional
na classe IMR 90, e 3.º classificado em Mir Moto 5. Lourenço Vicente, de Cascais, conquistou o título
nacional.
No dia 20, no Algarve, e no fecho do Campeonato Nacional de Velocidade, classificou-se no “top
10”, ao posicionar-se na 7.ª posição (MIR 250). Já por equipas, a EI Moto Racing de Sintra classificou-
se no 5.º lugar.

peonato Nacional de Velo-
cidade. Com títulos ainda por
decidir em algumas categorias
bem competitivas, a chuva do
primeiro dia ajudou ao ‘tem-
pero’ de um fim-de-semana
recheado de bons momentos
e muita acção em pista.
Um dos títulos ainda em
aberto, estava nas Super-
sport 300, envolvendo o
piloto da Praia das Maçãs,
Dinis Borges.
Tomás Alonso fechou as con-
tas, no primeiro dia (19), ao
assinar mais uma vitória no
campeonato, e assegurar o
seu terceiro título nacional. O
piloto de Odivelas terminou

as 12 voltas da corrida atrás
de Martim Marco, mais uma
vez o único a alinhar aos co-
mandos de uma Pré-Moto3,
batendo por mais de dez se-
gundos Dinis Borges, envol-
vido numa intensa luta com
Rafael Damásio pela segunda
posição na classe e que
acabou favorável ao primeiro
por apenas três décimas de
segundo, ambos destacados
de Isaac Rosa, o quinto no
seu derradeiro fim-de-semana
na classe.
A segunda corrida foi quase
uma cópia da primeira, com
Martim Marco a vencer des-
tacado na frente de Tomás
Alonso, também a preparar
uma nova categoria para o
próximo ano, com Dinis
Borges a ser desta feita batido
por Damásio depois de mais

uma vez ambos terem lutado
de forma intensa ao longo de
toda a corrida. Martim Jesus
foi o quinto sobre a linha de
meta no final de um campeo-
nato onde Martim Marco
venceu nas Pré-Moto3,
Tomás Alonso nas SS 300, e
Vasco Camoesas foi o ‘rookie’
do ano nas 300.
Nas motos mais ‘pequenas’
do campeonato, a vitória em
ambas as corridas foi para
Pedrinho Matos, o único aos
comandos de uma Moto4,
que terminou o primeiro con-
fronto na frente de Alexandre
Cabá e Lourenço Vicente, es-
tes no mais numeroso pelo-
tão das Moto5. A segunda
corrida viu exactamente os
mesmos três nos lugares de
pódio no final das nove
voltas aos 4592 metros de

perímetro do circuito. No final
da jornada Pedrinho Matos e
Lourenço Vicente ergueram o
troféu, e o orgulho dos títulos
conquistados.

Guilherme Moreira
– uma temporada
recheada de êxitos

A época de 2022  fica marcada
pelo início das competições
com motas próprias, tanto a
nível do Troféu Mini Velo-
cidade como do CNV 2022, e
pelos pódios que foi conse-
guindo alcançar. A partici-
pação do piloto sintrense nas
90cc., passou por várias
etapas ao longo do ano,
tendo obtido o 2.º lugar nas

corridas nos kartódromos de 
Santo André, Bombarral e
Palmela, e alcançado o 1.º
lugar, no KIB, tendo apenas
faltado à etapa do Kartódro-
mo de Évora por estar a re-
cuperar de uma intervenção
cirúrgica e acabando por
posicionar-se no 2º lugar no
referido troféu. Na classe Mir
Moto 5, fez as mesmas
paragens, tendo conseguido
o 4º lugar em Santo André, e
Palmela, o 3.º em Bombarral, e
2.º em Braga.
Paralelamente, o rookie
Guilherme Moreira #81
competiu  no CNV 2022, com

várias provas no Autódromo
do Estoril e no Algarve (Es-
toril I- 7.º lugar; Portimão I-
6.º; Estoril III- 7º; Estoril IV-
8.º, e Portimão II- 7.º. na clas-
sificação final do CNV 2022
acabou por alcançar a 7.ª po-
sição na classe Mir Moto 5.  
O piloto da Rinchoa (Rio de
Mouro), com apenas 13 anos,
está assim de parabéns
pelo desempenho, excelente
recuperação, persistência e
esforço demonstrados nas
pistas, lutando a cada prova
para evoluir de forma a
alcançar os seus objectivos.

