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O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças
Armadas condecorou, a título póstumo, Gago Coutinho e Sacadura
Cabral com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.
A entrega da distinção decorreu durante o encerramento das
comemorações do centenário da Travessia Aérea do Atlântico Sul.
As condecorações foram entregues à Marinha, na pessoa do Chefe
de Estado-Maior da Armada.
A cerimónia, que assinalou o final de um ano de eventos
comemorativos do feito histórico dos dois marinheiros e aviadores,
contou ainda com a apresentação e lançamento duma emissão
filatélica.
Marcaram ainda  presença a Ministra da Defesa Nacional, Helena
Carreiras, o Presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, o Chefe
do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, e
o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Gouveia e Melo
e o presidente da União de Freguesias de Almargem do Bispo,
Montelavar e Pêro Pinheiro, Rui Maximiano, entre muitos outros
convidados.

Cultura
Câmara de Sintra entregou
Prémios de Artes Visuais
e do espectáculo
Maria João Fontaínhas
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Fotos: Créditos, Rui Ochôa- Presidência da República

Espaço SMAS da Ribeira de Sintra
inaugura exposições
“Debaixo D’Água”
e “Cuidado! Invasoras Aquáticas”
28 de janeiro (sábado), às 15h00

pág. 15



2 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 27 DE JANEIRO DE 2023

HISTÓRIA LOCAL

RIBEIRO; CARLOS
Locais Estudados: Queluz e Belas;
Sintra
Foi o primeiro arqueólogo portu-
guês na acepção deste termo e res-
petiva área científica. Nasceu a 2 de
Dezembro de 1893 na freguesia da
Lapa, em Lisboa. Começando a tra-
balhar muito cedo, iniciou os seus
estudos liceais com o patrocínio do
pai e de um oficial militar. Aos 19
anos abraça a carreira militar, sendo
um dos participantes na guerra civil
que nos anos 30 do século XIX
opuseram liberais e miguelistas, ten-
do apoiado os primeiros. Começan-
do a sua carreira militar como oficial
de artilharia, ascendeu sucessiva-
mente a 2º e 1º tenente, capitão, ma-
jor, tenente-coronel, coronel e por
fim general, posto em que foi
reformado.
Terminada a guerra civil, retorna aos
estudos, concluindo na Academia
Politécnica a sua formação científica.
Começa pouco depois a realizar al-
guns estudos geológicos, pela zona
do Porto, aproveitando ainda para
reunir algumas peças fósseis. Ainda
nesse ano, ingressa após convite,
na Companhia Portuguesa de Obras
Publicas, onde dirige a construção
de diversos troços de estradas. Re-
gressado ao meio militar em 1846,
acabará por ser detido, preso e pos-
teriormente amnistiado após os
acontecimentos da Maria da Fonte.
Regressando aos estudos conclui
a formação em geologia e minas,
passando a partir de 1852 a dirigir a
secção de administração geral de
obras públicas e minas, departa-
mento onde desempenhou funções
até 1887. Participou durante este
período no levantamento de várias
cartas geológicas, continuando nes-
sa tarefa a reunir importantes espó-
lios e artefactos fosseis, com os

quais viria fundar o núcleo da co-
missão geológica, tendo para esse
efeito visitado vários países euro-
peus.
Reorganizado o serviço onde labo-
rava em 1857, foi dele nomeado seu
director, tendo anteriormente exerci-
do juntamente com Pereira da Costa
funções de director adjunto e secre-
tário, funções que manteria e acu-
mularia com a de chefe do departa-
mento de minas até 1867, altura em
que definitivamente as abandona-
ria. Foi ainda vogal do Conselho
Superior das Obras Públicas e Mi-
nas. No domínio científico, organi-
zou e secretariou o importante con-
gresso de arqueologia e antropolo-
gia que decorreu em Lisboa em
1880. Associou a estas tarefas as
de deputado, por Figueiró dos Vi-
nhos, pelo partido progressista,
sendo agraciado pelo seu desempe-
nho científico com as ordens de Co-
mendador da Ordem de Cristo por
Pedro V; cavaleiro da Ordem de Aviz
e Carlos III (Espanha) e Oficial da
Ordem da Instrução Pública e da
Legião de Honra de França.
Refs: Veja-se a entrada referente a
RIBEIRO; Carlos, in SERRÃO, Joel
(coord) Dicionário de História de
Portugal, Figueirinhas, Porto, 1969

SERRÃO; EDUARDO DA CUNHA
Locais Estudados: Olelas e Rei
Mouro
Nasceu em 1906 e faleceu em
1991.Formado em Ciências Eco-
nómico-Financeiras, trabalhou nos
CTT. Arqueólogo devotado, foi su-
cessivamente membro do Centro de
Estudos de Arqueologia (onde dei-
xou importante colaboração); da
Sociedade Martins Sarmento; da
Sociedade de Geografia de Lisboa
(a que presidiu) e da Associação de
Arqueólogos Portugueses. Foram
suas contribuições para um melhor
conhecimento do ponto de vista ar-
queológico sítios os estudos reali-
zados, por exemplo, na necrópole de
Calhau, em Olelas, Rei-Mouro, no

Casarão, na Lapa do Fumo e no Bu-
gio. Elaborou ainda a carta arqueo-
lógica do concelho de Sesimbra, ter-
ra a que dedicou alguma atenção,
tendo ajudado um sobrinho, Luís
Saldanha, a elaborar a obra Sesim-
bra Arqueológica, Romana e Ar-
tística.
Refs: AAVV; Quem é quem na mu-
seologia portuguesa, Instituto de
História de Arte da Universidade
Nova de Lisboa, Lisboa, 2017

VASCONCELOS; JOSÉ
LEITE DE
Locais Estudados: epigrafia em São
Miguel de Odrinhas
Nasceu a 7 de Julho de 1858, em Uca-
nha-Tarouca. Seguindo para o Porto
com 17 anos, aí faz o curso dos li-
ceus e o de ciências naturais. Em
1886 concluía a formação em Medi-
cina, começando a exercer a sua
profissão no Cadaval, mas onde se
manterá pouco tempo pois pouco
depois seria nomeado conservador
da Biblioteca Nacional de Lisboa,
cargo em que se manteria até 1911,
para a partir dessa data passar a
exercer funções docentes na Facul-
dade de Letras, nas áreas da Filolo-
gia, Língua e Cultura Latinas e Fran-
cesas e Gramática, funções em que
se manteve até 1929, ano em que se
aposentou e a partir do qual dedi-
cou o total das atenções à arqueo-
logia e etnografia, percorrendo o
país de lés a lés, compilando essas
e outras informações em obras de
tão grande relevância como foram (
e ainda continuam a ser) a sua Etno-
grafia Portuguesa (que ficaria in-
completa à data da sua morte e que
seria continuada posteriormente
nos décadas finais do século XX);
Tradições Populares Portuguesas,
A Barba, A Figa, Ensaios Etnográ-
ficos, O Dialecto Mirandês, entre
diversos e variados opúsculos. Fun-
dou ainda e foi conservador do Mu-
seu Etnológico (1893) e dirigiu
importantes publicações como o
Archeólogo Português (1895) e

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

(Continuação)

*(Licenciado em História e
Mestre em Espaço Lusófono pela

Universidade Lusófona)
Investigador)

Revista Lusitana (1899).
Refs. Veja-se artigo na entrada Vas-
concelos, José Leite de, in SER-
RÃO;Joel (coord); Dicionário de
História de Portugal, volume VI;
Figueirinhas, Porto, 1969, bem como
FABIÂO ,Carlos; José Leite de Vas-
concelos (1858-1941), um archeó-
logo português, in Archeólogo
Português, série IV, volume 26,
Lisboa, 2008

VIANA;  ABEL
Local estudado: Monumento do
Monge
Nascido em Viana do Castelo, emi-
grou para o Brasil onde viveu até
1931, regressando então a Portugal,
onde assumiu funções de professor
do ensino primário em muitos locais,
do Algarve ao Alentejo, passando
pela sua terra natal, Viana.
Por onde passou reuniu e publicou,
no Arqueólogo Português e noutras
publicações de índole científico,
notícias e informações de índole
etnográfica, antropológica e pré-
histórica.
Por terras de Sintra, colaborou, com
os amigos e colegas arqueólogos G.
Zbyszewski e O. da Veiga Ferreira,
em explorações no Monumento do
Monge,  posteriormente publicadas
em diversos números científicos e
separatas.
CARDOSO; João Luís; Abel Viana-
uma vida de arqueólogo (1896-
1964),Estudos Arqueológicos de
Oeiras; volume 24, Oeiras, 2014

VICENTE; PRESCOTT
Locais estudados. Olelas e Rei
Mouro
Colaborou em escavações em
Olelas e Rei Mouro, tendo entrado
em 1955 para a secção arqueológica
da Sociedade de Geografia de Lis-
boa. Em 1980, coube a esta associa-
ção homenageá-lo, tendo disso si-
do encarregue o seu grande amigo
e companheiro de explorações ar-
queológicas Eduardo Cunha Serrão.
CARDOSO; João Luís; A Activida-

de da Secção de Arqueologia na
SGL(1950-1990) in A Investigação
Arqueológica na Sociedade de
Geografia de Lisboa, Boletim da
SGL, série 123ª, nº1-12 Janeiro-
Dezembro 2005, nº comemorativo
dos 130 Anos da Sociedade de
Geografia de Lisboa

