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No dia 11 de Janeiro foi concretizada a
cerimónia de descerramento da placa que
oficializa o Dojo da Academia de Judo Filipa
Cavalleri, em Janas. A cerimónia que
decorreu ao início da noite, teve a presença
do Secretário de Estado da Juventude e
Desporto João Paulo Correia, do Presidente
do Comité Olímpico de Portugal, José
Manuel Constantino, do presidente do IPDJ,
Vítor Pataco, para além de representantes
de várias Instituições ligadas à modalidade,
do Poder Local, como a CMS, e UF Sintra,
e obviamente dos dirigentes do Janas FC;
David Louro, Fernando Pereira, e Susana
Gonçalves, cuja importância no projecto não
pode ser esquecida, já que a colectividade
viu enorme potencial na parceria com Filipa
Cavalleri.
De relevar também a presença dos Embai-
xadores da Academia, a jornalista Cecília do
Carmo que fez as apresentações, Célio Dias,
e Nelly Cavalleri.
Tratando-se duma cerimónia já no fecho
desta edição, no próximo número, voltare-
mos com mais pormenores sobre o
acontecimento.
Refira-se que o Dojo da Academia de Judo
Filipa Cavalleri, já tinha realizado algumas
actividades antes da inauguração oficial.

Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Ribeiro, inaugura Academia de Judo Filipa Cavalleri em Janas

Do sonho, nascem as vitórias

foto: ventura saraiva
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HISTÓRIA LOCAL

Arqueólogos que ajudaram a “Descobrir” sítios arqueológicos
em Sintra: Breves biografias de alguns estudiosos (II)
Nuno Miguel Jesus*

(Licenciado em História e Mestre
em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona)
Investigador)

(Continua)

continente africano.
Elaborou ainda diversas cartas geo-
lógicas: Setúbal, Almover, Peniche,
Loures, Carrapatosa, Bombarral,
Alcobaça, Marinha Grande, Leiria e
Vieira de Leiria.
Em Sintra estudou, com Octávio da
Veiga Ferreira, a Praia da Samarra e
a sua riqueza arqueológica.

Refs: FERREIRA;O. da Veiga; Dr.
José Camarate de Andrade França
(1923-1963), in Boletim da Socie-
dade de Espeleologia Portuguesa,
volume 7, 2ª série, nºs 1 e2, Lisboa,
1963

CHOFFAT;  PAUL
Locais Estudados: Queluz, Belas e
Cacém, Almargem, Colares…
Paul Choffat nasceu a 14 de Março
de 1849 e faleceu em Lisboa, aos 70
anos de idade, em 6 de Junho de
1919. Suiço de nacionalidade, pas-
sou a infância na pequena locali-
dade de Porrentruy, onde fez os
estudos primários. Por decisão do
pai, seguiu depois estudos sobre
Banca e Finanças em Besançon,
que viria todavia a abandonar para
ingressar na Universidade, para
cursar Química e Ciências Naturais.
Académico brilhante, fez parte de
diversas agremiações científicas na
sua terra natal, na Bélgica, França e
Portugal. Participa em 1878 no Con-
gresso Internacional de Geologia
em Paris, onde conhece Carlos
Ribeiro, de quem fica imediatamente
amigo. Convidado por este para vir
trabalhar no nosso país, abandona
uma brilhante carreira científica e
académica no seu país para vir
estudar a geologia e Pré-História do
território nacional, em particular a
zona de Sintra. Metodicamente
percorreu toda a zona de Sintra, lito-
ral e interior, recolhendo em diver-
sos passeios os seguintes espécies
fósseis, de locais como Belas, Sintra,
Almargem, Colares: Purpuroidea
venceslasi, globosa, prerocera
riberoi, strommmbus bellasensis,
cyphosolenus pisonensis, nerinea
infravalanginiesis, douvillei,
nerinea bellasensis, natica pilleti,
natica manueli, mexilhoeirensis,
leviathan, pseudo-leviathan, vila-
novae, gasulae,, munieri, phasia-
nella peroni, pseudomelania dol-
lfusi, corbula picteti, , navis e bella-
nensis, cyprina infravalangi-
niensis, trichites marcoui, ostrea
delgadoi, carezi, pseudo-africana.
Deveu-se ainda a ele o estudo e
identificação de alguns traços
fundamentais da geologia sintrense,
como o abundante período Cretá-
cico evidente em locais como Belas,
Cacém, Queluz, os granitos de
Almargem, Granja do Marquês, as
famosas lápias de Negrais, ou a
formação granítica da Serra de
Sintra.

Refs: CHOFFAT, Paul; Esquise de
la marche de l´ étude géologique
du Portugal, Ernesto Chadron,
Porto, 1892
FLEURY,Ernest; Une phase bril-
lainte de la géologie portugaise:
Paul Choffat 14 Mars 1849-6 Juin,
1919, Laboratoire de Géologie de
L´Institute Súperieur Technique de
Lisbonne, Lisbonne, 1920
CHOFFAT; Paul; Passeio geológico
de Lisboa a Leiria; trad. De J. C.
Berkeley Cotter, Imporensa Lucas
Evangelista Torres, Lisboa, 1891

CORREIA; VERGÍLIO
Locais Estudados: Queluz e Belas
Nasceu a 19 de Outubro de 1888 na
Régua e faleceu a 4 de Abril de 1944
na cidade de Coimbra. Ingressando
nesta cidade no curso de Direito em
Coimbra, conclui o mesmo em 1911,
passando a desempenhar funções
de sub-delegado da Procuradoria
Geral da República pouco depois.
As férias passava-as numa quinta
de Belas detida pelos pais. Por aqui
explorará os arredores da zona,
estudando a sua antiguidade,
contactando com a arte rupestre e
com a arqueologia. Amigo de Leite
de Vasconcelos, acaba por desistir
da sua carreira na magistratura e
concorre, acabando por ser aceite,
como director do Museu Etnoló-
gico, onde substituiria Félix Alves
Pereira. A partir desta altura passa a
dedicar-se por completo ao estudo
da História de  Arte e à exploração
arqueológica de vários sítios de
interesse arqueológico, deixando
desde 1915 até à sua morte diversos
estudos sobre, entre outros temas,
a igreja de Lourosa, os  velhos teares
de Coimbra, diversos opúsculos
sobre Azulejaria,  a pintura a fresco,
estudos ítalo-portugueses, sobre
Nicolau de Chanterene, Vasco Fer-
nandes; diversos pintores portu-
gueses de Lamego, Mosteiro da
Batalha, Alcobaça, a Arte no centro
do país, as influências artísticas
portuguesas na zona do Magrebe e
até sobre a Universidade de Coim-
bra, sobre a romanização da Lusi-
tânia, o museu Santos Rocha e o
seu fundador, Conímbriga, a que
dedicou especial atenção já no final
da vida e também a Alcácer do Sal,
tendo sido o primeiro a escavar e
estudar este importante local do
ponto de vista arqueológico. Fun-
dou ainda algumas publicações
onde expôs algumas das descober-
tas, como Terra Portuguesa, Arte e
Arqueologia, tendo colaborado nos
periódicos O Século e Diário de
Notícias. Foi também director do
Diário de Coimbra. Foi ainda sócio
da Academia Portuguesa de Belas
Artes; da Academia Portuguesa de
História; do Instituto de Coimbra;
da Real Academia Histórica de
Madrid e da Deustcher Archaelo-

(Continuação)

BREUIL; HENRI
ÉDOARD PROSPER
Locais estudados: Litoral Sintrense
(Colares e São João das Lam-
pas,Magoito,Samarra..)
Conhecido também pelo nome de
abade Breuil, este sacerdote jesuita
francês nasceu em 28 de Fevereiro
de 1877 e faleceu a 14 de Agosto de
1961. Arqueólogo, etnógrafo e geó-
logo ficou sobretudo conhecido pe-
los seus trabalhos sobre a arte
rupestre e geológica em Lascaux.
Com Georges Zbyszewski, seu
discípulo, percorreu durante a déca-
da de 40 do século XX todo o litoral
do concelho de Sintra, estudando a
zona do Magoito, Praia das Maçãs,
Assafora e outras praias da costa
sintrense, nelas identificando vários
núcleos geológicos e pré-históricos
de que muito contribuíram para o
conhecimento daqueles locais e da
presença humana deles desde há
vários milénios atrás. Chegado a
Portugal como outros académicos
estrangeiros durante o conturbado
período da II Guerra Mundial,
leccionaria na Faculdade de Letras,
sendo mais tarde agraciado com
inúmeras honras pelo Estado
português. Faleceu em França,
Sobre a história de Sintra destacam-
se sobretudo os seus trabalhos
sobre o litoral sintrense, publicados
no Bulletin des Études Portugaises.