*com: FPM/AM

Tomás Moreira – o piloto de Rio de Mouro,
é o vice-campeão nacional 2022, da classe Imr 90

Atletismo – São Silvestre do Barreiro

Vitória para Bruno Santos (CN Colégio Vasco da Gama)
Correu-se ao final da tarde do dia 3 (sábado), a São Silvestre do Barreiro na distância de 10 km. A prova reuniu cerca de oito centenas de participantes
nas várias vertentes (corridas + caminhada activa), com 324 atletas a terminar a distância rainha. Bruno Santos, do Clube de Natação Colégio Vasco
da Gama (Meleças), foi o mais rápido, e venceu a prova, com o registo final de 32m26s.
No sector feminino, venceu Kcénia Bougrova (Run Tejo Prevent Sprain), com 36,22”, com a notável chegada no 8.º lugar da geral absoluta.

F
Graça (Run Tejo - Prevent

Sprain), e Luís Margarido In-
dividual. Tiago Graça venceu
o seu escalão (M35), e Mar-
garido foi 2.º. Já a corrida fe-
minina, não teve história, uma
vez que Bougrova não teve

concorrência. Beatriz Alves
(Furfor), foi a segunda, com
40,17.  A atleta sintrense,
Margarida Dionísio, esta épo-
ca no CD Feirense, ficou no
3.º lugar (40,28”), a 4 minutos

da vencedora. Ainda assim,
garantiu a vitória no seu esca-
lão (f35). Outra atleta de Sin-
tra a participar, foi Cecília Cra-
veiro, em representação do
clube oeirense, GDR Ribeira

da Lage. Classificou-se no 4.º
lugar do seu escalão (f50),
com o registo de 53,03”. Joa-
na Caldeira (AM Atibá), foi a
vencedora em F45, com
47,38”. No sector masculino,

e ainda na presença de re-
presentantes do concelho de
Sintra, destaca-se o lugar de
Jaime Pinto (AD Palmeiros-
Sintra), 4.º em m60, com
45m31s.         Ventura Saraiva

Os atletas do Sport União
Sintrense (SUS) terminaram
com distinção a sua partici-
pação no Campeonato Nacio-
nal de Seniores, que decorreu
no passado fim-de-semana em
Cernache-Coimbra.
Foram arrecadadas mais três

Judo – Campeonato Nacional de Seniores

SU Sintrense arrecada mais um título de Campeão Nacional
medalhas, uma das quais
corresponde a mais um título
de Campeão Nacional. O SUS
teve ainda três atletas a dispu-
tar as medalhas de bronze.
Resultados individuais
obtidos: Elisangela Fernan-
des, +78kg, Campeã Nacional;

Marta Loureiro, -63kg, me-
dalha de bronze; Raquel
Brás, -57kg, medalha de bron-
ze; Guilherme Kobayashi e
Filipe Almeida, ambos na
categoria de -81kg, em 5°., e
Saba Danelia, -73kg, 5°lugar.
Com estes resultados, no

escalão de Seniores, esta
equipa Sintrense, sob a Dire-
ção Técnica do Mestre Rena-
to Kobayashi, faz novamente
história ao ser um clube com
Campeões Nacionais em to-
dos os escalões (Juvenis, Ca-
detes, Junior, Sub 23, Univer-

sitários, Seniores) nesta
época desportiva.
O SUS encerra a sua parti-
cipação em Campeonatos Na-
cionais nesta época despor-
tiva com o seguinte palmarés:
Um total de 30 Medalhas em
Campeonatos Nacionais;

12 Campeões Nacionais; 6
Trofeus em Campeonatos
Nacionais por equipas; 2
Títulos de Campeões Nacio-
nais por Equipas (Equipas
Cadetes Masculina e Femi-
nina).

Texto: SUS-CJ
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Campeonato Distrital de Juniores A da 2.ª Divisão: Série 1 e 2

1.º Dezembro B não cede e continua na liderança
Ventura Saraiva

A Muita energia colocada em jogo pelas duas equipas
na disputa pela posse de bola

foto: ventura saraiva

s atenções da jor-
nada estavam vira-
das para o campo
Sargento Arménio,
em Lourel, com a

Encerra amanhã, dia 10 (sá-
bado), a 1.ª fase do Campeo-
nato Nacional Feminino II
Divisão, com o Sintrense a
receber no campo da Car-
reirinha, em Lameiras, a
equipa algarvia do Guia FC.
É um jogo cujo favoritismo do
Sintrense é elevado, dado