ZBYSZEWSKI; GEORGE
Locais Estudados: Penha Verde;
Litoral Sintrense;Praia das Maçãs
Nascido no antigo império russo em
1909, fez toda a sua formação aca-
démica em França, onde realizou
diversos trabalhos em variados nú-
cleos arqueológicos e geológicos
franceses.
Em 1935, com uma bolsa dada pelo
governo francês, vem a Portugal
realizar uma série de estudos ar-
queológicos, ingressando a partir de
1940 a convite do seu presidente,
António Viana, nos serviços geo-
lógicos nacionais, período durante
o qual continuou a efetuar diversos
estudos no Algarve, litoral algarvio,
Alentejo e litoral ocidental, tendo
entre outros locais estudado as gru-
tas do Almonda, Bugalheira, do Bai-
xo Vale do Tejo, a área do Magoito,
de Oeiras, do Casal do Prado, do
Bugio, da Praia das Maçãs, Sesim-
bra, grande parte da Várzea de Sintra,
Calhariz, Vimieiro, entre outros sítios
arqueológicos.
Tomou parte em diversos congres-
sos e encontros científicos, tendo
na grande maioria destes desempe-
nhado funções de secretário e mem-
bro da respetiva mesa. Faleceu em
1997.
Refs: Entre outras, veja-se, CAR-
DOSO, João Luís e  e CARVALHO,
G. de; O quaternista Zbyszewski,
APEQ, Lisboa, 1999 e MOTA;
Teresa Salomé; www.cvc.instituto-
camoes.pt/ciencia/
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DA IMPRENSA REGIONAL

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
recebeu na passada quinta-feira a Bandeira Nacional, que se
encontrava no Regimento de Comandos da Carregueira e,
que lhe foi oferecida pelo Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, no âmbito
da iniciativa “Alista-te por um dia”.
Na ocasião, Basílio Horta salientou “a estreita cooperação
que existe entre a Câmara Municipal e as várias unidades
militares instaladas no Concelho, a Base Aérea Nº 1,
Regimento de Artilharia Anti-Aérea Nº 1 e Regimento de
Comandos.
Esta cooperação declina-se em várias iniciativas da maior
importância para o Concelho, de entre as quais se destaca a
proteção do território e o trabalho com as comunidades locais
que desta forma ficam sensibilizadas para o papel das Forças
Armadas no quadro dos valores nacionais.”
“Portugal e Forças Armadas” integra o programa de
divulgação das Forças Armadas e traduz-se em várias
iniciativas dirigidas ao público escolar no sentido de
sensibilizar os jovens para o papel das Forças Armadas,
despertando-lhes o interesse para integrar o respetivo corpo
militar.
Para além da iniciativa “Alista-te por um dia” outras foram as
atividades promovidas junto da comunidade educativa do
concelho, designadamente as conferências “Cidadania e
Forças Armadas” e “Portugal e Forças Armadas”, que
decorreram no Centro Cultural Olga Cadaval.

Fonte: CMS

Presidente da Câmara
Municipal de Sintra
recebe Bandeira Nacional
oferecida pelo Chefe
do Estado-Maior-General
das Forças Armadas

A Câmara Municipal de Sintra promove uma consulta ao
mercado para a aquisição de 100 habitações nas tipologias
T1, T2 e T3, destinadas ao reforço do parque habitacional no
município integrada na Estratégia Local de Habitação de
Sintra. O período de entrega das propostas decorre de 1 a 28
de fevereiro.
O município de Sintra pretende assim dar resposta à situação
das famílias que vivem em situações de carência habitacional,
garantir o acesso à habitação aos que não têm resposta por
via do mercado e promover a inclusão social e territorial e as
oportunidades de escolha habitacionais.
Os esclarecimentos devem ser requeridos através de e-mail e
formulário para apresentação de proposta de venda de imóvel
habitacional.
Recorde-se que a Câmara Municipal de Sintra, assinou um
acordo com o IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação
Urbana para a Estratégia Local de Habitação de Sintra
que beneficiará mais de 3000 famílias, mais de 9000 pessoas,
num investimento de cerca 179 milhões de euros em seis anos.
Saiba mais sobre a Estratégia Local de Habitação de Sintra.

Fonte: CMS

Câmara de Sintra
lança consulta de mercado
para aquisição
de 100 habitações

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou a renovação
dos protocolos com as As-
sociações Humanitárias dos
Bombeiros Voluntários de
Algueirão-Mem Martins e de
S. Pedro de Sintra, no valor
de 10 mil euros, garantindo
a continuidade do Programa
“Táxi Social” destinado ao
transporte da população
sénior em situação de ca-
rência económica.
A renovação de protoco-
los, aprovada em reunião do
executivo, celebrados entre a
autarquia e as corporações
de bombeiros de Algueirão-
Mem Martins e de São Pedro
de Sintra, permitiram realizar,
até ao momento, mais de 650
serviços de transporte não
urgente de doentes num

Bombeiros Algueirão-Mem Martins e S. Pedro de Sintra

Câmara de Sintra dá continuidade
ao Programa Táxi Social

apoio prestado a munícipes
seniores com carência eco-
nómica.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, “é de louvar o exce-
lente trabalho desenvolvido
pelas corporações de bom-
beiros voluntários do conce-
lho no plano do apoio à
população mais vulnerável”,
reforçando a importância
destes protocolos “que per-
mitem apoiar quem mais
precisa, combater o isolamen-
to social e melhorar a quali-
dade de vida dos nossos
seniores, tendo em vista um
desenvolvimento mais inclu-
sivo e solidário”.
O programa Táxi Social con-
siste no transporte não ur-
gente, seguro, adequado e

gratuito para estabelecimen-
tos e serviços de saúde da
população sénior e econo-
micamente carenciada, efe-
tuado por entidades licencia-
das para o efeito, facilitando,
assim, o acesso da população
mais idosa a consultas, inter-
namentos ou exames comple-
mentares de diagnóstico e
terapêutica. 
O Táxi Social não abrange o
transporte urgente de doen-
tes e não se aplica a consul-
tas ou outros cuidados pri-
mários de saúde realizados
nos Centros de Saúde e
Extensões de Saúde locais,
estando limitado a um núme-
ro máximo de 12 deslocações
(ida e volta) por ano por
utente.

Fonte: CMS

Até 24 de março, a Força
Aérea tem concurso aberto
para diversas áreas em
Regime de Contrato.
O concurso destina-se às
categorias de Oficiais e de
Praças e englobam especiali-
dades como juristas, psicó-
logos, engenheiros, controla-
dores aéreos, mecânicos, in-
formáticos, polícias, cozinhei-
ros, músicos, condutores,
bombeiros, administrativos,
enfermeiros ou auxiliares de
saúde, entre outras.
O Curso de Formação de
Oficiais destina-se aos jo-
vens entre os 18 e os 27 anos,
que tenham concluído uma
licenciatura ou mestrado.

Força Aérea está a recrutar

O Curso de Formação de
Praças destina-se a jovens
entre os 18 e 24 anos que
possuam, no mínimo, o 9.º
ano de escolaridade, depen-
dendo da especialidade.
As candidaturas devem ser
realizadas online no endereço

crfa.emfa.pt; ou via CTT, com
aviso de receção; ou presen-
cialmente no Centro de
Recrutamento da Força
Aérea, em Lisboa ou no
Porto.
Informações adicionais estão
disponíveis em crfa.emfa.pt.

A Câmara Municipal de Sintra
informa que irá proceder ao
corte e condicionamento de
trânsito em algumas ruas
devido à corrida “Fim da
Europa”, que se realiza no dia
29 de janeiro, com partida
marcada para as 10h00 na
Volta do Duche em Sintra.
Cortes e condicionamentos
de trânsito no dia 29 de
janeiro: 
– Corte de trânsito no aces-
so ao Cabo da Roca, das 6h00
às 13h30;
– Corte de trânsito nos Paços
do Concelho – Volta do Du-
che (acesso ao Palácio da Vi-
la) entre as 8h00 e as 10h30;
– Trânsito condicionado na
zona de Seteais a partir das

AVISO – Cortes e condicionamento de trânsito
para realização da corrida “Fim da Europa”

9h00 e Corte de trânsito 
das 9h45 às 10h30;
– Corte de trânsito na estra-
da da Pena entre as 9h45 e
as 11h00;
– Trânsito condicionado na
Estrada Nacional n.º 247 entre
as 10h30 e as 12h30;
– Acesso à Vila de Sintra
encerrado das 8h00 às
12h00 em virtude da Rua
Barbosa do Bocage – N375
estar encerrada ao trânsito
devido a queda de muro
(entre Seteais e Monserrate).
As características da Corrida
Fim da Europa, de inigualável
beleza, conferem-lhe o direito
de ser considerada entre as
10 primeiras no livro World’s
Ultimate Running Races, da