Refs: HELENO; Manuel; O Abade
Breuil e Portugal, separata de Ar-
queólogo Português, Lisboa, s/d
HENRI-MARTIN; G.; Hommage à
l´abbé henri Breuil: s avie, son
ouevre, bibliographie de ses
travaux; Henri Martin, Paris 1957

CAMARATE FRANÇA; JOSÉ
Locais estudados: Praia da Samarra
Nasceu em 1923 e morreu preco-
cemente em 1963. Frequentou e
concluiu os estudos na Escola
Superior Colonial, cursando ainda
Altos Estudos Coloniais na mesma
instituição, completando ambas as
formações com notas máximas.
Frequenta em seguida o curso de
Ciências Geológicas na Faculdade
de Ciências, ingressando após o seu
término, em 1960, nos Serviços de
Minas dos Serviços Geológicos de
Lisboa. Durante esse período estu-
dou temas da sua especialidade, do
período pré-historico e do período
jurássico. Realizou diversos está-
gios de especialização em França,
tendo colaborado num congresso
realizado no Luxemburgo (1963). O
último em que tomou parte, realizou-
se nas Ilhas Canárias, tendo-se
debruçado sobre a Pré-História e
estudos do período quaternário no

gische Geselchaft, de Berlim.

Refs: MACHADO; J. L. Saavedra,
Subsídios para a História do mu-
seu etnológico dr. Leite de
Vasconcelos, MEN, Lisboa, 1964

FERREIRA;  FERNANDO
BANDEIRA
Locais Estudados: Epigrafia em São
João das Lampas; São Mamede de
Janas
Nasceu em Lisboa, a 10 de Setembro
de 1921, e faleceu em Setúbal em 2
de Agosto de 2002. Arqueólogo
com amplo trabalho em áreas como
a Epigrafia, a Pré-História e a
Antiguidade,licenciou-se em 1945
em Ciências Histórico-Filosóficas,
obtendo ainda a  formação em Ciên-
cias Pedagógicas na mesma insti-
tuição. Assistente na mesma insti-
tuição, foi aindavogal da JNE entre
1951-1972 (secção arqueológica);
auxiliar de naturalista no Museu
Etnológico Dr. Leite de Vasconcelos
desde 1958, Inspector Superior das
Bibliotecas e Arquivos (desde
1961), transitando em 1976 deste
serviço para o departamento de
Arqueologia da Direcção Geral de
Assuntos Culturais, hoje IPPC, onde
se manteve como assessor deste
organismo até 1991, altura em que
se aposentou. Enquanto ligado à
JNE e ISAB dinamizou diversas
escavações na Praça da Figueira
entre Fevereiro a Maio de 1962, e
no Museu Etnológico catalogou
materiais de origem paleolítica.
Colaborou em diversas publicações
como Mundo Literário; Seara
Nova; Arqueólogo Português;
Revista de Guimarães; Brotéria;
Revista da  Faculdade de Letras
de Lisboa; Conimbriga, Revista
das Bibliotecas-Arquivos-Museus,
colaborando ainda no Glossarium
Archaelogicum e na Grande En-
ciclopédia Portuguesa e Brasi-
leira; sempre com artigos da sua
especialidade.
Realizou ainda intervenções sobre
ciências arqueológicas, epigrafia e
toponímia na Sociedade de Geogra-
fia e no Instituto Português de
Arqueologia (entretanto extinto),
no XII Congresso Luso-Espanhol
para o Progresso das Ciências de
1950, no II Congresso Nacional de
Arqueologia de Espanha (1951); no
Congresso Internacional de Histó-
ria dos Descobrimentos em 1960,
onde tomou funções de secretário
e apresentou comunicações.
Lisboa e arredores; Almada, Pal-
mela, Setúbal ou Tróia (entre 1948-
1957), foram alguns dos locais onde
participou em escavações arqueo-
lógicas e outras. Vogal da Comissão
Nacional da Carta Arqueológica de
Portugal em 1976, fazendo o
levantamento arqueológico da área
Alvito-Girola (Alentejo).

No que toca ao termo sintrense
estudou a epigrafia romana da zona
de São João das Lampas e a ermida
de São Mamede de Janas, publican-
do sobre a mesma diversos estudos
e colaborou ainda em Vária Epi-
graphica, tendo ainda redigido o
importante estudo Notícia de três
inscrições lusitano-romanas de
Janas e de S. Miguel de Odrinhas.
,saído em 1955 numa separata da
revista Brotéria.

Refs:.ENCARNAÇÃO,José d´;José
de Bandeira Ferreira, um labor de
epigrafista, in Archeólogo Por-
tuguês, Lisboa, s/d

FERREIRA;  OCTÁVIO
DA VEIGA
Locais estudados: Penha Verde;
Samarra; Agualva…..
Nascido em 1917 em Lisboa, seria
também nesta cidade que viria a
falecer em 1997. Engenheiro
especializado em minas, trabalhou
na Comissão Reguladora de Comér-
cio e Metais (1941) transitando
posteriormente para a Direcção Ge-
ral de Minas e Serviços Geológicos
(1950-87). Arqueólogo, foi ainda
estudioso da pré e proto historia,
romanização da península ibérica,
joalharia, arte rupestre, mineração e
numismática. áreas onde deixou
assinaláveis contribuições.
Foi um dos principais defensores do
vaso campaniforme, tendo mesmo
apresentado na Sorbonne uma tese
sobre esta matéria. Amigo de, entre
outros, D. Fernando de Almeida e
do professor Mendes Corrêa, seu
antigo mestre, foi a convite destes
que ingressou no Museu de Etno-
logia, desenvolvendo durante este
período uma intensa actividade
científica, exposta sobretudo no
Archeológo Português, entre 1967-
1972.
Mais tarde, seria convidado pelo
Professor Oliveira Marques para
regente da cadeira de Pré-História
na FCSH da UNL, cargo que ocupou
até 1987, data em que se aposentou
de qualquer actividade.
Foi um dos mais activos denuncia-
dores da destruição e delapidação
do património arqueológico na-
cional.
Estudou em Sintra o Tholos da
Agualva, a praia da Samarra e sua
estação arqueológica, a Penha
Verde em Sintra, entre outros locais.

Refs: CARDOSO; João Luís; O. da
Veiga Ferreira, 1917-1997-sua
vida e obra cientifica, in Estudos
arqueológicos de Oeiras, volume
nº 16, Oeiras, 2008
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Caros Senhores,

Depois de um telefonema em
que expus a situação foi pe-
dido que enviasse um e-mail.
Desde a passada segunda-
feira 2 de Fevereiro houve
uma alteração na rede de
transportes com anúncios de
grandes melhorias do serviço.
Odrinhas onde estou é
servida agora por um único
autocarro 1633. Desde o iní-
cio tem havido muitos atra-
sos e supressões de auto-
carros que estão no novo
horário. Não vou fazer a lista

Graves prejuízos causados pela falta de autocarros
Moradores apresentam queixa ao Poder
Local sobre autocarros amarelos

exaustiva da situação mas
noto que por exemplo no
passado domingo não se
realizou nenhum dos autocar-
ros previstos, o que se com-
prova por testemunhos vá-
rios e por contacto com o
terminal rodoviário da Ericei-
ra. Os prejuízos sobre todos
nós são óbvios em particular
junto dos que não possuem
veículo próprio. Assim
enquanto representantes
eleitos pela população que
acredita serem Vós os
defensores dos interesses da
população, esperamos que

alertem quem de direito,
recordando que a concessão
obriga à prestação do serviço
por parte da Viação Alvorada.
Com os melhores cumpri-
mentos e em nome dos uten-
tes Odrinhenses severamen-
te prejudicados,

João Silva

NR: Jornal de Sintra já
transmitiu à Carris Metro-
politana e à Câmara Municipal
de Sintra a posição de muitos
utilizadores, que vêm a sua
vida transtornada por falta de
esclarecimentos adequados.

Iniciou-se em janeiro a circulação no Concelho de Sintra dos novos autocarros da
Carris Metropolitana que visam substituir os até então existentes.
Chega ao Jornal de Sintra reparos dos habituais utilizadores de Sintra que se
sintetiza na falta de informação objectiva prestada, dos circuitos actuais dos novos
autocarros e respectiva correspondência aos circuitos e horários anteriores e ainda
do desconhecimento, em muitos casos dos actuais motoristas que estão numa fase
de adaptação.
Já contactámos os representantes da actual empresa e destes factos demos também
conhecimento à Câmara Municipal de Sintra.
Abaixo um desabafo de um utilizador de Odrinhas, que resume em parte o que
está acontecendo em todo o concelho.

A Câmara Municipal de Sintra registou mais de 46 mil
entradas no Reino de Natal, no Parque da Liberdade, que
aconteceu de 1 de dezembro a 6 de janeiro.
Neste período, o evento conseguiu receber mais de 7.100
bens alimentares, cerca de 380 alimentos para animais e 46
mantas para animais, doações que servirão para apoiar as
famílias do concelho. 
Para o presidente da autarquia, Basílio Horta, é de realçar o
“espírito de solidariedade de quem nos visita e a forte adesão
a este evento ano após ano. O Reino de Natal já se tornou um
marco em Sintra e trabalhamos para que seja cada vez mais
mágico e solidário.”
O evento festivo reuniu as já habituais características ímpares
- a gratuitidade e cariz solidário - no coração do Centro
Histórico de Sintra, proporcionando momentos inesquecíveis,
repletos de estrelas e brilhos das decorações natalícias, e
atividades para miúdos e graúdos.
Simultaneamente, o Terreiro Rainha D. Amélia foi palco, uma
vez mais, para o tradicional Mercado de Natal e para diversas
iniciativas dirigidas a toda a família. Este ano, os visitantes
puderam assistir a diversos concertos, animações levadas a
cabo pelo Chapitô e, ainda, a sessões de espetáculos de
videomapping na fachada do Palácio Nacional de Sintra.