Está entusiasmante a carreira das equipas do 1.º Dezembro B, Mem Martins
SC, e Sporting de Lourel neste início de temporada, no que concerne ao
campeonato da 2.ª Divisão da AFL (Série 1).
A formação de São Pedro de Sintra, e a de Mem Martins são as únicas sem
derrotas, e estão separadas por 4 pontos. O Sporting Clube de Lourel vai
na 6.ª vitória consecutiva, e já é 4.º, a 3 pontos do 2.º lugar. O GU
Ericeirense perdeu em Lourel, depois do empate em Mem Martins na ronda
anterior. Baixou ao 3.º lugar, agora a 5 pontos do líder, 1.º Dezembro B.
No dérbi concelhio entre o Pêro Pinheiro, e Rio de Mouro, a equipa da casa
venceu por 2-0.

equipa da casa a receber o
Ericeirense, 2.º classificado, e
ainda invicto no campeonato.
O emblema leonino com uma
série positiva de cinco vitó-
rias tem vindo a crescer, e as-
pira regressar ao escalão
principal. Começou bem com
um golo no primeiro tempo
(David Gomes), e consolidou
no decorrer da segunda parte
com outro (Enzo Neto), uma
vantagem de 2-0 que até

pecava por escassa dadas as
oportunidades ao longo do
jogo. Já perto do final (87’), o
árbitro Gustavo Rodrigues
entendeu marcar um penalti a
favor do Ericeirense, numa
eventual bola no braço,
quando em nossa opinião, e
no enfiamento da jogada, teria
sido com o peito. A turma
visitante aproveitou para
reduzir 2-1, por Diogo Ramos,
e colocou enorme pressão
atacante no tempo restante,
para chegar ao empate. O
Sporting de Lourel com boa
organização defensiva, e com
o guarda-redes, Rodrigo

Oliveira em excelente plano,
conseguiu segurar a vanta-
gem até ao final do jogo.

Mem Martins empata
em casa, e 1.º
Dezembro B
“dá 4”ao Igreja Nova

Na Quinta do Recanto, o
Mem Martins SC apresen-
tava-se como favorito frente
à UD Ponte Frielas, apesar da
formação do concelho de
Loures ter o ataque mais

realizador da prova. E poder-
se-á dizer que a equipa de
Marco Moutinho deixou
“voar” 2 pontos, ao permitir
o empate já nos descontos, e
depois de chegar ao intervalo
a vencer por 2-0.
No campo Conde Sucena, em
São Pedro de Sintra, o 1.º
Dezembro, derrotou por 4-0,
o GD Igreja Nova, com golos
de Diogo Silva (19’), Bruno
Cordeiro (22’), e Nuno David

Campeonato Nacional Feminino II Divisão – Série Sul
Sintrense recebe algarvias do Guia FC no sábado

que a formação visitante
conseguiu apenas uma vitó-
ria nas 7 jornadas disputadas.
Será a oportunidade do em-
blema de Sintra voltar às vitó-
rias, com um “jejum” de 4 jo-
gos sem vencer. Na ronda do
passado fim-de-semana,
perdeu no campo do Futebol

Realiza-se este fim-de-semana, a jornada 13, do Campeonato
Distrital Feminino da AFL, com a equipa do USC Mira Sintra
a receber no domingo, dia 11, às 18h30, no pavilhão da Escola
Matias Aires, em Agualva, o Alenquer Real, último
classificado, ainda sem pontos conquistados.
Na ronda do passado sábado, dia 3, perdeu no reduto da Juv.
Castanheira (5-3). Marcaram os golos, Ana Pires (2), e Vanessa
Vilela. Na classificação, liderada por “Os Belenenses” (33
pontos), Mira Sintra, é 10.º, com 12 pontos.                        VS

Com o 1.º Dezembro a perder em São Pedro de Sintra (0-1),
com o Benfica de Castelo Branco, o topo da classificação
sofreu fortes mudanças. Na jornada do passado domingo,
dia 4, o Sintrense ao vencer no distrito de Leiria, o União da
Serra (0-1, golo de Francisco Gomes), subiu ao 1.º lugar (20
pontos), em igualdade pontual com o Atlético de Pêro Pinheiro
que foi ganhar ao campo do CD Alcains, por 0-1.
O 1.º Dezembro, anterior líder, baixou assim para o 5.º lugar,
embora com um ponto a menos que a dupla de rivais
concelhios, e na igualdade com U. Santarém, e Benfica de
Castelo Branco, todos 19.
Na ronda, a realizar no próximo dia 11, o Sintrense recebe o
Mortágua FC, e Pêro Pinheiro, o Sertanense. O 1.º Dezembro
desloca-se ao campo do U. Santarém.

VS

(46’). Diogo Alfaiate, fez auto
golo aos 83’.
No campo Pardal Monteiro,
o Atlético de Pêro Pinheiro
derrotou o Rio de Mouro (GD
RRM), por 2-0, com golos de
Rodrigo Delgado, e Gil Pais.
Na Série 2, o CD Belas somou
a terceira vitória ao bater o
Damaiense B, por 2-1. Marca-
ram, Miguel Matos, e André
Martins. Do lado visitante,
marcou, David Gonçalves.