Harper Colling Publishers,
que destaca as 500 mais
emblemáticas provas a nível
mundial.
Com partida da Vila de Sintra,
junto à Fonte Mourisca, pe-
las 10h00, o percurso passará
junto ao Largo Rainha Dona
Amélia e segue pela Rampa
da Penha, Zona Florestal da
Peninha, serpenteando a
serra de Sintra. A última parte
da corrida tem como pano de
fundo o Oceano Atlântico,
que servirá também de an-
fiteatro para a meta da prova
que será colocada junto ao
Farol do Cabo da Roca,
conhecido mundialmente por
ser o ponto mais ocidental do
continente Europeu.
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ela primeira vez des-
de a aprovação da Lei
de Bases da Habita-
ção em 2019, a As-
sembleia da Repúbli-

A habitação é um direito humano:
as respostas para a emergência
não se podem limitar ao PRR

uma estratégia de competiti-
vidade que privilegia a espe-
culação imobiliária e secun-
dariza a protecção da função
social da habitação.
Para o efeito, foram criados e
mantidos desde a crise do
subprime vários mecanismos
que em grande medida tor-
nam ineficaz qualquer política
de habitação: alterações
legislativas ao arrendamento
(NRAU); benefícios ao in-
vestimento internacional em
imobiliário; facilitação e
desregulação do alojamento
local; venda de cidadania em
troca de investimento imobi-
liário como os vistos gold; e
ainda os enquadramentos do
regime de residente não
habitual e mais recentemente
os vistos para nómadas
digitais.
Neste contexto, o LIVRE con-
sidera incompreensível a falta
de vontade política em tomar
medidas mais eficazes e pro-
porcionais à complexidade do
problema de habitação,
incluindo a ação quanto ao
atual quadro fiscal, tal como
propusemos para o Orçamen-
to do Estado 2023.
No contexto de debate sobre
o PNH, o LIVRE apresentou
três propostas de melhoria do
Programa: Programa de apoio
às Cooperativas de Habita-
ção; Programa Ajuda de Casa;
e Aumento do período de
subvenção mensal e o perío-
do máximo de apoio do
Programa Porta 65.
É necessário promover me-
didas nas várias áreas de
acesso à habitação. Tal como
apresentámos no Orçamento
do Estado 2023, o LIVRE
defende o investimento no

P
ca debate o Programa Nacio-
nal de Habitação 2022-2026
(PNH), apresentado pelo
Governo.
O LIVRE valoriza a elabora-
ção deste programa, um ins-
trumento central para a polí-
tica de habitação e para o de-
senho de medidas que, con-
juntamente, garantam o aces-
so universal à habitação
digna em Portugal. Contudo,
dada a gravidade das carên-
cias habitacionais que afetam
famílias de rendimentos bai-
xos, intermédios e os mais jo-
vens, este programa deveria
incluir um diagnóstico apro-
fundado dos problemas, me-
didas mais ambiciosas e
respostas imediatas mais
eficazes.
Quando existe um consenso
generalizado na sociedade
portuguesa para o reforço do
investimento na habitação, o
Governo limita o Programa
Nacional de Habitação a um
roteiro de execução do PRR,
não conseguindo estabelecer
os objetivos, prioridades, pro-
gramas e medidas da política
nacional de habitação como
definido na Lei de Bases de
Habitação.
O actual problema de acesso
à habitação deriva de opções
políticas estruturais de gover-
nos PSD e PS que nos anos
80 e 90 privilegiaram a compra
de habitação apoiada pela
bonificação do crédito habi-
tação em detrimento de in-
vestimento do Estado na
habitação pública e na criação
de um sistema nacional de
habitação que tenha capaci-
dade de responder em mo-
mentos de crise como o que
vivemos.
O agravamento da situação
na última década, com o au-
mento dos preços do arren-
damento e compra de casa a
ponto de incompatibilidade
com os rendimentos da maior
parte da população, não é um
problema exclusivo das áreas
urbanas de maior dimensão
ou do nosso país. Mas em
Portugal, ao contrário de de-
cisões tomadas noutros paí-
ses para contrariar a subida
dos preços, o Governo fo-
menta a financeirização do
investimento imobiliário e

foto: js/arquivo

sector cooperativo, sector
esquecido que deve ser
reativado para ter um papel
relevante no acesso à habita-
ção e no desenvolvimento
comunitário. Com o Programa
Ajuda de Casa consagra-se
uma resposta pública que
consiste no financiamento de
até 30% do valor de mercado
do imóvel, sob a forma de um
empréstimo de capital próprio.
Mais ainda, a intervenção
urgente nas condições de
arrendamento para os jovens
deve passar pela melhoria do
programa Porta 65, conferin-
do mais estabilidade através
do aumento os períodos de
subvenção mensal de 12 para
24 meses, bem como o perío-
do máximo do apoio, que
passa a poder chegar aos 84
meses, ao invés dos atuais 60.
Indo ao encontro de uma das
propostas prioritárias do
LIVRE – alcançar os 10% de
habitação pública e reabilitar
imóveis devolutos do Estado
(Central e Autarquias) – o
PNH prevê o aumento do
parque habitacional público.
Todavia, importa que este
eixo de investimento seja
constante e mais abrangente
do que a execução do progra-
ma 1.º Direito e aplicação dos
fundos do PRR, aspectos
que não ficam garantidos no
PNH.
O PNH também não prevê
intervenção significativa na
legislação para além da con-
solidação da regulamentação
para a construção, reivin-
dicada há muito pelo sector,
nem alterações ao NRAU e ao
Código Civil na área do
arrendamento. A medida do
PNH que define a proteção

aos arrendatários com meno-
res rendimentos através da
atribuição de subsídio de ren-
da pelo Estado tem sido su-
cessivamente adiada devido
ao aumento dos valores das
rendas e continua sem verbas
alocadas porque não se co-
nhece o número de agregados
beneficiários da medida,
diagnóstico em que o PRR
também falha.
Apesar da proposta de me-
lhoria do programa Porta 65
ter sido rejeitada na votação
em plenário, o LIVRE viu a
recomendação ao Governo
de tomada de medidas urgen-
tes de apoio ao alojamento de
estudantes do ensino supe-
rior deslocados e de criação
de residências universitárias
em património subutilizado
do Estado ser aprovada hoje,
20 de janeiro, na Assembleia
da República sem votos con-
tra, apenas com abstenção do
PS e IL e voto a favor dos
restantes partidos.
A habitação é um direito
humano consagrado na
Constituição e na Lei de Bases
de Habitação. O LIVRE
defenderá as suas propostas
de Programa de Apoio às
Cooperativas de Habitação e
de Programa Ajuda de Casa,
de apoio à compra de habita-
ção em discussão na Comis-
são de Economia, Obras
Públicas, Planeamento e Ha-
bitação e continuará a apre-
sentar propostas na Assem-
bleia da República e nas
várias representações autár-
quicas que procurem garantir
o acesso universal à habi-
tação.

Fonte:  Partido Livre

O anúncio dos possíveis encerramentos dos Serviços de
Urgência de Ginecologia e Obstetrícia e de Bloco de Partos
de todo o País a partir de março de 2023 constitui um grave
retrocesso no acesso aos cuidados de saúde maternos e
obstétricos das mulheres grávidas, recém-nascidos e das suas
famílias, merecendo a mais veemente reprovação e
preocupação do Movimento dos Utentes dos Serviços
Públicos (M.U.S.P.).
A intenção de encerrar os diversos Serviços de Urgência
Ginecológica e Obstétrica nos Hospitais de todo o território
nacional veio a público nos últimos meses, tendo tido já fortes
contestações das Populações e a imediata condenação do
M.U.S.P.
A falta de recursos humanos nas maternidades do
País, particularmente nos Serviços de Urgência, fruto da pre-
meditada degradação do Serviço Nacional de Saúde
(S.N.S), tem sido frequentemente denunciada: o número de
especialistas em ginecologia/obstetrícia está muito aquém das
necessidades, o recurso a horas extraordinárias, assim como
a sobrecarga dos Serviços de Urgências esgotam a capacidade
de resposta a outras tarefas necessárias. Neste contexto, é
deveras preocupante que o Governo e o Ministério da Saúde
considerem que a rotatividade dos Serviços de Urgência de
Ginecologia e Obstetrícia, entre os diversos Hospitais, reali-
zado actualmente, garante maior segurança para as mulheres
grávidas e suas famílias.
A partilha de recursos já parcos e insuficientes redundará
numa ainda maior sobrecarga dos Profissionais de Saúde e
no agravar da situação de fragilidade das mulheres e suas
famílias. O plano de funcionamento alternado das mater-
nidades não constitui mais do que um remendo, que não
procura resolver os graves e profundos problemas do S.N.S.,
mas, sim, tornar provisoriamente permanente uma decisão
que vem contribuir para o desmantelamento de uma valência
tão importante para as Populações.
Para o M.U.S.P., o que se impõe é o reforço do Serviço Nacio-
nal de Saúde, através de um investimento sério e efectivo nas
suas valências, que passa pela contratação de mais
Profissionais da área da saúde, bem como pela valorização
das suas carreiras. Os diversos Serviços de Maternidade e
Obstetrícia constituem um serviço essencial para o bem-estar
das mulheres e das suas famílias, para o desenvolvimento e
progresso social do País.
Os Utentes e o M.U.S.P. exigem o respeito pelo quadro
Constitucional no que toca ao direito à saúde. Assim, não
vamos aceitar o encerramento das Maternidades.