Reino de Natal recebeu
mais de 46 mil visitantes

A Vogue Portugal lançou, para dezembro’22 e janeiro’23, a
edição “The Velvet Touch” que conta com um editorial
realizado no Parque da Pena e nos Jardins de Monserrate.
Num editorial em exclusivo para a Vogue Portugal com Maggie
Maurer, e fotografia por Cole Sprouse, “no seu País das
Maravilhas”.
No ambiente único da Serra de Sintra e num cenário descrito
na publicação “como um coração que se ergue nesta floresta
mágica, há nostalgia na névoa que se adensa, aconchego na
vegetação que a abraça, suavidade nos seus traços, na sua
expressão, na sua energia”.
Sobre as imagens que os mais curiosos poderão encontrar, a
icónica revista adianta que este “é um País das Maravilhas
que se ergue na Serra de Sintra. Mesmo aqui, em território
nacional”. “Se Lewis Carroll não tivesse imaginado a Won-
derland de Alice, seria ali, no Parque da Pena, que se imaginaria
tal floresta mágica”, acrescenta a publicação.
“Curiouser and Curiouser” é o mote deste editorial, realizado
em exclusivo para a Vogue Portugal, que pode ver completo
na edição “The Velvet Touch” já disponível em shop.light-
house.pt e nas bancas.

Fonte: CMS

Sintra na capa da Vogue Portugal

www.jornaldesintra.com

JORNAL DE SINTRA
O SEMANÁRIO DO CONCELHOO SEMANÁRIO DO CONCELHOO SEMANÁRIO DO CONCELHOO SEMANÁRIO DO CONCELHOO SEMANÁRIO DO CONCELHO

Há 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 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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O Conservatório de Músi-
ca de Sintra celebra o novo
ano em dois fins-de-semana
de concertos com entrada
livre.
No sábado14 de janeiro,
pelas 15h30, o Coro Leal da
Câmara e a Orquestra de Câ-
mara regressam à Igreja do

Conservatório de Música de Sintra celebra o novo ano com série de concertos
nos concelhos de Sintra e Amadora

Cumprindo-se uma tradição
de vários anos, na capelinha
de Nossa Senhora da Conso-
lação em Agualva - Mira Sin-
tra, realizou-se com assina-
lável êxito um Concerto de
Natal organizado por Maes-
trina, Professora Susete
Perhat (Professora Suzy).
No evento, de repertório ade-
quado à época natalícia,
actuaram o Grupo Coral
Sénior da Universidade de
Agualva-Mira Sintra (USIA
MS) “Gente que Canta” e o
Grupo Coral da Paróquia do

Agualva – Mira Sintra
Grupos Corais – Concerto de Natal

Imaculado Coração de Maria
do Cacém “Cantares Tar-
dios”, Grupos criados e regi-
dos pela Professora Suzy,
tendo no final actuado em
simultâneo os dois grupos.
Deliciou também a assistência
com uma linda canção a solo,
Ana Júlia Duarte, compo-
nente do Grupo Coral de
Agualva-Mira Sintra.
Um final de tarde bem agra-
dável, envolvendo público,
que muito sensibilizou todos
os presentes.

JVC

Orquestra de CâmaraCoro Leal da Câmara

Santíssimo Redentor, na
Damaia, para um concerto
com um repertório diversifi-
cado, no qual se destaca a
interpretação conjunta das
peças “Ave Verum”, de
W.A.Mozart e “Somewhere in
my memory”.
No domingo, 15 de janeiro,

às 16h00, o Coro Leal da Câ-
mara e o Coro Shantara parti-
cipam no encontro coral
“Desconcerto”, organizado
pela Paróquia do Imaculado
Coração de Maria, e que
conta também com a atuação
do Coro desta Paróquia e do
Coro InfantoJuvenil da

Paróquia de Loures.
Esta série de concertos cul-
mina a 21 de janeiro com duas
apresentações, no auditório
da Sociedade Filarmónica Boa
União Montelavarense. Às
15h30, para além do Coro Leal
da Câmara e da Orques-
tra de Câmara, que repetem

uma parte do programa
apresentado na Damaia, atua
também o Coro Infantil Sintra
Voci.
Às 17h30, sobem ao palco o
Ensemble de Metais, com-
posto por alunos do Curso
Básico e Secundário de
Música, e também os dois

projetos musicais especial-
mente concebidos para um
público adulto: o Coro Shan-
tara e a Orquestra de Sopros
de Adultos. 

Fonte: Conservatório de
Música de Sintra

A União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão é uma
das freguesias finalistas ao prémio “Junta-te ao Gervásio”,
promovido pela Sociedade Ponto Verde, que visa premiar os
projetos no contexto de reciclagem, com a candidatura “Uma
Freguesia Mais Sustentável na Palma da Mão”. 
Desde o início do verão de 2022 que a União das Freguesias
de Massamá e Monte Abraão, implementou o uso de copos
reutilizáveis em eventos como os arraiais populares e nas
noites no parque. Com esta solução, a autarquia adquiriu
mais de 3000 copos reutilizáveis que foram utilizados,
mediante caução, pelos visitantes ao longo dos dias em que
se realizaram os eventos.
Durante 11 dias de festa evitou-se que cerca de 7000 copos
de plástico fossem vendidos e despejados no lixo comum ou
largados no chão dos parques urbanos e das ruas
envolventes, reduzindo-se assim o número de horas na
limpeza dos resíduos no final de cada noite e criou-se uma
ação de reutilização deste material consciente em que o copo
“vai e volta”.
Mais informações sobre esta candidatura em www.uf-
massamamabraao.pt

Fonte: FMMA

Prémio “Junta-te ao Gervásio”
tem como finalista a União das Freguesias
de Massamá e Monte Abraão

PUB. JORNAL DE SINTRA

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

Encerra à Quinta-feira

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 fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas
• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa• Vitela assada à mirandesa
• P• P• P• P• Posta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta 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 flan• Pudim flan• Pudim flan• Pudim flan• Pudim flan
• T• T• T• T• Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha
• T• T• T• T• Taça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinhaaça belinha
• T• T• T• T• Taça do chefeaça do chefeaça do chefeaça do chefeaça do chefe
• T• T• T• T• Tarte geladaarte geladaarte geladaarte geladaarte gelada
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ez agora um ano que
o MAT - Museu An-
jos Teixeira reabriu
ao público, após
trabalhos de requali-

Requalificação do Museu Anjos Teixeira
fotos: henrique martins

F
ficação a que foi sujeito du-
rante cerca de 6 meses.
Os trabalhos consistiram
na substituição da cober-
tura, conservação das facha-
das e caixilharias, assim como
reparações e pinturas inte-
riores.
O Museu Anjos Teixeira é de-
dicado à mostra da escultura
de dois grandes Mestres
portugueses, pai e filho, Artur
Gaspar e Pedro Augusto dos
Anjos Teixeira, cujas conce-
ções (desenho e escultura)
que se inserem no Natura-
lismo, Realismo, Tardo-
Naturalismo e Neorrealismo.
Ambos exploraram as temá-
ticas da anatomia humana e
animal, o trabalho, a liber-
dade, as profissões, a condi-
ção feminina e as figuras
históricas e religiosas.
Foi a 24 de setembro de 1974,
que o Mestre Pedro Augusto
dos Anjos Teixeira (1908-
1997) legou oficialmente à
Edilidade Sintrense todo o
seu espólio (de cariz neor-
realista) e boa parte da do seu
pai, Artur Gaspar dos Anjos
Teixeira (1880-1935). As obras

destes dois grandes mestres
escultores contemporâneos
ficaram assim reunidas no
mesmo espaço. Em 1976 abriu
ao público passando a ser
residência do mestre Pedro
Teixeira, que a transformou
numa Casa-Museu pública e
num atelier vivo, onde aí deu
aulas de escultura entre 1977
e 1992.
Mais tarde, o museu sofreu
obras de beneficiação no seu
interior, tendo-se optado pela
pintura de paredes e peanhas
em tons mais claros, por forma

a destrinçar o que é infra-
estrutural e o que está expos-
to e procedido ao tabelamento
de todas as peças expostas.
O visitante, ao percorrer as
salas do Museu Anjos Tei-
xeira, facilmente descobrirá
os modelos e as maquetas de
muitas das obras que enga-
lanam e ornamentam as
praças, as ruas, os edifícios,
as instituições e as avenidas
de Portugal, resultando isso
numa mais-valia e numa maior
proximidade entre o utente e
as diversas coleções expos-

tas (escultura, desenho, me-
dalhística, pintura, correspon-
dência e fotografia).
Neste espaço têm estado em
exibição, ao longo de quase 5
décadas, a quase totalidade
dos trabalhos escultóricos
destes dois artistas cujas te-
máticas vão desde a anatomia
humana e animal, até à fixação
de costumes e de figuras po-
pulares, passando pelas es-
culturas religiosas, pelos
retratos de personalidades e
pelas conceções que explo-
ram a vivência dos trabalha-

dores e as diversas profis-
sões.
Muita coisa se poderia dizer
mais sobre este espaço e
sobre Anjos Teixeira, mas, o
melhor mesmo é fazer uma
visita, mas uma visita sem ser
com pressa, pois muito há a
observar, a interiorizar e a
questionar.
Em visita recente ao MAT
muito aprendi sobre o Mo-
numento ao Trabalhador
Rural, localizado em São João
das Lampas. E muito ainda me
questiono do porquê da

dimensão do painel desi-
gnado “O Pão Nosso de cada
Dia”. Sei apenas que para
Anjos Teixeira o ‘grande
monumento’ seria o pórtico
do pão. E sobre os saloios, o
que dizer?
O melhor é mesmo lá ir… que
é o que farei novamente em
breve.