Na jornada de amanhã (dia
10), Negrais recebe 1.º Dezem-
bro B, Mucifalense, o SC
Sanjoanense, e Rio de Mou-
ro, o GD Vialonga. O SC
Lourel desloca-se a Casta-
nheira do Ribatejo, O Desper-
tar de Casal de Cambra, a
Ponte Frielas, e Pêro Pinheiro,
à Ericeira.
Na Série 2, o CD Belas joga
no SL Olivais.

Benfica por 4-0.
No topo da classificação, só
RP FC (1.º) tem garantida a
presença na fase seguinte
(subida, e campeão). Na últi-
ma jornada pode haver trocas,
dado o confronto entre os
primeiros; Benfica B- Estoril
Praia, e Sporting B- Futebol

Benfica. O RP FC folga, dada
a desistência do Condeixa
ACD/Intermarché. Há uma
vaga (4.º lugar) que não está
assegurada, já que existem 5
equipas na luta pelo apura-
mento. Todos os jogos são
às 15h00.

Ventura Saraiva

Campeonato de Portugal – Série C (Jornada 10)
Sintrense e Pêro Pinheiro
“encostam” no topo

Futsal – Campeonato Distrital Feminino da AFL
Mira Sintra recebe Alenquer
Real no domingo

Uma das surpresas da ronda
número 11, disputada no
domingo, dia 4, foi a vitória
do Sporting de Lourel no
terreno do GU Ericeirense (2.º
classificado), com apenas

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL – Jornada 11
Cacém empata em casa. Lourel vence fora

uma derrota na prova. O ex-
júnior Ricardinho, voltou a
marcar, e Miguel Pinto fez o
segundo golo da equipa
leonina, ambos no segundo
tempo.

No campo Joaquim Vieira, no
Cacém, o Atlético empatou (1-
1), com o FC Alverca, com os
visitantes a empatar já no final
da partida.
Na classificação, a UD Alta

de Lisboa lidera com 25
pontos. Malveira, é 2.º (23),
Oriental, 3.º (23), SC Lourel,
4.º (21), e o Atlético do
Cacém, é 7.º, com 18.
Na próxima jornada, dia 11, o
Sporting de Lourel recebe o
Lourinhanense, e o Cacém
desloca-se ao campo de
Jeromelo (Torres Vedras).

Na Jornada 10, do Campeo-
nato Distrital de Juniores A
da 1.ª Divisão da AFL, dispu-
tada no sábado, dia 10, o Sin-
trense empatou (2-2) no
campo do Futebol Benfica, e

Juniores A – 1.ª Divisão da AFL – Jornada 10
Sintrense empata (2-2) e mantém-se invicto

cedeu os primeiros pontos,
depois de 9 vitórias conse-
cutivas.
Ainda assim, a equipa de Tia-
go Ventura mantém-se con-
fortavelmente no 1.º lugar,

com 28 pontos, mais 5, que a
AD Oeiras, 2.º classificado.
Nesta ronda, o 1.º Dezembro
voltou a perder terreno para
os da frente ao empatar (1-1)
no reduto da UDR Algés. É

4.º classificado com 16 pon-
tos.
Na jornada de amanhã,
sábado (dia 10), o Sintrense
recebe em Lameiras, o SC
Linda-a-Velha. O 1.º Dezem-
bro recebe em São Pedro de
Sintra, o UA Povoense.

VS
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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

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão de Hóquei em Patins – 9.ª Jornada

Oeiras mais forte e eficaz, na noite dos fantasmas em Sintra
Ventura Saraiva

F

Imagem reveladora da intensidade colocada em jogo.
Ricardo Almeida, e Miguel Fortunato na luta pela posse da bola.

foto: ventura saraiva

PUB. JORNAL DE SINTRA

oi a primeira derrota na con-
dição de visitado, e também
uma exibição que fez recor-
dar às dezenas de adeptos
do Sintra, os fantasmas a

Ficaram goradas as expectativas dos adeptos do Hockey Club de Sintra/Planta Livre que marcaram presença nas bancadas do pavilhão desportivo em
Monte Santos, na recepção à equipa de Oeiras. Para além do primeiro desaire caseiro na presente temporada, a equipa não conseguiu uma exibição
de acordo com as jornadas recentes em que conseguiu empolgar, marcar, e somar pontos. Mérito à Associação Desportiva de Oeiras que soube ser
paciente, mais forte, eficaz, e levar assim a vitória na bagagem.
Uma nota para a fraca arbitragem da dupla Carlos Almeida/Bruno Henriques que em nada contribuiu para a promoção da modalidade.