Fonte: Grupo Permanente da Direção Nacional
do MUSP – Movimento de Utentes de Serviços

Sobre o possível
encerramento
das maternidades

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934

nos acontecimentos que fazem história
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o analisar a questão do
papel dos salários justos
no combate à pobreza,
guiamo-nos por princí-
pios que colhemos na

Salários justos contra a pobreza
te, a acordar na cifra do salário:
acima da sua livre vontade está
uma lei de justiça natural, mais
elevada e mais antiga, a saber, que
o salário não deve ser insuficiente
para assegurar a subsistência do
operário sóbrio e honrado. Mas se,
constrangido pela necessidade ou
forçado pelo receio dum mal maior,
aceita condições duras que por
outro lado lhe não seria permitido
recusar, porque lhe são impostas
pelo patrão ou por quem faz oferta
do trabalho, então é isto sofrer uma
violência contra a qual a justiça
protesta.
«Mas, sendo de temer que nestes
casos e em outros análogos, como
no que diz respeito às horas diárias
de trabalho e à saúde dos operá-
rios, a intervenção dos poderes
públicos seja importuna, sobretudo
por causa da variedade das cir-
cunstâncias, dos tempos e dos
lugares, será preferível que a
solução seja confiada às corpo-
rações ou sindicatos (…), ou que
se recorra a outros meios de de-
fender os interesses dos operários,
mesmo com o auxílio e apoio do
Estado, se a questão o reclamar».
A justiça de um sistema socio-
económico dever ser apreciada se-
gundo o modo como nesse sistema
é equitativamente remunerado o
trabalho; a melhor forma de realizar
a justiça nas relações entre traba-
lhadores e dadores de trabalho é a
que se concretiza nessa remune-
ração (ver Laborem exercens, n. 19).
Como definição do salário justo,
afirma a Gaudium et Spes (n. 67):
«…tendo em conta as funções e
produtividade de cada um, bem
como a situação da empresa e o
bem comum, o trabalho deve ser
remunerado de maneira a dar ao
homem a possibilidade de cultivar
dignamente a sua vida material,
social, cultural e espiritual e a dos
seus».
Um salário justo deve atender às ne-
cessidades familiares do trabalhador,
pois é ele que torna possível a
constituição de uma família, que é
um direito fundamental e uma vo-
cação da pessoa (ver Laborem

exercens, n. 10). Tal não exclui a im-
portância de apoios públicos à
família, segundo critérios de justiça
social.
Há que destacar uma tríplice relação
do salário: com o sustento do traba-
lhador e sua família, com a situação
da empresa e com o bem comum (ver
Quadragesimo anno, n. 4). A remu-
neração deve ser adaptada às
possibilidades da empresa, de modo
a não comprometer a sustentabilida-
de desta, mas deve questionar-se a
viabilidade de uma empresa que não
consiga assegurar níveis salariais
compatíveis com o sustento dos
trabalhadores. Deve, também, ser
tida em conta a repercussão dos
níveis salariais no bem comum,
designadamente na criação e
manutenção do emprego em termos
globais.
A criação e manutenção de postos
de trabalho é uma forma de con-
cretizar a função social da proprie-
dade privada e o destino universal
dos bens (ver Centesimus annus,
n. 43). A missão do empresário deve
ser enaltecida enquanto meio de
criar oportunidades de trabalho para
outros, «um modo de desenvolver
as capacidades que Deus nos deu
e as potencialidades de que encheu
o universo» (ver Fratelli tutti, n.
123).
No combate à pobreza, é funda-
mental a criação de empregos
justamente remunerados. Os
subsídios devem ser sempre «um
remédio provisório para enfrentar
emergências», porque o objetivo é
o de conseguir uma vida digna
através do trabalho (ter a dignidade
de «trazer o pão para casa»). «O
trabalho é uma dimensão essencial
da vida social, porque não é só um
modo de ganhar o pão, mas também
um meio para o crescimento
pessoal, para estabelecer relações
sadias, expressar-se a si próprio,
partilhar dons, sentir-se co-res-
ponsável do mundo e, finalmente,
viver como povo» (ver Fratelli tutti,
n. 162).
Baseados nestes princípios que
colhem da doutrina social da Igreja,
e analisando a situação portuguesa

atual, as organizações subscritoras
deste manifesto declaram o se-
guinte:
Verificamos como o salário que
recebem muitos trabalhadores
portugueses não lhes permite, a eles
e suas famílias, superar uma situa-
ção de pobreza enquanto privação
de recursos necessários a uma vida
condigna no contexto social atual.
Isso verifica-se em grande número
de trabalhadores que auferem o
salário mínimo, sendo que o salário
médio também não se distancia
muito deste. Mudar esta realidade
o mais rapidamente possível deverá
ser um objetivo prioritário que
mobilize as empresas, a sociedade
civil e as autoridades políticas.
Verificamos também que essa
situação de baixos salários coexiste
com outros muito elevados, geran-
do acentuadas desigualdades que
consideramos socialmente injustas.
São de aplaudir todos os esforços e
políticas que evitem essas desigual-
dades de níveis salariais.
Sabemos que a qualificação profis-
sional é muitas vezes essencial para
obter melhores remunerações.
Neste plano, somos confrontados
com mudanças profundas a que não
podemos ser alheios, como a
revolução digital e tecnológica, a
emergência climática e a necessária
transição energética. Perante este
desafio, as empresas deverão pro-
mover a formação e reciclagem dos
trabalhadores e estes deverão fazer
tudo o que está ao seu alcance nesse
sentido.
Mas também não podemos esque-
cer a importância de remunerar
justamente trabalhadores geralmen-
te tidos por menos qualificados. O
contexto de pandemia que vivemos
nos últimos anos veio recordar-nos
a indispensável função social de
profissões habitualmente mal
remuneradas: o trabalho agrícola, a
limpeza urbana, o apoio doméstico,
os cuidados de saúde e a idosos, a
ação educativa, o comércio e a
restauração, entre outros.
Neste ponto, queremos também
reforçar que os baixos valores
protocolados pelo Estado com as

instituições de solidariedade social
pelos serviços prestados levam à
manutenção de níveis baixos de
remuneração dos seus trabalhado-
res e ao não reconhecimento da
relevância social das suas funções.
É de salientar também o facto de em
muitas destas profissões, por não
haver mão de obra disponível no
país, se recorrer a trabalhadores
imigrantes, por vezes através de
subcontratações que não garantem
os direitos fundamentais destes.
Sabemos como a valorização dos
salários dos trabalhadores portu-
gueses em grande medida depende
do aumento da produtividade, da
capacidade de empresários e tra-
balhadores reforçarem a produtivi-
dade das suas empresas. Mas re-
conhecemos também que a valori-
zação desses salários depende da
decisão de repartição dos rendi-
mentos, da atribuição objetiva de
uma maior parcela desses rendi-
mentos aos do trabalho.
Declaramos, em síntese, o empenho
das organizações que represen-
tamos e de todos os que a elas ade-
rem, trabalhadores e empresários
com diversos estatutos e de varia-
das áreas, em fazer toda a nossa
parte para que se concretize aquele
que consideramos um desígnio
nacional prioritário: que no nosso
país aqueles que trabalham possam
ter salários que permitam superar a
pobreza e promover a realização
integral de cada pessoa e de cada
família.
Este é um caminho longo e com-
plexo, que queremos iniciar hoje, na
primeira pessoa e com a Graça do
Espírito Santo, e ao qual convida-
mos todos a juntarem-se.

Lisboa, 21 de janeiro de 2023
 
Ação Católica Rural; Associação
Cristã de Empresários e Gestores;
Cáritas Portuguesa; Comissão
Nacional Justiça e Paz; Juventude
Operária Católica; Liga Operária
Católica /Movimento dos Traba-
lhadores Cristãos; Metanoia –
Movimento Católico de Pro-
fissionais.

A
doutrina social da Igreja e que se
vêm consolidando desde há mais de
um século.
Esses princípios partem do primado
da pessoa sobre as coisas. A eco-
nomia, a empresa e o trabalho de-
vem servir as pessoas, e não o con-
trário (“o trabalho para a pessoa, e
não a pessoa para o trabalho”). É
este o sentido do tradicional
princípio do primado do trabalho
sobre o capital (ver Laborem
exercens, ns. 7 e 13). Não deixando
de ser complementares e não
antinómicos, o capital (o conjunto
dos meios de produção) deve servir
de instrumento ao serviço das
pessoas que integram a comunidade
que constitui a empresa (e não o
contrário), a sua rendibilidade não
pode sacrificar a dignidade e direitos
dessas pessoas.
Através do trabalho, a pessoa não
somente transforma a natureza,
adaptando-a às suas necessidades,
mas também se realiza como pessoa
e, num certo sentido, se torna “mais
pessoa” (ver Laborem exercens, n.
9).
Para além da diferente valorização
do trabalho na sua vertente objetiva,
que pode justificar diferenças sala-
riais, há que considerar a sua ver-
tente subjetiva, enquanto expres-
são da dignidade da pessoa que
trabalha, vertente que torna igual-
mente digno qualquer trabalho, mais
ou menos qualificado (ver Laborem
exercens, n. 6).
A Sagrada Escritura fustiga seve-
ramente a conduta de quem não
paga o salário devidos aos traba-
lhadores: Lv 19, 13; Dt 24, 14-
15; Tg 5, 4
A justiça do salário não decorre
necessariamente do consentimento
das partes e das regras do mercado.
Já o dizia a Rerum novarum (n. 27),
há mais de cem anos:
«Façam, pois, o patrão e o ope-
rário todas as convenções que lhes
aprouver, cheguem, inclusivamen-