Henrique Martins,
colaborador local
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O MURPI está preocupado com o aumento da pobreza entre
a população idosa e a privação do acesso a bens alimentares
essenciais a uma alimentação adequada e ao pagamento de
primeiras necessidades.
A erradicação da pobreza entre os idosos e a garantia do
direito à segurança económica é uma exigência da Cons-
tituição da República Portuguesa que se concretiza pela
valorização das pensões.
O MURPI exige que a sua proposta de aumento extraordinário
mínimo de 60 euros em todas as pensões seja contemplada
para dar resposta à grave situação económica em que vivem
milhares de reformados. O aumento do custo de vida é
resultante da progressão da inflação e da opção do Governo
em seguir as orientações do FMI e da EU, não cumprindo a
lei, procurando-nos enganar com suplementos, meias pensões
e o seu aumento exíguo destas.
É imperioso travar o custo de vida, criando um cabaz de Bens
essenciais, com a fixação de preços.
Produtos alimentares: pão, leite, peixe, carne, ovos, legumes,
fruta.
Serviços essenciais: eletricidade, gás, água, habitação.
É escandalosa a acumulação de lucros pelos grandes dis-
tribuidores de produtos alimentares à custa de baixos salários
e à imposição de preços baixos na aquisição de bens
alimentares aos pequenos e médios agricultores.
Vamos fazer ouvir a nossa voz; exigimos o cumprimento da
lei.
Apelamos a todos os reformados, pensionistas e idosos que
continuem a assinar a petição “Repor o Poder de compra das
pensões”
Estamos atentos e defendemos os nossos direitos.
Juntos somos mais fortes!                             MURPI/JAN2023

MURPI Confederação Nacional de Reformados
Pensionistas e Idosos
O aumento
do custo de vida
Cabaz de bens essenciais, com fixação de preço

É com muita satisfação que A Creche Sempre
em Flor e o Centro Social da Sagrada
Família, anunciam a realização da 10ª
edição dos Ciclos Temáticos de Intervenção
Psicossocial, dando assim continuidade a
esta iniciativa que tanto nos orgulha e motiva
a continuar, contando com a importante
parceria e alto patrocínio da Câmara
Municipal de Sintra.
Os X Ciclos pretendem continuar a promover
a troca de ideias, proporcionando um espaço
de reflexão e debate sobre temas de interesse
na Intervenção Psicossocial.
O modelo dos Ciclos compreende a
intervenção de oradores convidados por cada
sessão, sucedida por debate alargado à
audiência.
Estes destinam-se a todos os profissionais
que desenvolvem a sua atividade profissional
na área de intervenção psicossocial e
elementos da comunidade interessados.
As sessões são gratuitas, mas sujeitas a
inscrição, sendo o número de vagas limitadas.
A inscrição deve ser efetuada através de
resposta ao formulário, acedendo ao seguinte
link:
h t tps : / /docs .google .com/forms/d /e /
1FAIpQLSfnYAkU0lx4_LIPUxNTooAK1GHY040OEP1XfebuP2IVjkC-
Yw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Caso se verifique incapacidade de aceder ao
link e queira efetuar inscrição, pedimos que
indique o nome, entidade, cargo, contacto
telefónico e identifique o nº das sessões em
que pretende estar presente para o e-mail: 
ciclostematicosinfo@gmail.com
Antecedendo cada uma das sessões será
confirmada a presença dos inscritos.

X Ciclos Temáticos de intervenção
Psicossocial – Ano 2023
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Campeonato Distrital da 2.ª Divisão da AFL – Acerto de calendário

Negrais bate Loures B (2-0) e soma quarta vitória
Ventura Saraiva

D

foto: cortesia - srdn

iogo Miguel estreou-se a
marcar esta temporada,
assinando o golo inau-
gural da partida, aos 37
minutos. Uma vantagem

Com os campeonatos distritais em pausa, algumas equipas aproveitaram o domingo, dia 8, para acertar o calendário. Na 2.ª Divisão-Série 1, a SRD
Negrais recebeu o Loures B, encontro relativo à jornada 6, e venceu por 2-0. Foi a 4.ª vitória da equipa orientada por João Carlos Esteves, a segunda
para o campeonato sob sua orientação. A conquista dos 3 pontos, permite, para já, reduzir a diferença para o grupo da frente, e entrar numa zona
mais confortável, depois de andar algumas jornadas na condição de lanterna vermelha.

que daria ainda mais ânimo à equipa
de Negrais, a precisar de pontos
para sair da cauda da classificação.
A turma de Loures, tranquila na
tabela, apostava também em levar a
vitória, e assim “encostar-se” ao 4.º
classificado, o Águias de Camarate.
E se dúvidas houvesse, as três al-
terações registadas ao intervalo
pelo treinador visitante, Ivo Miran-
da, dava conta disso mesmo, insa-
tisfeito com a desvantagem no
marcador, apesar de mínima.
No segundo tempo, e na primeira
paragem do jogo, o Loures voltou a
mexer na equipa, com João Carlos, a
fazer entrar, Charli Évora, e Hugo

Série 2 – Jornada 13
1.º Dezembro B empata em Linda-a-Velha
Em antecipação à jornada do próximo domingo, dia 15, SC Linda-a-
Velha, e 1.º Dezembro B, jogaram no dia 8, no campo da equipa do
concelho de Oeiras.
Rodrigo Oliveira, marcou aos 28 minutos para o conjunto de Linda-a-
Velha, e Afonso Gomes, da marca de penalti, aos 68’ para o 1.º Dezembro.
Lidera a classificação, o SF Palmense (28 pontos) que recebe o GD Rio
de Mouro.Final do jogo, e o agradecimento aos adeptos que marcaram

presença nas bancadas do campo General Barnabé Ferreira

No regresso dos nacionais de Futsal, o
MTBA recebeu no sábado, dia 7, o Núcleo
Sporting do Pombal, tendo ganho por 3-0.
O jogo referente à 11.ª Jornada do nacional
da III Divisão- Série B, e a soma dos 3 pontos,
permite à equipa das 4 Aldeias consolidar a
terceira posição na tabela classificativa, ainda
que o 4.º classificado, a ARCD Mendiga tenha
um jogo a menos, já que na recepção ao GD
Beira Ria foi interrompido devido às
condições climatéricas.
A jornada teve ainda um jogo adiado, o CS
São João-Boa Esperança (dia 21 fevereiro).
A próxima jornada e que se realiza amanhã,
dia 14 (sábado), tem o MTBA a jogar de novo
na condição de visitado, e recebe às 18h00, a
ACR Arnal (Leiria).

o pavilhão desportivo, Joaquim
Aranha, no Bairro da Tojeira (S.
Domingos de Rana), o GSC Novos
Talentos venceu a equipa da casa
por 3-4, com a equipa da casa,

Futsal – Taça Associação de Futebol de Lisboa – 3.ª Eliminatória
Novos Talentos vence na Tojeira (3-4) e segue na prova
Ventura Saraiva

Romana, saindo Diogo Miguel, e
Guga Oeiras. E seria já no derradeiro
minuto dos descontos (90+4’) que
Charlie Évora, fez o 2-0, para enorme
festa de jogadores, adeptos, e
equipa técnica.
Com a vitória, a SRD Negrais, igua-
lou o Atlético do Tojal na classifi-
cação, ambos com 15 pontos (11.º
lugar).

Na próxima jornada, domingo dia 15,
desloca-se ao terreno da UD Ponte
Frielas A, 2.º classificado com 29
pontos. Lidera o Interoeste, com 32
que se desloca ao campo da
Juventude Castanheira.
Nesta Série, o Sintrense B, recebe
no campo da Carreirinha, em La-
meiras, a Associação Murteirense.