Realizou-se no fim-de-semana, 3 e
4, a jornada 10, do nacional da 3.ª
Divisão – Zona Sul A. Dos emble-
mas sintrenses só o Hockey Club
de Sintra B logrou vencer, ao ba-
ter em Monte Santos, o CS
Marítimo por 6-0. A UDC Nafarros
jogou no sábado, em Santa Cita, e
perdeu com a equipa da casa por 4-
3 (golos de Henrique Pereira, David

época passada. Muitos erros defen-
sivos, pouca assertividade no plano
ofensivo, e ineficácia nos lances de
bola parada, apenas um, em quatro
situações. Até a dupla de arbitragem
acrescentou o susto fantasmagóri-
co de outras jornadas, em que
deixou os intervenientes e público
de cabelos em pé.
Ainda assim, e apesar dos golos so-
fridos, nota elevada para o guarda-
redes, Rodrigo Teixeira, imperial no
frente-a-frente com os adversários,
enquanto esteve em jogo.

Ficha do jogo:
Pavilhão em Monte Santos-Sintra
Árbitros: Bruno Henriques/Carlos
Almeida (CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 0-2. Final: 1-6

Marcadores: Diogo Carrilho (HCS/
PL); Miguel Fortunato (2), Miguel
Catarino (2), Rui Ramos, e Gonçalo
Suissas (ADO).
HC Sintra/Planta Livre: Rodrigo
Teixeira; Diogo Silva, Rafael Ogura,

Tomás Silva (cap.), e João Mendes
(5 de entrada); Vasco Batista, Diogo
Coutinho, Diogo Carrilho, Ricardo
Almeida, e João Gouveia (gr).
Treinadores: João Pereira/Pedro
Possidónio

AD Oeiras: Marcelo Araújo; André
Inácio, Bruno Santos, Gonçalo Suis-
sas (cap.), e Rui Ramos (5 de entra-
da); Miguel Catarino, Miguel For-
tunato, Diogo Neves, e César Belo
(gr).
Treinadores: José Carlos Califórnia/
Pedro Carvalho.
Resultados: Alenquer e Benfica, 3-
HC Turquel, 3; Física, 4-Entronca-
mento/Entrosegur, 6; Leiria e Mar-
razes, 3-BIR, 7; Candelária, 6-Spor-
ting B, 1; Salesiana, 4-SC Mari-
nhense, 5; HC Sintra/Planta Livre,
1- Oeiras, 6.
Adiado (8-01-2023); Marítimo SC-
Benfica B.
Próxima jornada (dia 17): UF En-
troncamento/Entrosegur-HC Sintra/
Planta Livre; Hc Turquel-Marítimo
SC; Oeiras-Alenquer e Benfica; BIR-
Física; Marinhense-Candelária;
Benfica B-Salesiana (dia 16); Spor-
ting B-Leiria e Marrazes (dia 18).
Classificação: 1.º HC Turquel, 23

pontos; 2.º Alenquer e Benfica, 20,
3.º Candelária, 20, 4.º BIR, 17, 5.º
Oeiras, 13, 6.º HC Sintra/Planta Livre,
13, 7.º SC Marinhense, 12, 8.º Benfica
B, 12, 9.º Física, 10, 10.º Entronca-
mento/Entrosegur, 9 (…)14.º
Salesiana, 4.

Sábado, há Taça
de Portugal
Salesiana
em Monte Santos
Já com o jogo entre Nafarros e
Oeiras realizado (foi na 4.ª feira,
dia 7), no quadro dos 32 Avos-
de-Final, salta à vista o encontro
entre o HC Sintra/Planta Livre,
amanhã (sábado), às 18h30, em
Monte Santos. É o terceiro jogo
esta temporada entre os dois
emblemas para competições
diferentes. Começa às 18h30.

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão de Hóquei em Patins – 10.ª Jornada
HC Sintra B bate Marítimo. Nafarros e Stuart Massamá derrotados

Godinho, e Zé Lopes).
O Astro Stuart HC Massamá foi sur-
preendido em casa no domingo à
tarde, no pavilhão João Campelo,
com a APAC Tojal. A formação do
concelho de Loures ganhou por 1-
5.
No sábado, o HC Sintra defrontou
em Monte Santos, os insulares do
Marítimo, e a vitória começou a de-

senhar-se aos 5 minutos de jogo,
por Tiago Francisco. Pedro Lopes
(2), e Tiago Francisco deram volume
ao marcador antes da primeira parte
(4-0).
No segundo tempo, Tiago Francis-
co, e Miguel Joaquim ajudaram a
construir a goleada, e a conquista
dos 3 pontos. Uma vitória que leva
a equipa para o topo da classifica-