Pedido ao Jornal de Sintra,
Como cidadã deste meu País, Portugal, e munícipe do
Concelho de Sintra, venho por este meio, fazer um grande
pedido ao vosso Jornal.
Sou moradora na Tapada das Mercês, onde desde há alguns
anos se deixou de conseguir viver com asseio e em condições
normais.
O lixo nas ruas e nas poucas zonas verdes, as ratazanas
enormes, a caminharem por todos os lados, lado-a-lado com
as pessoas, o mau cheiro, as zonas verdes transformadas
em lixeiras, enfim, uma verdadeira vergonha, é com aquilo
que nos deparamos sempre que saímos das nossas cases.
É extremamente nojento e perigoso para a Saúde Pública,

DIGA DE SUA JUSTIÇA

Uma imagem de ratazana ao ar livre

O Jornal de Sintra reserva-se o direito não publicar quaisquer “Diga de Sua Justiça” sempre que o respectivo envio seja feito de forma anónima, embora a coberto de um e-mail de um
suposto grupo.

aquilo que se vê na Tapada das Mercês, muito principalmente
na Rua Almada Negreiros, e na Rua Francisco Salgado
Zenha, onde inclusive existe uma Escola Primária.
Envio fotos tiradas hoje nestas ruas, com estas fotos podem
ver a nojeira.
Peço-vos que exponham isto no vosso Jornal, talvez assim
a Câmara tenha consideração pelos munícipes e faça alguma
coisa, pois as queixas que se fazem directamente aos vários
Departamentos, infelizmente não fazem nada.
Estarei ao vosso dispor se me quiserem contactar.

Rosalina Completo,
comentário no facebook Jornal de Sintra, 23-1-2023
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Nestlé celebra este
ano 100 anos de
presença em Portu-
gal, um legado que
começou a ser

nência no futuro. Tal como
estas árvores, também a
Nestle Portugal estará cá
daqui a 100 anos a partilhar
valor social, económico e
ambiental com o país, repre-
sentado pela nova geração,
a dos nossos filhos.
A partir de hoje celebraremos
também, a inovação com a
qual, ao longo de 10 décadas,
surpreendemos os consumi-
dores portugueses, cumprin-
do o nosso propósito de me-
lhorar continuamente a sua
qualidade de vida e a das suas
famílias e comunidades,
sempre com olhos postos no
futuro e mantendo-nos como
uma referência no mercado.
Este é apenas o primeiro
momento de um ano cheio de
celebrações com todos os
nossos stakeholders: os
consumidores, mas também
os parceiros de negócio,
porque este tem sido um
caminho feito com todos e

que assim continuará para
o futuro.”, afirma Anna Lenz.
Através desta ação levada a
cabo num espaço natural,
considerado Património
Mundial da UNESCO e
classificado como Paisagem
Cultural, a Nestlé quer tam-
bém deixar o seu legado,
associando-o aos compro-
missos que tem com a sus-
tentabilidade das suas opera-
ções, cujo principal objetivo
é atingir a neutralidade car-
bónica até 2050. Um compro-
misso para o qual está a traba-
lhar envolvendo todos os
seus parceiros na cadeia de
valor, começando pelos agri-
cultores, com os quais pro-
move praticas de agricultura
regenerativa, até aos forne-
cedores de material de emba-
lagens ou de transportes.
Esta plantação de árvores da
espécie Carvalho Cerquinho
ocupará uma área de três
hectares neste parque gerido

pela Cascais Ambiente. Para
a realizar, a Nestlé aderiu ao
programa Oxigénio, desta em-
presa do município de
Cascais, através do qual pes-
soas individuais ou coletivas
podem dar o seu contributo
para a reflorestação da serra.
“O Oxigénio é um programa
em crescimento que nos
últimos anos conheceu um
desenvolvimento interessan-
te. As políticas de ESG das
empresas motivam a partici-
pação no bem comum e a
Cascais Ambiente, enquanto
empresa pública, dá instru-
mentos que facilitam a con-
cretização desses objetivos.
Estamos em conjunto, a pôr
em prática medidas que
melhoram a biodiversidade e
mitigam efetivamente os
efeitos das alterações climá-
ticas”, afirma Luís Almeida
Capão, presidente da Cascais
Ambiente.

Plantação de uma árvore por colaborador
marca o início das celebrações
dos 100 anos da Nestlé Portugal

A
celebrado pela empresa com
uma ação de plantação de
árvores por várias gerações
de colaboradores, reforma-
dos, no ativo e os seus respe-
tivos filhos, realizada na
Quinta do Pisão, um espaço
integrado no Parque Natural
de Sintra-Cascais (PNSC). No
total, será plantada uma ár-
vore por cada colaborador
que a Nestlé Portugal tem
hoje nas suas várias estrutu-
ras e que representará a forma
através da qual a Nestlé quer
continuar no mercado, de
longo prazo e de permanência
no futuro.
Até final do ano, a Nestlé irá
celebrar os 100 anos de
criação e de partilha de valor
social, económico e ambiental
com o país e, sobretudo, de
desenvolvimento de marcas
e produtos adaptados ao
gosto e às necessidades nu-
tricionais de várias gerações
de consumidores portugue-
ses.
Esta ação de plantação de
árvores, que contou com a
participação da Diretora-Geral
da Nestlé Portugal, Anna
Lenz, marca também o com-
promisso para mais 100 anos
de presença no país.
“Quisemos começar o ano
com um momento que marca
o início das comemorações
dos 100 anos de presença da
Nestlé em Portugal e que
simboliza também a nossa
forma de estar no mercado,
de longo prazo e de perma-

O open call para artistas e cientistas para as  residências
artísticas LEPAC irão desenvolver-se no Bairro da
Tabaqueira em Sintra.
O prazo de candidatura da primeira residência é dia 31 de
janeiro, por isso pedimos-vos se será possível divulgar com
alguma celeridade.
A open call para as residências artísticas foi lançada, em
dezembro, pela Zet Gallery e o consórcio do projeto SMILE -
Sintra Motion & Innovation for Low Emissions, liderado pela
Fundação Aga Khan, podendo os candidatos enviar as suas
candidaturas para o endereço curatorial@zet.gallery, até 31
de janeiro.
Pela ligação ao ambiente e à natureza, as quatro residências
terão início nos dias de solstício de verão e inverno e equinócio
de outono e primavera.
A primeira residência terá como tema Arte e Memória e os
artistas deverão produzir objetos artísticos e/ou material
audiovisual resultante do trabalho de investigação, plástica
e sociológica, feita a partir da memória coletiva oral e material
do Bairro da Tabaqueira e dos seus habitantes. As residências
artísticas posteriores terão como tema a Arte e Ciência e a
Arte e Mobilidade.

Fonte: Fundação Aga Khan Portugal

Bairro da Tabaqueira, Sintra
Open Call para
o Programa de Residências
Artísticas LEPAC

A Câmara Municipal de Sintra e o Centro Hípico da Quinta da
Beloura Horse Center recebem, de 24 a 26 de fevereiro, pela
primeira vez em Portugal o Concurso Internacional de
Dressage de 4 estrelas.
Na mesma data acontece também um Concurso Internacional
de Dressage de 3 estrelas e um Concurso Nacional de
Dressage Especial, com a presença dos melhores cavaleiros
nacionais e internacionais e os mais conceituados juízes
internacionais.
A Dressage é uma disciplina equestre com base na ligação
perfeita entre cavalo e cavaleiro, que visa auxiliar o cavalo a
desenvolver através de diversos exercícios a capacidade de
executar todos os seus movimentos naturais.
A atitude do cavalo, a submissão ao cavaleiro, a calma, a
correção e amplitude dos movimentos, a postura e
indumentária do cavaleiro e as ações de comando que o
cavaleiro exerce discretamente sobre o cavalo contam para
uma classificação por pontos atribuída pelos juízes
posicionados na pista.
O Concurso Internacional de Dressage de 4 estrelas conta
com a atribuição de um “Prize Money” superior a 20 000 euros,
para além de outros prémios.