Realizaram-se entre os dias 7 e 8, os jogos referentes à 3.ª Eliminatória da Taça
Associação de Futebol de Lisboa (AFL), um fim-de-semana marcado pelas condições
meteorológicas bastante adversas, a deixar de fora alguns jogos devido à humidade
do piso. Foi o caso do dérbi concelhio entre o USC Mira Sintra, e SC Vila Verde,
interrompido aos 5 minutos, com o clube da casa em vantagem por 1-0.
No domingo, em Lisboa, o jogo entre Frassati e Damaia Futsal nem se chegou a
iniciar, ficando assim duas equipas por apurar para a fase seguinte da competição.
A JOMA foi eliminada ao perder no recinto do CD Jardim da Amoreira, por 4-0.

N
orientada pelo ex-treinador do SC Vila Verde,
Rogério Ferreira, a dar muita luta, e a deixar a

Futsal – III Divisão Nacional
(Série B); 11.ª Jornada
MTBA vence e reforça 3.º
lugar na classificação

A duas jornadas do fim da 1.ª fase do campeonato, o Real SC
procura somar os primeiros pontos na época de estreia no futebol
feminino de onze. A recepção ao Almada AC no próximo domingo,
dia 15, jogo referente à 4.ª jornada (houve troca na ordem dos
jogos), é a janela de oportunidade, tendo em conta que o emblema
da Margem Sul do Tejo, conquistou recentemente a primeira vitória,
com ambas equipas a terem registos muito semelhantes de
resultados negativos.
Na ronda do passado domingo, dia 8, perdeu em casa (0-2), com as
lisboetas da AD Pastéis da Bola.                                                     VS

Na 13.ª Jornada do Campeonato de Portugal que teve lugar
no domingo, dia 8, dos emblemas concelhios em prova, só
o Sintrense conseguiu vencer e amealhar os 3 pontos.
No campo Pardal Monteiro, o Atlético de Pêro Pinheiro,
empatou (2-2), com o FC Mortágua, e no Estádio José
Peseiro, em Coruche, o 1.º Dezembro fez o mesmo resultado.
No parque de jogos da Portela, o Sintrense defrontou o
Atlético Clube Marinhense e derrotou a turma visitante
por 2-0, com um “bis” de David Brazão, aos 15 e 46 minutos
de jogo.
Na classificação, o Benfica de Castelo Branco manteve o

Campeonato de Portugal – Série C (13.ª Jornada)

Sintrense volta a subir com a vitória (2-0) sobre Marinhense
Futebol Feminino – Nacional da 3.ª Divisão – Série L
Real SC procura primeiros pontos
da temporada

incerteza no resultado até final do jogo.
Chegaram à vantagem de 2-0, com golos de
Nélson Martins, e Bruno Ascensão, ainda não
estavam decorridos 15 minutos. Valeu a
inspiração de Sandro Rodrigues que num
“bis” antes do intervalo, colocou o resultado
numa igualdade (2-2).

No reatamento para o segundo tempo, Sandro
Rodrigues, assina o “hat-trick”, e coloca o
Novos Talentos na frente do marcador. Fábio
Cunha, alargou no minuto seguinte para 2-4,
mas a formação da Tojeira, não desistiu. Daniel
Relvas, reduziu para a diferença mínima, e os
quatro minutos finais foram de pressão para
chegar à igualdade e levar o jogo para
prolongamento. A equipa de Agualva-Cacém
conseguiu levar a vantagem até final,
apurando-se para a 4.ª Eliminatória.
Clubes apurados: AD Carregado; Damaia
Ginásio; GD Vialonga; Pregança do Mar; SR
Manjoeira; Académico de Ciências; AM 18
de Maio; CD Jardim da Amoreira; Fonsecas e
Calçada; Operário Rangel; SC Torres; Futsal
Oeiras.
Por decidir: Mira Sintra-SC Vila Verde;
Frassati-Damaia Futsal.

1.º lugar, ao bater o Arronches e Benfica (2-0), e soma 26
pontos. O 1.º Dezembro, é 2.º, com 24, e o Sintrense, 3.º (23),
à frente do U. Santarém, Sertanense, com os mesmos pontos.
O AC Pêro Pinheiro é 6.º com 21.
Na jornada do próximo domingo, dia 15, no virar para a 2.ª
Volta, o Sintrense volta a jogar em casa, e recebe o Rio
Maior. Em Pêro Pinheiro há dérbi concelhio com a visita do
1.º Dezembro.
O líder, Benfica de Castelo Branco defronta no RFibatejo, o
U. Santarém.

Ventura Saraiva
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Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Zona Sul A; HC Sintra B, 5-Física B, 2

Biléu guardou o castelo, Pedro Lopes cavalgou sobre rodas
Ventura Saraiva

T

André Ferreira, Tiago Francisco, e Miguel Joaquim
no apoio defensivo a David Biléu

foto: ventura saraiva

As condições meteorológi-
cas adversas que se fizeram
sentir no passado fim-de-
semana, levaram ao adiamen-
to de alguns jogos referentes
à 11.ª Jornada do nacional da

Taça de Portugal Masculinos – Dezasseis-Avos-Final
Concelho de Sintra sem
representantes na prova

arde de domingo
chuvosa, e pou-
quíssimo público
nas bancadas do
pavilhão desporti-

Na recepção à equipa de Torres Vedras, a Física e Desportiva B, jogo realizado no domingo, dia 8, em Monte Santos, o Hockey Club de Sintra B, tinha
em mente somar os 3 pontos, para manter a perseguição ao líder, Vilafranquense, vencedor do encontro de sábado, frente ao CS Marítimo.
Apesar de ocupar o penúltimo lugar na classificação, o conjunto torreense bateu-se com determinação, e conseguiu causar muitos calafrios no reduto
defensivo sintrense. Valeu a tarde inspirada do guarda-redes, David Biléu, e do defesa/médio, Pedro Lopes, que foi o grande impulsionador do caudal
atacante da formação de Sintra.

vo em Monte Santos. Os que
marcaram presença, ainda que
alguns, com laços familiares
aos patinadores em ringue,
saíram satisfeitos com o
espectáculo proporcionado
pelas equipas. Muito fair
play (apenas 1 falta discipli-
nar para cada lado), ausência
de cartolinas amarelas, ou
azuis, e para ajudar uma boa
exibição do árbitro, Bruno
Henriques, do CRAHP
Lisboa.
Claramente favorito à vitória,
o Hockey Club de Sintra che-
gou à vantagem por André
Ferreira, concluindo uma boa
combinação ofensiva. Esta-
vam decorridos 5 minutos, e
foi preciso esperar mais dez,
para novo golo, e de novo
para a turma da casa. Tiago
Francisco de penálti, não
falhou, assim como António
Inglês a 6 minutos para o final
da primeira parte, concluindo
junto à baliza de Samuel Silva.

para garantir o resultado. E foi
na parte final que as duas fal-
tas disciplinares acontece-
ram, já fruto da emotividade,
e do relógio a parecer andar
mais rápido para os visitan-
tes, e mais lento para a visi-
tada.
Face aos resultados da jor-
nada, com a derrota da Asso-
ciação Alcobacense em
Campo de Ourique, o Hockey
Club de Sintra ascendeu ao
2.º lugar, a 2 pontos do líder,
Vilafranquense, embora a
equipa ribatejana tenha um
jogo a menos que a concor-
rência directa.

Ficha do jogo
Pavilhão em Monte Santos
Árbitro: Bruno Henriques
(CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 3-0. Final: 5-2
Marcadores: André Ferreira,
Tiago Francisco, António
Inglês, Pedo Lopes, e Rafael
Ogura (HCS); Rodrigo Mar-
tins, e Guilherme Maurício
(AEFD).
HC Sintra: David Biléu;
Pedro Lopes, Tiago Francis-
co (cap.), Guilherme Macha-

do, e André Ferreira (5 na en-
trada); Miguel Joaquim, Dio-
go Morais, Rafael Ogura,
António Inglês, e Henrique
Caeiro (gr).
Treinador: João Pereira
AE Física Desportiva: Sa-
muel Silva; Rodrigo Martins,
Guilherme Maurício, Diogo
Ruivo, e Manuel Santos (5 de
entrada); Francisco Mateus
(cap), Martim Antunes, João
Maia, José Domingos, e
António Leal (gr).
Treinador: Vasco Martinho.

Resultados – 12.ª Jornada:
Vilafranquense, 5-CS Maríti-
mo, 4; HC Turquel B, 4- Santa
Cita, 3; Campo de Ourique, 4-
Alcobacense, 3; Stuart HC
Massamá, 3- Alenquer e Ben-
fica B, 5; “Os Corujas, 1-
APAC Tojal, 1; HC Sintra B,
5- Física B, 2; Nafarros- GC
Odivelas (adiado).
Classificação: 1.º Vilafran-
quense, 27 pontos; 2.º HC
Sintra B, 25, 3.º Campo de
Ourique, 24, 4.º APAC Tojal,
23 (…) 11.º Nafarros, 13, 12.º
Stuart HCM, 10, 14.º GC
Odivelas, 1.