ção, em igualdade pontual com
APAC Tojal, Vilafranquense, e Alco-
bacense, todos com 21 pontos. Res-
salve-se que a equipa de Vila Franca
de Xira tem menos um jogo, este com
“Os Corujas”, adiado para o dia 14
deste mês.
A próxima jornada disputa-se no dia
18 (no próximo fim-de-semana há
Taça de Portugal). O HC Sintra B

joga no recinto da PAC Tojal, e
Stuart HC Massamá, na Física B.
O encontro entre a UDC Nafarros e
Vilafranquense fica adiado para o dia
15 de Janeiro de 2023.

Ventura Saraiva
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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, 9-12-2022

A Câmara Municipal de
Sintra preparou um pro-
grama de atividades diversas
que acontecem durante o
mês de dezembro, nos Mu-
seus de Sintra.
Exposições, visitas guiadas e
música são algumas das ati-
vidades preparadas pela
autarquia dirigidas à comu-
nidade em geral.
Os Museus Municipais con-
tam ainda com atividades
inseridas na programação
do Reino do Natal até 6 de
janeiro.
As participações nas ativi-

Museus Municipais de Sintra
com atividades gratuitas em dezembro

dades nos espaços dos mu-
seus, com exceção das ativi-
dades no Reino do Na-
tal, requerem inscrição pré-
via.
A Câmara de Sintra relembra
que todos podem aceder gra-
tuitamente aos museus muni-
cipais, durante todo o ano. Ex-
cetuam-se neste caso algu-
mas atividades calendariza-
das.

PROGRAMA

MASMO - Museu
Arqueológico de S. Miguel

de Odrinhas
Até 31 de janeiro | de terça-
feira a sábado – das 10h00 às
13h00 e das 14h00 às 18h00
Exposição fotográfica “Os
três sarcófagos etruscos de
Sir Francis Cook –  De
Antiguidades Decorativas a
Testemunhos Históricos”

10 dezembro | Sessão única
10h30 às 12h30
Famílias no Museu | Visita-
descoberta “São Miguel no
teu Natal”
Vamos construir uma
decoração única para

embelezar a árvore e tornar
o natal ainda mais
encantado.    
Famílias
30 novembro | 21h30
Noites de Orfeu – Concerto
do Grupo Coral ArdeCoro

MHNS - Museu de História
Natural de Sintra
11 dezembro | durante todo
o dia
Apresentação do vídeo “As
Montanhas” – Dia
Internacional das
Montanhas

MHNS – Museu de História Natural de SintraMASMO – Museu Arqueológico de S. Miguel de Odrinhas

Contactos:
CMLC - Casa-Museu de
Leal da Câmara | 21 923 88 41
MAT - Museu Anjos
Teixeira | 21 923 88 27
MFC - Museu Ferreira de
Castro | 21 923 88 28
MHNS - Museu de História
Natural de Sintra | 21 923 85
63
MU.SA - Museu das Artes
de Sintra | 21 923 61 06
MASMO - Museu
Arqueológico de S. Miguel
de Odrinhas | 21 923 86 08
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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: 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 Ar-
tes de Sintra

Sintra: “Paper Toss”, expo-
sição de Cardoz
Quando: até 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

Sintra – 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 NA-
CIONAL 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

Queluz – Musical “A Bela e o
Monstro”
Quando: Até 18 dezembro
Onde: Espaço Teatroesfera
Reservas: 932 490 509Sintra – 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.
(Continuação)
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

Sintra –  Concerto de Fim de
Ano – Orquestra sem Fron-
teiras
Quando: 30-12-2022, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

PROCURO APARTAMENTO
T0 ou T1

SALA, COZINHA,CASA DE BANHO
Até 600 euros. Muito Urgente.
Tel . 919788203 ou 933459298
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JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934

nos acontecimentos que fazem história

www.jornaldesintra.com

ste vídeo é resul-
tado do confinamen-
to do Grupo Teatro-
esfera que apro-
veitou o período em

Dia 18 de dezembro às 16h no Espaço Teatroesfera
estreia “Picos e Avelã – versão gravada adaptada”

História: Susana Amorim
Direção artística, adaptação e
direção de atores: Paula Sousa
Realização/ Edição: Mário
Simões
Composição Visual: João
Oom
Colorista: Joana Sobrinho
Pires
Cabeças, caudas, asas ani-
mais: Marta Fernandes da
Silva
Guarda-roupa: Ana Landum,
Paula Sousa
Caracterização: Ana Landum
Costureira: Maria das Dores
Landum
Direção de fotografia: Amílcar
Carrajola
Direção de som: Bruno Sopa
e Miguel Sotto-Mayor
Anotação: Leonor Antunes
Assistente de Iluminação:
Alfredo Monteiro Brandão
Sonoplastia e Música Origi-
nal: Luís Oliveira
Disponível online a partir de
18 de dezembro.