Sintra recebe primeiro
Concurso Internacional
de Dressage de 4 estrelas

A Câmara Municipal de Sintra
aprovou, em reunião do
executivo, a realização de
diversos contratos-programa
de desenvolvimento des-
portivo para o ano de 2023,
no valor total de 48 mil euros.
Os contratos-programa agora
aprovados consistem na
atribuição de apoio financeiro
e serão celebrados com a
Federação Portuguesa de
Voo Livre, Associação de Pa-
tinagem de Lisboa, Asso-
ciação Distrital de Judo de

Sintra reforça apoio ao desenvolvimento
desportivo no concelho

Lisboa, Associação de Bas-
quetebol de Lisboa, Fede-
ração Portuguesa de Ciclismo
e a Federação de Triatlo de
Portugal de Lisboa.
O presidente da autarquia de
Sintra, Basílio Horta, subli-
nhou a importância destas
contribuições financeiras e
sublinhou na sua interven-
ção que “o executivo con-
tinuará a apoiar, incentivar e
promover o desenvolvimento
desportivo do concelho, com
o objetivo de aumentar o

número de atletas no
concelho”.
Este investimento da Câmara
Municipal de Sintra apoia a
comparticipação nas
despesas associadas aos
custos de inscrição de
atletas, licenças, seguro
desportivo e fornecimento ou
revalidação de cartões aos
atletas filiados na modalidade
e residentes no Concelho de
Sintra.
Recorde-se que a autarquia
de Sintra continua, também,

a contribuir para a prática
desportiva através da
cedência a título gracioso das
instalações desportivas
municipais para a época 2022/
2023 aos clubes e associações
desportivas, devidamente
registados na autarquia,
totalizando um valor de 453
mil euros, correspondente a
mais de 33 mil horas de treino.

Fonte. CMS
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município de Cas-
cais inaugurou no
dia 21 de janeiro, o
Forno da Horta da
Quinta do Pisão. A

rativa, e, por fim, promover a
economia local com bene-
fícios económicos, sociais,
ambientais e culturais para os
pequenos produtores, para
os consumidores e para as
zonas rurais/saloias. Tudo
isto no sentido de assegurar
uma maior sustentabilidade
do território e uma alimen-
tação mais acessível, saudá-
vel e sustentável para to-
dos.”, afirma Joana Balsemão,
vereadora para a área do Am-
biente da Câmara Municipal
de Cascais.
O primeiro evento decorreu já
dia 21 de janeiro, entre as
08:00 e as 12:00,  com o tema
‘Pão com Coração, Padaria
com o coração no lado certo’.
O chef Vítor Sobral vai estar
na Horta da Quinta do Pisão,
no dia 28 de janeiro, das 10:00
às 12:30, para falar sobre a
utilização tradicional deste
tipo de forno, desde o pão aos
assados, e confecionar pão e
ainda uma pizza fechada com
outros ingredientes da horta.
No final da demonstração, vai
ser hora de saborear os
resultados.
O dia 4 de fevereiro será
dedicado ao ‘Trigo Barbela,
a produção local e a Alquimia
do Pão’, num workshop
conduzido por Celso Santos,
padeiro produtor (que
acompanha todo o circuito
do cereal, desde a sementeira
até ao pão) e João Vieira,

protetor e impulsionador do
trigo barbela, uma espécie de
trigo rica em óleos e
nutrientes, quase inexistente
nas searas nacionais. O
evento terá lugar das 10:00 às
12:00.

O chef João Matos será o
responsável pelo workshop
do dia 11 de fevereiro com o
tema ‘Um forno a lenha numa
cozinha moderna’. Durante
esta sessão, João Matos terá
oportunidade de explicar as
vantagens de cozinhar num
forno a lenha e de confecionar
Tártaro de beterraba, Taco de
abóbora e tangerina e Açorda
de beringela. Tudo será
cozinhado no forno e a alga
noori ou a folha de alface irão
servir de tortilha para o taco.
O evento realizar-se-á entre as
10:00 e as 12:30.
 

Após este ciclo de quatro
eventos, a Quinta do Pisão
continuará com as suas
iniciativas e todos os sába-
dos, entre as 9:00 e as 13:00,
haverá pão de trigo barbela
com massa mãe, biológico

produzido na horta da Quinta
do Pisão, cozido no forno a
lenha, com a participação de
cerca de quatro padeiros
locais que se vão revezando
e apresentando a mesma
receita, mas confecionada por
mãos diferentes a cada
sábado.
 
Em paralelo, passará a ser
também possível utilizar o
forno, por marcação, de
segunda a sexta-feira, entre
as 9:00 e as 12:00. Ao longo
de todo o ano, irão ser rea-
lizadas atividades pedagó-

gicas dirigidas às crianças e
workshops variados, inclu-
sive com chefs, nos quais os
participantes poderão ter
acesso a informações mais
técnicas, como as valências
e potencialidades do forno a
lenha.
 
As inscrições para os even-
tos são obrigatórias e podem
ser feitas através do site da
Cascais Ambiente.
 
Programação Eventos:
(Continuação)
 
28 de janeiro
Das 10:00 às 13:00
Receção dos participantes
A utilização tradicional do
forno, desde o pão aos
assados
Confeção do Pão
Confeção da Pizza com
ingredientes da horta
 
4 de fevereiro
10:00 – Receção dos parti-
cipantes
10:15 – Acompanhamento do
Aquecimento do Forno
10:30 – Acompanhamento do
tender da massa do Pão
11:00 – Enchimento do Forno
11:15 – Tertúlia com o
contributo de João Vieira e
Celso Santos, sobre a
temática dos Trigos antigos,
a produção local e a Alquimia
do Pão
12:00 – Desenfornar o Pão e

Projeto Terras de Cascais inaugura forno a lenha da Quinta do Pisão

prova do Pão
 
11 de fevereiro
Das 10:00 às 12:30
Aquecer o forno
Explicação sobre as
vantagens de cozinhar num
forno a lenha
Temática: Um Forno a lenha
numa Cozinha moderna
Tártaro de beterraba
Taco de abóbora e tangerina
Açorda de beringela
 
 
Programa Terras de Cascais
Em Cascais, a agricultura
biológica e regenerativa tem
ganho espaço desde que se
criou a primeira horta
comunitária em 2009. Hoje,
sob o programa Terras de
Cascais, existem 32 hortas
comunitárias, 5 pomares e 4
vinhas, também comunitárias,
num total de cerca de 800
parcelas atribuídas a muní-
cipes. Para além dos espaços
comunitários, nos quais a
produção de hortícolas e
frutas está a cargo dos
munícipes, existem duas
grandes hortas biológi-
cas regenerativas – a Horta da
Quinta do Pisão, onde os
legumes são colhidos pelos
visitantes, e a Horta do Brejo,
inserida dentro do Estabele-
cimento Prisional de Tires e
cultivada por mulheres ali
reclusas. 
 

O
programação de lançamento
deste novo equipamento
inclui quatro eventos, nos
dias 21 e 28 de janeiro e 4 e 11
de fevereiro, com o objetivo
de reunir padeiros, chefs,
moleiros e técnicos da área,
em formato de workshop e
troca de experiências. As
atividades têm por objetivo
abordar temáticas relaciona-
das com a importância e van-
tagens do forno tradicional e
dos cereais biológicos, com
destaque para a confeção do
pão, em forno a lenha, e inse-
rem-se na estratégia do
Concelho de Cascais para a
promoção de um sistema
alimentar local, sazonal e
biológico, através do projeto
Terras de Cascais.
“Promover a produção local
e regenerativa é uma das fa-
ces do nosso compromisso
maior com a sustentabilidade
ambiental e social. Por um la-
do, queremos colocar Cas-
cais na vanguarda da cons-
ciencialização para um sis-
tema alimentar mais susten-
tável (cadeias mais curtas,
mais seguras, produção de
base regenerativa),  por outro,
sensibilizar os munícipes para
a importância do produto lo-
cal e da agricultura regene-
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ebaixo D’Água”,
de Stephan.Arte,
é uma das novas
exposições do Es-
paço SMAS (Ser-

Espaço SMAS da Ribeira de Sintra inaugura exposições

“Debaixo D’Água”
e “Cuidado! Invasoras Aquáticas”,
28 de janeiro (sábado), às 15h00

“D
viços Municipalizados de
Água e Saneamento) da Ri-
beira de Sintra, com inau-
guração agendada para o
próximo dia 28 de janeiro,
pelas 15h00. Patente até 30 de
maio, “Debaixo D’Água” é
composta por um conjunto de
pinturas, com recurso a técni-
cas de graffiti, que retratam a
“Operação Recife”, que
consistiu em “afundar”, entre
2001 e 2010, cerca de 2.500
carruagens do metropolitano
de Nova Iorque e transformá-
las em recifes artificiais com
o objetivo de acolher diversas
espécies marinhas. Para além
de retratar esta iniciativa em
prol da sustentabilidade do
planeta, a exposição vai recriar
vários locais da Vila Patrimó-
nio Mundial, culminando um
suposto percurso subaquá-
tico nas águas atlânticas da
Praia das Maçãs. Em simul-
tâneo, será inaugurada ainda
a mostra “Cuidado! Invaso-
ras Aquáticas”, desenvolvi-
da pelo Museu Nacional de
Ciências Naturais de Madrid,
com o apoio da Universidade
de Évora, e que constitui uma
atividade de divulgação cien-
tífica do projeto LIFE INVA-
SAQUA que tem por, prin-
cipal objetivo, reduzir o
impacto das espécies invaso-
ras dos ecossistemas aquá-
ticos de água doce e em
estuários de Portugal e
Espanha.