Física entra
determinada
no segundo tempo,
e foi acreditando
No reatamento do jogo, qua-
se um volte face do emblema
de Torres Vedras. No espaço
de minuto e meio, dois golos
(Rodrigo Martins, e Guilher-

me Maurício) , a reduzir para
3-2, e nesse empolgamento,
poderiam ter marcado mais,
não fosse a destreza e a
atenção de David Biléu que
por três vezes evitou o empa-
te. Acalmado o jogo, numa
rotação de bola do Sintra, e
duas pausas pedidas pelos
treinadores, eis que Pedro
Lopes, consegue marcar (4-

2), e mais à frente, Tiago Fran-
cisco, no frente-a-frente
(novo penalti), com Samuel
Silva, não levou a melhor,
gorando-se a oportunidade
de ampliar a vantagem. E seria
Rafael Ogura quase de segui-
da a fazê-lo, para o 5-2, ainda
com 8 minutos para jogar. A
Física aumentou a pressão
para reduzir, e a turma da casa,

Taça de Portugal Femininos-Oitavos Final
Stuart HC Massamá
em S. João da Madeira
Já com o jogo entre o CH Carvalhos, e Académico
FC, já realizado (foi na 4.ª feira dia 11), prossegue
amanhã, dia 14, o quadro de jogos, com o Benfica a
receber a AF Arazede.
Para domingo, dia 15, estão agendados os restantes
jogos, com a Stuart HC Massamá a deslocar-se a .
João da Madeira para defrontar a AD Sanjoanense.
O Campo de Ourique recebe o CENAP, e o Sporting,
HC Turquel. Destaque ainda para o jogo entre o GC
Odivelas, e Académica Coimbra.

VS

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul
Jogo entre o HC Sintra/Planta Livre-BIR foi adiado

2.ª Divisão. Na Zona Sul, o
encontro entre o HC Sintra/
Planta Livre, e BIR foi adiado
para a data a definir. O auto-
carro que transportava a
equipa da zona da Nazaré

sofreu uma avaria, acabando
por ficar retida no local. Tam-
bém o jogo entre o HC Tur-
quel e Oeiras foi adiado, assim
como CS Marítimo- Juv. Sale-
siana, este já remarcado para

o dia 23 de Abril do corrente
ano.
Dos resultados da jornada,
destaque para as vitórias do
Candelária (2-1) sobre o Ben-
fica B, e do Alenquer e Ben-

fica (5-2) perante o UF Entron-
camento/Entrosegur, a man-
terem a perseguição ao líder,
HC Turquel que ainda assim
segue na frente, com 26 pon-
tos (11j). O trio, Candelária,

Alenquer, e BIR, somam 23.
No regresso do campeonato
(dia 21), o HC Sintra/Planta
Livre joga fora, com o
Sporting B.

Ventura Saraiva

Campeonato Nacional Feminino
– Prova 2-Grupo 1
Stuart HC Massamá
começa com goleada fora
Teve início no dia 8, a fase de apuramento ao campeão
nacional (Grupo 1), com a equipa da Stuart HC Massamá a
golear em Cacia (Aveiro), o CENAP por 1-7, com golos de
Inês Gaivéu (3), Inês Baudouin, Diana Pinto, Adriana Costa,
e Marta Marujo.
Sofia Fonseca apontou o tento de honra do emblema
aveirense.
O campeonato regressa dia 22, com a equipa de Massamá
a receber a Académica Coimbra. Jogo às 16h45.

VS

No próximo fim-de-semana, os campeonatos nacionais voltam a parar,
agora para a realização dos 1/16 Avos Final da Taça de Portugal. Os
emblemas concelhios já foram afastados da prova, com alguns clubes a
aproveitar para acertar o calendário. É o caso da UDC Nafarros que
recebe no dia 15 (domingo), a UD Vilafranquense, referente à jornada 11,
da 3.ª Divisão Nacional- Zona Sul A.
Quanto à Taça de Portugal, a ronda abriu ontem (dia 12), com o GD
Sesimbra-FC Porto/Fidelidade. Quanto aos clubes da Linha de Cascais,
com jogos no sábado (14), a Juv. Salesiana recebe a Oliveirense/Simoldes,
e Oeiras, a Juventude Viana (dia 15). O CD Paço de Arcos joga no reduto
do HC Turquel, e o Parede FC em S. João da Madeira, com a Sanjoanense.

VS
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Liga Meo Surf 2022

Raquel Otero vence Fantasy Surfer
Ventura Saraiva

E m termos colecti-
vos, o NAZA- Nú-
cleo de Atletismo da
Abóboda, domi-
nou nos escalões

o pavilhão muni-
cipal Prof. Luís de
Carvalho, a equipa
da Linha de Sintra
entrou muito mal

aquel Otero foi a
grande vencedora
da Fantasy Surfer
da Liga MEO Surf
2022 e já tem em

5.º Lugar – Joel Sousa
Figueiras, 1515,50
A Fantasy Surfer da Liga
MEO Surf chega, assim, ao
fim. Vemo-nos no próximo ano
para mais palpites certeiros!
A Liga MEO Surf 2022 foi uma
organização da Associação
Nacional de Surfistas e da
Fire!, com o patrocínio do
MEO, Bom Petisco, Allianz
Seguros, Joaquim Chaves, Go
Chill, Somersby, Corona e Rip

Curl, o parceiro de susten-
tabilidade Jerónimo Martins,
o apoio local do Município de
Peniche, e o apoio técnico do
Peniche Surfing Clube e da
Federação Portuguesa de
Surf.
Mais informações
em www.ansurfistas.com
e fantasy.ansurfistas.com

fonte e foto: ans

Troféu de Atletismo de Cascais 2022-23- 5.ª Corrida CCD Cascais

Agualva Runners, CCD Sintrense
e CBAMM conquistam pódios
A segunda prova do Troféu de Atletismo de Cascais 2022-23, realizou-se
no domingo, dia 8, na Cidadela, numa organização do Centro de Cultura e
Desporto do Pessoal do Município de Cascais, e reuniu cerca de meio milhar
de participantes, destacando-se a presença de muitos clubes dos concelhos
vizinhos, nomeadamente do concelho de Sintra.

de veteranos masculinos e
femininos, acabando por
vencer quase dobrando os
pontos do 2.º classificado, a
AM Atibá (496-298). Quanto
aos clubes do concelho de
Sintra presentes, o Agualva
Runners foi o melhor classi-

ficado no 11.º lugar, entre as
34 que pontuaram.
Individualmente, houve re-
sultados de excelência, com
destaque para as vitórias de
Cristina Carvalho (CBAMM),
em F50, e Raquel Pereira
(Agualva Runners) F55, João
Soares (CBAMM), M70, e
Bernardino Pereira (Indivi-
dual), M75.
Ao pódio (2.º lugar), subiram
Tomás Pereira (Sub 23), e

Júlio Finote (M50), ambos do
CC Sintrense.
No terceiro lugar, classifica-
ram-se, Mariana Grade
(Agualva Runners), F60, e
José Bordalo (Individual),
M70.
A próxima prova do Troféu,
tem lugar no dia 29, com o
Corta-mato do NAZA- Nú-
cleo de Atletismo da Zona da
Abóboda.

Ventura Saraiva

R
casa o prémio. Os 1571,95
pontos somados ao longo
das cinco etapas da Liga
MEO Surf foram suficientes
para garantir o triunfo na
“remada final” e levar para
casa uma prancha nova em
folha da Polen Surfboards.
Competidora assídua da Liga
MEO Surf, a surfista norte-
nha tornou-se na primeira
vencedora da Fantasy Surfer.
O primeiro lugar logo na etapa
inaugural acabou por ser
importante para esta con-
quista de Raquel Otero, que
conseguiu ainda um 7.º lugar
na terceira etapa e o 2.º posto
na quarta etapa.
Ranking após final:
1.º Lugar – Raquel Otero,
1571,95 pontos
2.º Lugar – Humberto Coelho,
1565,00
3.º Lugar – João Serrano,
1548,90
4.º Lugar – Beatriz Neves,
1521,70

Raquel Otero e o prémio conquistado

Basquetebol – XX Campeonato da Proliga (Zona Sul)
Queluz resistiu ao líder Galitos
mas acabou derrotado
Ventura Saraiva

O basquetebol arrancou em 2023, com o Campeonato da Proliga, Jornada
10- Zona Sul. A ronda distribui-se por  sábado, e domingo (7 e 8), com o
Queluz Consilcar a viajar até ao Barreiro para defrontar o líder invicto da
Zona Sul, o Galitos FC. Saiu derrotado por 88-79, mas deu luta e até venceu
em dois períodos do jogo.