Fonte: teatroesfera

E
que assistiu ao cancelamento
consecutivo dos seus espe-
ctáculos, investiu o seu tem-
po e o seu trabalho na gra-
vação deste vídeo. Reconhe-
cendo a importância do tema
“proteção aos maus tratos
sexuais a crianças”, pode as-
sim chegar a todas as escolas
do país, apoiando e respon-
dendo às necessidades de
professores e encarregados
de educação, de modo a
facilitar a abordagem do tema.
“Picos e Avelã” realizado por
Mário Simões é uma fábula
divertida adaptada por Paula
Sousa do livro homónimo de
Joana Alexandre, Rute
Agulhas, Catarina Lopes e
Susana Amorim.
No contexto da prevenção
primária do abuso sexual das
crianças este projeto visa
trabalhar a nitidez emocional
e cognitiva das fronteiras
entre o corpo da própria

criança e o mundo exterior no
qual ela se insere, particu-
larmente no que diz respeito
a ameaças contra o seu bem
estar e a sua integridade
física. Espartilhar a noção de
“segredo” inserindo a dife-
rença entre o bom e o mau
segredo, situar o toque no
seu corpo, delimitando o bom
do mau toque, o privado do
não privado, e empossar a
criança dos critérios para
dizer sim ou não em cada
caso, bem como  saber pedir
ajuda a pessoas de confiança,
são alguns dos elementos
que o espetáculo põe em
evidência, incentivando a sua
apropriação pelos especta-

dores de idades mais jovens.
Além de se revestir de uma
dimensão necessária à peda-
gogia, não apenas escolar
mas familiar e social, esta
abordagem é, no parecer da
CPCJ de Sintra Oriental e do
ISCTE (parceiros neste
projeto), inteiramente nova e
singular – segundo as inves-
tigadoras e psicólogas que
criaram o material que serve
de base a este trabalho,
pouco mais há no panorama
artístico performativo a nível
nacional e europeu que incida
na temática explorada.

Autoria: Joana Alexandre,
Rute Agulhas, Catarina Lopes



JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 SINTRA | Redacção: 21 910 68 31 | Publicidade: 21 910 68 30

Os melhores do fotojornalismo reunidos em Aveiro
o fim-de-semana de 3 e 4
de dezembro aconteceu
em Aveiro o maior evento
nacional que congregou
um conjunto de pessoasN

intrépidas, corajosas, criativas,
inspiradas, inspiradoras, famosas,
excelentes contadores de histórias,
histórias vividas em primeira mão
nos locais mais impensáveis do pla-
neta e muitos deles incrivelmente
belos outros incrivelmente deso-
ladores.
Foram 2 dias e meio que me pare-
ceram uma semana tal foi a quali-
dade e a intensidade do tudo o que
ali foi partilhado no auditório
municipal de Aveiro.

Sem sair das nossas cadeiras vive-
mos verdadeiras aventuras no gelo
do Ártico, andamos pela Islândia,
pela Gronelândia, com temperaturas
de 50 graus negativos, cruzamo-nos
com ursos polares, focas e esqui-
mós, encontramos icebergues a der-
reter e mares a descongelar através
do olhar do fotógrafo Islandês que
há 40 anos anda pelo Ártico a foto-
grafar para National Geographic,
a preto e branco, pois claro, as mais
belas imagens que já vi. O nome
deste grande fotógrafo e contador
de histórias (todo o fotógrafo é um
contador de histórias) é Ragnar
Axelssen.