Nascido em Rio de Mouro,
Stephan.Arte estabeleceu,
desde cedo, uma estreita liga-
ção com o transporte ferro-
viário, o único meio de trans-
porte que utilizava para se
movimentar. Com 14 anos, em
1998, concebeu as suas pri-
meiras obras em graffiti, num

percurso criativo que, hoje em
dia, assume como atividade
principal, através da realiza-
ção de diversos trabalhos
para empresas privadas e
entidades públicas. À procu-
ra de inspiração, viajou pela
Europa e aprofundou a res-
petiva veia criativa. Nos últi-
mos tempos, tem explorado
um acontecimento ainda
desconhecido para muitos, a
“Operação Recife”, que,

entre 2001 e 2010, consistiu
em inutilizar 2.500 carruagens,
que foram “despidas” e es-
trategicamente descartadas
no Oceano Atlântico, com o
objetivo de restaurar os
recifes de corais que acolhem
inúmeras espécies marítimas.
Estas carruagens funcionam,

autenticamente, como mater-
nidade e abrigo para que
algumas espécies ali possam
nascer e prevalecer. Nas suas
obras, Stephan.Arte deixa
evidente a ironia em relação
aos facto de vários pedaços
de lixo industrial se terem
transformado num gesto em
prol da sustentabilidade do
planeta.
Para além de duas dezenas de
telas a retratarem a “Operação

Recife”, a exposição vai
apresentar uma série de locais
emblemáticos da área classi-
ficada como Património da
Humanidade, como se esti-
vessem debaixo de água.
“Que nem um maremoto
artístico invertido, “Debaixo
D’Água” cobre e percorre a

paisagem cultural e urbana de
Sintra num itinerário diversi-
ficado, a ter início num dos
pontos mais altos da Serra de
Sintra e a culminar no Oceano
Atlântico”, frisa Stephan.Ar-
te, que descreve o percurso
que delineou: “desde o topo
do histórico Palácio da Pena,
atravessando icónicas e co-
nhecidas paragens como a
Quinta da Regaleira e a Volta
do Duche, o eclético Museu

das Artes de Sintra”, até ao
próprio Espaço SMAS da
Ribeira de Sintra, futuro
Museu da Água e Resíduos,
“sem deixar de retratar as
carruagens dos transportes
ferroviários locais imersos
numa total invasão aquática,
salpicada de cor e textura,
que desagua nas águas
atlânticas do mar da Praia das
Maçãs”.
Em simultâneo, será inaugu-
rada a exposição “Cuidado!
Invasoras Aquáticas”, de-
senvolvida pelo Museu Na-
cional de Ciências Naturais
de Madrid, com o apoio da
Universidade de Évora, e que
constitui uma atividade de
divulgação científica do
projeto LIFE INVASAQUA.
Esta iniciativa europeia visa
contribuir para reduzir o
impacto das espécies inva-
soras nos ecossistemas
aquáticos de água doce e em
estuários de Portugal e
Espanha, através de infor-
mação, formação e sensibi-
lização, já que estas espécies
representam, segundo a
União Europeia, uma das
principais ameaças à biodi-
versidade aquática, sendo
uma ameaça à fauna e flora
autóctones da Península
Ibérica. Constituída por mais
de 50 painéis, dois jogos inte-
rativos e cinco vídeos, a
exposição vai, assim, sensibi-
lizar o visitante para a impor-

tância do combate e controle
das espécies invasoras aquá-
ticas, que anualmente conta
com um investimento euro-
peu na ordem dos 12 mil
milhões de euros, inserindo-
se no âmbito do Objetivo de
Desenvolvimento Sustentá-
vel 15 “Proteger a Vida
Terrestre”.
Patentes até 30 de maio, as
exposições assinalam a
reabertura do Espaço SMAS
da Ribeira de Sintra, que
esteve encerrado durante o
mês de janeiro, para interven-
ções de conservação e de
requalificação em termos
tecnológicos, já a pensar na
criação do Museu da Água e
Resíduos (MAR). Recorde-se
que a antiga garagem dos
carros elétricos na Ribeira de
Sintra, um edifício datado de
1901, passou para a gestão
dos SMAS de Sintra em final
de 2021 e, desde então, tem
recebido um conjunto de
exposições de arte ambiental,
no âmbito do ciclo urbano da
água e resíduos, antecipando
a entrada em funcionamento
do MAR: um espaço museo-
lógico que se pretende afirmar
como uma referência nas
áreas da educação e sensibi-
lização ambiental e de divul-
gação científica e tecnológi-
ca, sensibilizando a comu-
nidade para os valores da de-
fesa do património ambiental.

Fonte: SMAS Sintra

Stephan.Arte
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ANUNCIE E DIVULGUE A SUA EMPRESA
SIGA-NOS TAMBÉM EM WWW.JORNALDESINTRA.COM

E NA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

Há 89 anos a divulgar a actividade comercial
e industrial do Concelho de Sintra

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 • 2710-572 SINTRA
Telef. 21 910 68 30

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt



11INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 27 DE JANEIRO DE 2023

DESPORTO

Campeonato Distrital de Futsal da 1.ª Divisão da AFL – 18.ª Jornada

Vila Verde empata em casa (2-2)
e descola do 1.º lugar
Ventura Saraiva

A
foto: ventura saraiva

Na jornada 15, do Campeo-
nato de Portugal que teve
lugar no domingo, dia 22, o
Pêro Pinheiro foi ao terreno
do Atlético Clube Marinhen-
se vencer por 2-3, confir-
mando a vantagem registada
ao intervalo (1-2), com golos
de Diogo Pires, e Diogo La-
mas, este de penalti. Pela
equipa da casa, marcou
Jailton.
No segundo tempo, o Ma-
rinhense chegou ao empate,

s mexidas provoca-
das pelo chamado
“mercado de Inver-
no”, trazem sempre
alterações nos vá-

Ao empatar no pavilhão António Mateus (2-2), com a equipa da SR
Manjoeira, o Sporting Vila Verde não confirmou a excelente entrada em
2023, com a vitória da semana anterior na Amadora frente ao Damaia GC.
Com o resultado obtido, voltou a deixar fugir o Operário Rangel que se
isolou na liderança, com 2 pontos de vantagem.
Nesta ronda, releve-se a vitória da JOMA (4-2) na Serra das Minas perante
a Salesianos do Estoril, e contra as previsões, as derrotas caseiras do USC
Mira Sintra, e do GSC Novos Talentos.

rios plantéis, umas por mais-
valias, outras por descapita-
lização das melhores unida-
des. O Sporting Vila Verde
reforçou-se, mas também viu
sair jogadores que faziam a
diferença no colectivo. No jo-
go de sábado, dia 21, dois dos
reforços vieram acrescentar
qualidade ao jogo ofensivo,

casos de Felizardo Miranda
(ex-Jardim da Amoreira), um
Pivot/Ala bastante possante,
e Samuel Lopes (ex-Manjo-
eira), um Ala bastante rápido,
e desconcertante no passe.
Coube a este jogador fazer o
golo do empate no segundo
tempo, cabendo ao conjunto
de Santo Antão do Tojal abrir
o activo aos 15 minutos por
Tiago Nascimento (ex- Fon-
secas e Calçada) um dos go-
leadores de topo do cam-
peonato.

A turma da Manjoeira esteve
sempre na frente do marcador
(Filipe Neves, fez o 1-2), e foi
já na contagem decrescente
para o final que Tiago Pinto
faria o empate para o Vila Ver-
de, evitando assim a derrota,
e a perda dos 3 pontos em
disputa.

JOMA soma 4.ª vitória
mas continua
no fundo da tabela
No pavilhão municipal da

Serra das Minas, a JOMA ba-
teu a Salesianos do Estoril
por 4-2, encurtando assim a
distância para chegar à linha
d’água. Mantém o penúltimo
lugar da tabela classificativa,
podendo alcançar na próxima
ronda na visita ao Futsal
Oeiras que tem mais um
ponto, e está na 14.ª posição.
Resultados da jornada:
SC Vila Verde, 2- Manjoeira,
2; Fonsecas e Calçada, 10-
Futsal Oeiras, 2; Novos
Talentos, 3- Pregança do Mar,

7; USC Mira Sintra, 1- Aca-
démico Ciências, 2; JOMA, 4-
Salesianos do Estoril, 2; SC
Torres, 5- CAD, 7; Jardim
Amoreira, 4- Vialonga, 8; DO
Rangel, 3- Damaia GC, 0.
Classificação:
1.º DO Rangel, 46 pontos; 2.º
SC Vila Verde, 44, 3.º Vialonga,
33, 4.º Académico Ciências,
31, 5.º Damaia GC, 28, 6.º USC
Mira Sintra, 28, 7.º Pregança
do Mar, 26, 8.º CD Jardim
Amoreira, 24, 9.º Fonsecas e
Calçada, 23, 10.º CAD, 22, 11.º

Samuel Lopes lança mais um ataque do conjunto leonino.
O novo reforço esteve em destaque no jogo e marcou no segundo tempo.

SC Torres, 22, 12.º Novos Ta-
lentos, 20, 13.º Manjoeira, 20,
14.º Futsal Oeiras, 13, 15.º
JOMA, 12, 16.º Salesianos
Estoril, 4.
Próxima jornada (dia 28):
Damaia GC- Novos Talentos;
Salesianos Estoril- USC Mira
Sintra; CAD-Vila Verde; Via-
longa-Fonsecas e Calçada;
Pregança do Mar-Jardim
Amoreira; Manjoeira-Operá-
rio Rangel.
Dia 29: Futsal Oeiras-JOMA.