N
no jogo, acabando o primeiro
período a perder com um
parcial de 29-19, uma diferença
de dez pontos que seria cru-
cial para a vitória final do con-
junto barreirense. No segun-
do período, houve mais equi-
líbrio, com o Queluz a fechar
com a vantagem de 17-21, en-
curtando a diferença no mar-
cador no final do primeiro
tempo (46-40).
No reatamento do jogo (3.º
Período), o Galitos foi alter-
nando nos pontos, ganhando
vantagem com o parcial de 19-
15. O final foi de grande emo-
tividade, com a formação do
Atlético de Queluz a conse-
guir fechar com 23-24, mas
insuficiente para evitar a der-
rota.
O norte americano, Tyree
Crump foi a figura do jogo
com 44 pontos, longe de Jo-
simar Cardoso, com 19. Drew
Buggs (5), Alexandre Fatuda
(4), Jesse Pherson (4), e André

Jardim (3), marcaram para o
Queluz Consilcar.
Gregory Leeiii, com 32 pontos
foi o melhor marcador do
Galitos FC.
A turma do Barreiro, segue
assim invicto na prova, só
com vitórias (9), e 18 pontos.
BSA Nacex, e Barreirense,
ocupam o 2.º e 3.º lugar, com
17, e 15 pontos, respectiva-
mente. O Queluz Consilcar, é
6.º, com 14.
Na próxima jornada (dia 14),
recebe no pavilhão Henrique
Miranda, “Os Belenenses”.
Jogo com início às 16h45.
A ronda 11, fica completa no
domingo, dia 15, com os res-
tantes jogos: Barreirense-
Galitos; BSA Nacex (Sines)-
Portimonense Portipesca;
Ginásio Olhanense-Benfica
Sub 23.

Foto ilustrativa: cartaz do jogo

A contar para a Jornada 9
(Fase de Grupos), da 1.ª Divi-
são – Zona Sul, o Clube
Basket de Queluz deslocou-
se no sábado, dia 7, à Ilha da
Madeira (pavilhão Clube
Amigos do Basquete, no
Funchal), para defrontar o CS
Marítimo/CAB. A formação
da Linha de Sintra venceu por

Basquetebol- 1.ª Divisão Nacional Feminina
CB Queluz “arrasa” na Madeira (35-81)

35-80, com os parciais de 9-
25; 6-11; 12-22;8-23.
Inês Vales, com 21 pontos, foi
a melhor do CBQ, seguida por
Jaelyn Royal, 19, e Constança
Almeida, 18. Mafalda Cham-
bel (13), Maria André (3), Sara
Sousa (3), Daniela Cardoso
(2), e Margarida Alves (2),
foram as restantes marcado-

ras.
Mónica Tembo, com 13, foi a
melhor marcadora da equipa
madeirense.
Na próxima jornada (dia 14),
o CBQ recebe às 15h00, em
Casal de Cambra, o Carnide
Clube.

VS
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Teatro – Parceria Jornal de Sintra / Teatro Politeama
Atribuição de bilhetes aos assinantes com pagamentos em dia.
Peça no Jornal de Sintra o seu voucher para duas pessoas e reserve a sua presença directamente no
teatro.

Mais de 60 anos depois, a So-
ciedade Recreativa Desportiva e
Familiar de São João das Lampas
volta a ter um Grupo de Teatro.
Fundado oficialmente em Setem-
bro de 2022, desde logo se inicia-
ram os ensaios para colocar em
marcha o primeiro grande projeto:
um hilariante espetáculo de
revista intitulado por “Grande
Saloiada à Portuguesa”, em cena
nos dois primeiros fins de sema-
na do mês de Fevereiro de 2023,
Sábados dias 4 e 11 pelas 21h30
e Domingos dias 5 e 12 pelas
16h00.
Uma revista da autoria de Rafael
Silva, onde a sátira política e os
assuntos da atualidade da socie-
dade portuguesa estão presen-
tes, bem como outros temas mais
locais da pitoresca Freguesia de
São João das Lampas. Os arran-
jos musicais ficaram a cargo do

Grande revista à portuguesa
em São João das Lampas

Diogo Santos, as
coreografias são
de Beatriz Silva e
Diogo Sargento, a
Cenografia ficou a
cargo de António
Freitas e João Pais
e os Figurinos são
de Cristina Ferrei-
ra e Rafael Silva. O elenco prin-
cipal é composto por Filipa Almei-
da, João Pais, Mariana Silva, Ra-
fael Silva, Rita Monteiro, Rodrigo
Perpétuo, Susana Silva e Teresa
Freitas. Mas para além de todos
estes nomes, somam-se alguns
dirigentes desta coletividade e
pessoas externas que ajudam nos
bastidores, camarins e na parte
técnica do espetáculo. No fim de
tudo, são algumas dezenas de
voluntários que durante os
últimos meses se dedicaram à
nossa tão característica cultura

popular.
Por isso, fazemos um apelo a
todos os fregueses e sintrenses,
que adquiram o seu bilhete e
venham assistir a este grande
espetáculo. Podem fazê-lo ligan-
do para um dos seguintes núme-
ros de telefone: 962 849 997  / 
937 151 777, no Café Matias em
São João das Lampas ou nos
Bailes todos os Domingos de
Janeiro, na nossa coletividade
(entre as 15h30 e as 20h00).
 

A Direção da SRDFSJL 
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EXPOSIÇÕES
Sintra: “Nidificação”, expo-
sição de Oksana Zahryva
Quando: até 8 janeiro
Onde: MU.SA – Museu das
Artes de Sintra

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

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

Odrinhas – Exposição
fotográfica “Os três sarcó-
fagos etruscos de Sir Francis
Cook –  De Antiguidades
Decorativas a Testemunhos
Históricos”
Quando: Até 31 de janeiro |
de terça-feira a sábado – das
10h00 às 13h00 e das 14h00
às 18h00.
Onde:   MASMO - Museu
Arqueológico São Miguel de
Odrinhas

Mira Sintra – Exposição “30
Anos de canções”; Exposição
“Momentos” 
Quando: 21 de janeiro a 26 de
fevereiro, 16h00
Onde: Casa da Cultura Lívio
de Morais

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

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

Sintra – “O Som das Coi-
sas”, para Bebés
Quando: 16 janeiro, 11h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

DANÇA
Sintra – “Paz Ai!a Dança”
Quando: 21 janeiro. Sessões:
15h00/18h00/21h30
Onde: Auditório Jorge Sam-
paio, Centro Cultural Olga
Cadaval

O Centro Cultural Olga Cadaval , em Sintra, irá receber a
primeira apresentação do ano letivo 2022/2023 das
Academias Ai!aDança, num espetáculo que apela à Paz, no
dia 21 de janeiro.
Com sessões marcadas para as 15h00, 18h00 e 21h30, o
espetáculo reúne em palco os seus alunos/bailarinos das
Academias de Sintra I, II, III, Loures I e II, Núcleo de Dança
Contemporânea de S. João da Talha, Pontinha, Montelavar,
AAEA Ensino Articulado de Dança e convidados.
A Paz, a tolerância e as fragilidades das questões ambientais
do Planeta Terra são alguns dos temas que estarão em
evidência, através das linguagens performativas do Ballet
Clássico, Dança Criativa, Dança Contemporânea, Dança
Espanhola, Dança Oriental, Hip Hop, entre outros.
As academias contam com direção artística da Companhia de
Dança Contemporânea de Sintra e produção do Ai!aDança -
Atelier de Produção de Espetáculos, com o objetivo de
massificar e democratizar a dança, investindo em produção
de eventos para milhares de pessoas dentro e fora do palco.

Sintra dá palco ao espetáculo
das Academias Ai!aDança

Bom dia. E porque hoje é Dia
de Reis vamos Cantar os
Reis.
(Letra: Tradicional/Casimiro
Pereira e Música: Tradicional
Minho | Arranjos: Daniel
Pereira Cristo)

(refrão - tradicional)

Vimos-lhe cantar os reis
Com prazer e alegria
Que nasceu o Deus menino
Filho da Virgem Maria

(estrofes de Casimiro Pereira)

Dia de Reis
Casa modesta onde mora
Gente de boa vontade
Santas noites para todos
Que a paz nunca se acabe

Nesta noite tão escura
‘Stá uma ‘strela a brilhar
Glória a Deus nas alturas
Ouvem-se os anjos cantar

Despedimo-nos cantando
Com muito amor e carinho
Venha de lá o presunto
E um copo p’ró caminho.

h t t p s : / / y o u t u . b e /
I_6AZ3Qav_o

Teatro Efémero
gostaria de convi-
dar a participar na
Oficina de Escrita
Partilhada, que irá

Camilo Castelo Branco – Oficina de
Escrita Partilhada – Inscrições abertas!

ticipantes é desafiado a
escrever algo a partir desse
ponto de partida. O que o
primeiro participante escre-
ver, será partilhado com o
segundo participante, que
apenas terá acesso a um dos
textos. O terceiro terá acesso
ao texto do segundo, e assim
sucessivamente, até se che-
gar a um objeto final, estimu-
lados por vários exercícios de
escrita e partilha. Os partici-
pantes serão acompanhados
por um formador, Sérgio Luís
de Carvalho, escritor, histo-
riador e especialista na área
do romanticismo, e pela
equipa do Teatro Efémero.
O tema desta oficina será a
obra literária de Camilo Cas-
telo Branco e a sua vida
atribulada, que lhe serviu de
inspiração para muitas das
suas obras. Sendo caracte-
rizado pelo seu estilo de escri-
ta romântico, não é possível
caracterizar este enigmático
autor apenas como um ro-
mancista do século XIX. A
Oficina terá como base os

temas recorrentes das obras
de Camilo, tais como os en-
contros, desencontros e
reencontros, a bastardia, a
orfandade, os direitos do
coração por oposição às
convenções sociais, amores
contrariados, entre outros.
Mas também vão servir de
inspiração algumas das obras
mais emblemáticas do autor,
tais como “Amor de Perdi-
ção”, “Coração, Cabeça e
Estômago”, “Amor de Sal-
vação” e “A Queda dum
Anjo”. Pretendendo criar um
objecto comum inspirado no
universo do autor.
A Oficina é aberta a qualquer
pessoa maior de 16 anos, e
terá lotação bastante limitada,
pelo que se tiver interesse ou
souber de alguém que tenha
interesse em participar na
mesma, deverá fazer a sua ins-
crição respondendo directa-
mente a este e-mail
(teatroefemero@gmail.com)
ou ligar para 21 923 61 71 / 90.