Fernanda Botelho

Fernanda Botelho
e Rick Smolan no Aveiro Fest

Este foi o último orador de domingo
no festival Exodus Aveiro Fest.
Se a forma como este evento termi-
nou foi deslumbrante e não deixou
ninguém indiferente, a forma como
começou na sexta-feira à noite, com
outro grande senhor foi apenas uma
amostra, um levantar do véu para o
que se seguiria nos próximos dias.
O seu nome é Rick Smolan, CEO da
Against All Odds Productions é um
autor best-seller do New York Times
com mais de cinco milhões de cópias
dos seus livros impressos.  Antigo
fotógrafo da Time, Life, and National
Geographic, Smolan é mais conhe-
cido como o co-criador da série de
livros “Day in the Life”.  Os seus
projetos de fotografia, que apresen-
tam o trabalho de centenas dos
principais fotógrafos do mundo e
combinam a narrativa criativa com
tecnologia de ponta, são regular-
mente apresentados nas capas de
publicações prestigiadas em todo o
mundo, incluindo Fortune, Time, e
GEO.  
Rick veio contar-nos a história de
uma jovem Australiana de 27 anos
que em 1978 decidiu atravessar o
deserto australiano, o chamado
outback, terra sagrada dos aborí-
genes, sem companhia humana,
apenas com 4 camelos e um cão. A
história é longa, a viagem demorou
9 meses e muitas peripécias. Esta
história ilustrada num belíssimo
livro de capa dura e fotografias de
cortar a respiração, impressionou-
me de tal forma que nessa noite não
consegui dormir. Durante a insónia
lembrei-me da primeira revista da
National Geographic que assinei
e foi precisamente essa que tinha
na capa uma tal Robyn Davindson
com um camelo, seu companheiro
de viagem.  Não sei o que fiz às revis-
tas, acho que me desfiz delas à
pouco tempo mas agora arrependo-
me pois  teria relido o artigo com
olhos novos, agora que tinha
conhecido o autor desse foto que à
época já tanto me tinha impres-
sionado.
Na manhã seguinte foi a apresen-
tação e mesa redonda com todos os
convidados, a maioria fotógrafos e

videógrafos de várias nacionali-
dades, várias idades e grandes
talentos.
Diz-lhe alguma coisa nomes como

Pippa Ehrlich, Britt Mumma, José
Sarmento Matos, Michael Yama-
shita, Pie Aerts, Andy Best, Alixan-
dra Fazzina, Art Wolf, Jacinto
Policarpo, Rick Smolan, Andreas
Noa, Vitor Gordo,  Luís Godinho,
David Freitas, Nuno Cruz,  Matilde
Fieschi, Luísa Ferreira?
Alguns destes nomes desenvolvem
projetos em Portugal como por
exemplo o Trashtravel cujo filme
contou o ano passado com o apoio
da Câmara Municipal de Sintra e foi
apresentado no auditório do Olga
Cadaval. O Nuno Cruz também de
Sintra foi falar de turismo regene-
rativo. O David Freitas que não é
fotógrafo mas sim professor e
ativista de causas humanitárias foi
partilhar o seu projeto num orfanato
da Guiné-Bissau, Ambulance for
Hearts. A Luísa Ferreira jornalista
do Público veio dar-nos a conhecer
o bonito projeto Rostos da Aldeia,
desenvolvido nas aldeias do interior
de Portugal.

Os estrangeiros, maioritariamente
fotógrafos e ativistas ambientais,
sociais e humanitários contaram-
nos histórias de lugares onde tive-

mos o privilégio de os acompanhar
através da magnitude das imagens.

Como se define este festival

“O Exodus Aveiro Fest é um festival
internacional de fotografia e vídeo
de viagem e aventura que tem uma
missão de difusão cultural, humana
e ambiental através da partilha de
alguns dos melhores profissionais
do mundo destas áreas no Centro
de Congressos de Aveiro.
O festival, único e já considerado
além fronteiras como um dos
melhores do Mundo, promove a
descentralização como princípio e
solidificou-se em Aveiro. Acolhendo
artistas de renome, promove o
acesso e o desenvolvimento cul-
turais estimulando simultaneamente
a participação das comunidades
locais e regionais, antes e durante o
próprio evento.
O Exodus é o festival dos valores

humanos, culturais, sociais e am-
bientais. Esta é a missão. Aproximar
a comunidade local criando uma
dimensão genuína e internacional.

É o festival das viagens, da aven-
tura, da curiosidade e do “desafio
de nos desafiarmos”, unidos e
inspirados pelos valores. É o ponto
de partida para um mundo mais
tolerante, partilhando os melhores
trabalhos de fotografia e vídeo
sobre as temáticas que mais valor
têm para a sua divulgação e preser-
vação, inspirando ao conhecimento
e descoberta.
No evento teremos apresentações
de projetos, portfólios e histórias
pessoais vividas por grandes talen-
tos e influentes fotógrafos e videó-
grafos; poderosas masterclasses
para aqueles que procuram a opor-
tunidade de evoluir e aperfeiçoar a
sua arte de criação visual; e expo-
sições de fotografia, com galerias
de cortar a respiração que vão levar
os participantes a ver mais além.
A palavra “Exodus” pode ser de-
finida como pessoas em movi-
mento”.

7 de dezembro 2022

fotos: fernanda botelho