Fonte: teatroefemero

O
decorrer na Biblioteca Muni-
cipal de Sintra, ao longo de 6
sessões, que terão como
ponto de partida a vida e obra
de Camilo Castelo Branco. A
primeira sessão será já no
próximo dia 14 de janeiro às
14h30. As datas das próximas
sessões poderão ser acorda-
das com os participantes, mas
deverão ser sempre aos sába-
dos, não havendo a necessi-
dade de serem sessões con-
secutivas.
A Oficina de Escrita Parti-
lhada tem por objetivo a
criação de uma pequena obra
literária a partir de um tema
comum, em que a escrita se
desenvolverá de forma parti-
lhada, ao longo de 6 sessões.
O texto final será apresentado
com uma leitura encenada,
pelos atores do Teatro Efé-
mero, numa sessão aberta ao
público geral.
Esta Oficina estimula a cria-
tividade e a imaginação, com
recurso a técnicas individuais
e de trabalho conjunto, para
além de desenvolver práticas
sociais e lúdicas de leitura e
escrita. Inicia-se com o tema
base, os universos de Camilo
Castelo Branco. Um dos par-

Não é a primeira vez que o
Jornal de Sintra traz novi-
dades sobre a Associação
Danças com História (ADH).
Trata-se de uma associação
que visa a divulgação, o estu-
do e a apresentação de dan-
ças antigas, mais precisa-
mente no período entre a
Idade Média e o Barroco. As
apresentações da Associa-
ção são sempre feitas com
trajes de época, e com músi-
cas, adereços e coreografias
que respeitam as danças
originais.
Com sede em Sintra, onde se
estabeleceu há mais de 20
anos, a ADH tem granjeado o
maior respeito das mais
amplas audiências, podendo-
se, sem receio de erras, dizer
que estamos perante um
grupo reconhecido não só em
Portugal, mas também além-

Danças com História em Mem Martins

fronteiras. As inúmeras par-
ticipações e apresentações
em eventos no território
nacional e no estrangeiro, aí
estão a prová-lo.
Desta vez, e de novo, a ADH
exibir-se-á para o público do
nosso concelho no próximo
dia 28 deste mês, pelas 21
horas, na sede do Sport

Clube de Mem Martins. Será
uma excelente ocasião para
rever este grupo -que honra
Sintra e o país- ou para o ver
pela primeira vez. Em qualquer
dos casos, será sempre uma
ocasião a não perder.

SLC
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Estratégia 20230 da Região Saloia
– Zonas Costeiras:
A2S promove oficinas participativas
“LEADERar o Futuro”

A2S e os muni-
cípios de Cascais,
Mafra e Sintra,
promovem as ofi-
cinas “LEADERar

A
o futuro” que decorrem
durante o mês de janeiro, de
forma descentralizada e que
têm como principal objetivo
a construção participativa da
Estratégia 2030 da região
saloia direcionada às zonas
costeiras.
A conceção desta Estratégia,
liderada pela A2S, é um passo
fundamental para a apresen-
tação de uma candidatura pa-
ra a captação de fundos co-
munitários do Fundo Europeu
dos Assuntos Marítimos,
das Pescas e da Aquicultura
(FEAMPA) para financiar
propostas de intervenção no
território em torno da eco-
nomia azul, no âmbito do
denominado desenvolvimen-
to local de base comunitária
(DLBC).
As oficinas são direcionadas
aos diferentes atores locais e
às comunidades costeiras e
os representantes dos defe-
rentes grupos de interesses
de Cascais, Mafra e Sintra e
vão ter o seguinte programa,
com uma duração estimada de
3 horas:

• Enquadramento e objetivos

• Diagnóstico participativo
(com participação ativa dos
participantes)

• Contributos a incorporar na
Estratégia 2030 da Região
Saloia

Os locais e datas das oficinas
são os seguintes:

Sintra, Palácio Valenças, – 17
de janeiro, 10h00

Cascais, local a definir, 17 de
janeiro, 14h30

Mafra, Ericeira Business
Factory, 18 de janeiro, 14h30

A participação é gratuita e
pode ser efetuada através do
seguinte link
https://docs.google.com/
f o r m s / d / e /
1FAIpQLSeg6odME4B-
uiiA0JCF-33cTC9ccww
AjRXzzyOKzETDQkPQQg/
viewform
Recorde-se que durante o
período de programação
2014-2020, a A2S foi entidade
gestora do GAL Pesca Eri-
ceira-Cascais, permitindo
direcionar, de forma pioneira,

mais de 2,5 milhões de euros
para financiamento de
projetos relacionados com
turismo, património marítimo,
promoção e valorização de
produtos locais, microempre-
endedorismo e empreende-
dorismo social nos zonas
costeiras de Cascais e Mafra.
No âmbito do atual período
programação, a A2S, capita-
lizando a experiências e os
bons resultados alcançados
vai liderar a apresentação de
uma nova candidatura, es-
tendendo a sua atuação às
zonas costeiras de Sintra.

Fonte: A2S - Associação
para o Desenvolvimento

Sustentável
da Região Saloia

m 2022, o Prémio
Nacional das Artes
de Espetáculo Ma-
ria João Fontaínhas
foi atribuído a Mi-

“As Ressuscitadas”,
texto de Miguel Falcão, foi o vencedor
do Prémio Nacional de Artes
do Espetáculo Maria João Fontaínhas

E
guel Falcão com o texto
dramatúrgico original “As
Ressuscitadas”, por decisão
unânime do júri, constituído
por Catarina Serpa, João Ca-
chado e João Rodil. Segundo
estes, trata-se de “um traba-
lho em termos dramáticos
fantástico, muito bem elabo-
rado, que prima pela origi-
nalidade e atualidade do tema
da violência sobre as mu-
lheres. É uma obra que honra
na totalidade a memória da
atriz Maria João Fontaínhas”.
Miguel Falcão é investigador
do Centro de Estudos de
Teatro, professor coordena-
dor no Instituto Politécnico
de Lisboa - Escola Superior
de Educação, onde é respon-

sável pelo Domínio do Teatro,
Mestrado em Educação
Artística e pós-graduações
em Marionetas e Formas
Animadas e em Animação de
Histórias.
Ao vencedor deste prémio é
atribuído o valor monetário de
5.000• para divulgação e
montagem da peça de teatro
que deverá ser colocada em
cena, no prazo de dois anos,
pelo Chão de Oliva.
Este Prémio, promovido pela
Câmara Municipal de Sintra
em parceria com o Chão de
Oliva - Centro de Difusão Cul-
tural em Sintra, foi instituído
em 2008 para divulgar as artes
do espetáculo em Portugal e
contribuir para a renovação e
o aparecimento de novos
criadores. O galardão, bienal,
destina-se a projetos inéditos
de teatro, dança, marionetas,
música ou transdisciplinares.

O Chão de Oliva congratula-
se com o texto vencedor e irá
iniciar a sua produção em
2024. Nuno Correia Pinto,
Presidente da Direção do
Chão de Oliva, refere que
“este texto não poderia ter
chegado em melhor hora, pelo
tema pertinente, mas também
porque encaixa perfeitamente
no projeto artístico definido
para o Chão de Oliva para os
próximos anos 2023-2026”.
Com este prémio, a autarquia
homenageia a atriz Maria João
Fontaínhas pela sua dedica-
ção ao teatro no concelho de
Sintra. Atriz e encenadora,
fundou a Companhia de
Teatro de Sintra e trabalhou
com conhecidos encenado-
res portugueses, tais como
Joaquim Benite e João Mota,
e interpretou dramaturgias de
diversos autores, de Gil
Vicente a Dario Fo.

Dia 19 de janeiro às 18h, no Palácio Valenças, em Sintra, decorrerá a
cerimónia de entrega do prémio da edição de 2022 ao vencedor, Miguel
Falcão.
Esta foi a 7.ª edição do Prémio Nacional de Artes do Espetáculo, criado
para homenagear a atriz e encenadora Maria João Fontaínhas.