O Sporting Clube de Lourel
foi no domingo, dia 22, ao
campo Sacavenense empatar
a uma bola, um ponto precio-
so para se manter nos lugares
cimeiros da classificação,
apesar dos resultados que se
registaram na jornada 14, da
1.ª Divisão da AFL.
No Complexo Elias Pereira, o
Sacavenense adiantou-se
com um golo de penalti por
Afonso Henriques, aos 57
minutos. Pouco mais adiante,

Jornada 14, do distrital da 2.ª
Divisão da AFL, realizada no
domingo, dia 22, e mais um
dérbi concelhio. A equipa de
Negrais recebeu o Sintrense
B, e aproveitou para somar
mais 3 pontos, e a 5.ª vitória
no campeonato. Hugo Roma-
na, passou de rei das assistên-
cias, para voltar a destacar-
se como goleador, ao bisar no
jogo, ainda no primeiro tem-
po. Tomás Florêncio, também
marcou, assim como Francis-

Integrado na Série Sul, no
grupo da Manutenção/Des-
cida (2.ª Fase), o Sintrense
entra finalmente em campo,
amanhã, sábado dia 28, no
campo da Carreirinha, em
Lameiras, numa recepção à
UR Cadima, 5.º classificado na
1.ª Fase (Zona Norte), e tam-
bém por isso, um adversário

1.ª Divisão da AFL – Jornada 14
Lourel empata (1-1) em Sacavém

Diogo Baltazar marcou para
os de Lourel, empatando o
jogo.
Em Tires, com alguma sur-
presa, o Atlético do Cacém
saiu derrotado (3-2), nesta
que foi a 3.ª vitória da for-
mação do concelho de Cas-
cais na prova. Todavia, a equi-
pa do Cacém manteve o mes-
mo lugar (7.º), e os 22 pontos,
com o Oeiras (20), a empatar
com o Futebol Benfica (1-1),
e o Ericeirense (24) que

perdeu em casa com o AC
Malveira (2-3).
A jornada do próximo do-
mingo, dia 29, tem as atenções
viradas para o campo Sargen-
to Arménio, em Lourel, com a
equipa da casa (3.º com 28
pontos), a receber o Atlético
da Malveira, 2.º com 29. O
Atlético do Cacém recebe no
Joaquim Vieira, o Povoense.

VS

Distrital da 2.ª Divisão da AFL – Série 1e 2
Negrais vence (3-1) Sintrense B

co Pereira para o lado do
Sintrense.
Na classificação, Interoeste
foi apanhado no topo pela
UD Ponte Frielas, ambos com
35 pontos. CF Santa Iria, é 3.º,
com 31, e Murteirense, 4.º
(27). Negrais, é 11.º, com 18, e
Sintrense B, 12.º e soma 13.
Na Série 2, o Mem Martins SC
não consegue sair da cauda
da classificação. É 15.º com
10 pontos. Empatou na
Quinta do Recanto (1-1), com

o SF Palmense que apesar de
tudo foi um ponto conquis-
tado dada a condição de líder
do seu adversário. Estoril
Praia e Santo António de
Lisboa ao vencerem os seus
jogos, passaram para a frente
do clube de Palma de Baixo,
com as 3 equipas separadas
por um ponto. O 1.º Dezembro
B ganhou em Porto Salvo (1-
2), e o Rio de Mouro empatou
na recepção ao Estrela B.

VS

Campeonato de Portugal – Série C
Pêro Pinheiro feliz na Marinha Grande

num “bis” de Jailton, valendo
a pontaria de Eduíno Júnior
aos 70’, para dar de novo van-
tagem à equipa do mármore
que levou o 2-3 até final.
Nesta ronda, destaque ainda
para o empate (1-1), do
Sintrense em casa do Benfica
de Castelo Branco, e da
vitória do 1.º Dezembro, 3-0
sobre o GS Loures.
Na classificação, o emblema
de S. Pedro de Sintra igualou
o de Castelo Branco no topo,

ambos com 28 pontos. U.
Santarém e Sintrense dividem
as posições seguintes, com
27. O Pêro Pinheiro, é 5.º, com
25.
Na próxima jornada (dia 29),
o Sintrense recebe na Portela,
o Marinhense, e o Pêro
Pinheiro, Rio Maior SC. Já o
1.º Dezembro joga no campo
do CD Alcains.

Ventura Saraiva

Campeonato Nacional Feminino da II Divisão
– Série Sul
Sintrense entra em campo
para defender manutenção

a ter em conta na luta pela
manutenção. Na ronda de
abertura (dia 7 deste mês)
recebeu o Barreirense, e ga-
nhou por 2-0, assim como
Estoril Praia que bateu o Guia
FC, pelo mesmo resultado.
No grupo para a subida e
campeão nacional, o RP FC
leva vantagem com 2 jogos e

2 vitórias (6 pontos). Seguem-
se as equipas B, do Benfica
(4 pontos), Lank Vilaver-
dense (3), e Sporting (3). Nas
elegíveis, está o Futebol Ben-
fica, 5.º, com 3 pontos. Recebe
o Famalicão B.

 VS
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Surf – Mundial Júnior WSL na Califórnia

Kika Veselko faz História
e conquista título mundial
Ventura Saraiva*

F Kika Veselko em ação na final de São Diego na Califórnia
foto: créditos WSL

s características da
Corrida Fim da Eu-
ropa, de inigualável
beleza, conferem-lhe o
direito de ser conside-

oi uma final emocio-
nante, e que colocou
Kika Veselko em ação
frente a algumas das
mais jovens talento-

O título mundial júnior da World Surf League, veio para Portugal, num
dia histórico para o surf feminino nacional. Com 19 anos, Kika Veselko, a
jovem surfista da Linha de Cascais, conquistou no dia 13, em San Diego,
na Califórnia o título de campeã do Mundo, tornando-se assim na primeira
surfista portuguesa a alcançar o título máximo da categoria júnior.

sas surfistas do Mundo. Tu-
do começou com um triunfo
sólido nos quartos-de-final
frente à canadiana Erin Bro-
oks, seguindo-se um duelo
mais equilibrado frente à
australiana Sierra Kerr, que foi
decido já na reta final, com a
experiência de Kika a fazer a
diferença no desfecho da se-
gunda meia-final.
Depois de eliminar duas das
mais jovens promissoras sur-

fistas do Mundo, a campeã
nacional de 2021 teve pela
frente na final a norte-ame-
ricana Sawyer Lindblad.
Apesar de a adversária estar
a competir “em casa”, Kika ti-
nha a seu favor também
alguma experiência local, uma
vez que já passou várias
temporadas na Califórnia, de
onde o pai é natural.
O heat decisivo começou com
equilíbrio, havendo depois
um ascendente para Lind-
blad. Foi já no último terço da
bateria que Kika apanhou a
onda que faria toda a dife-
rença. Com 7 pontos, a sur-

fista portuguesa conseguiu
inverter o marcador e garantir
o triunfo com um score total
de 12,47 contra 12,33 da norte-
americana.  

“Tinha um
sentimento especial
desde o início
do campeonato”
Após o título de Vasco Ribei-
ro conquistado em 2014, na
Ericeira, Kika repete mais um
triunfo para o surf nacional
no Mundial Júnior da WSL.
Uma vitória que deixou a

jovem surfista da Linha muito
emocionada e em lágrimas
logo após sair da água. 
“Quero agradecer o convite
e a oportunidade que me foi
dada. Tinha um sentimento
especial desde o início do
campeonato e pensava que
tudo ia correr bem. Estava
confiante ao longo do cam-
peonato. Na final caí na pri-
meira onda, mas voltei para
fora e continuei a lutar. E con-

segui! Quero agradecer à
minha família, aos meus
patrocinadores e ao meu
treinador, Rodrigo Sousa”,
frisou Kika na flash inter-
view, antes de deixar a emoção
tomar conta do momento.
Além do título mundial da
categoria, Kika Veselko, que
chegou a este evento como
uma das wildcards, quali-
ficou-se automaticamente pa-
ra as Challenger Series 2023. 

Após dois anos de pausa,
devido à pandemia, o Mun-
dial Júnior da WSL regressou
este ano à água e logo com
um triunfo português. Kika
Veselko superou, assim, o
registo de Teresa Bonvalot
nesta prova, que no Mundial
de 2015, na Ericeira, tinha
conseguido o 3.º posto final.

*com NA Surfistas
comunicação

Domingo, dia 29, às 10h00 na Volta do Duche
32.ª Edição da Corrida Fim da Europa
Ventura Saraiva

Teve lugar no dia 15, no Pavilhão
Multidesportivo do Parque de Jo-
gos 1º de Maio-Fundação INATEL,
em Lisboa, o Campeonato Zonal de
Cadetes, competição promovida
pela Associação Distrital de Judo
de Lisboa (ADJL) que reuniu cen-
tena e meia de atletas nas várias ca-
tegorias, destacando-se o registo
de 33 atletas no sector feminino.
De relevar a presença da Academia
de Judo Filipa Cavalleri que teve em
Teresa Cavalleri Serpa, o seu melhor
elemento, ao conquistar o título na
categoria de -48 kg. Venceu na final,
Beatriz Anselmo, do Judo Clube de
Portugal.
Nesta competição, o Mem Martins
SC também se evidenciou com dois
lugares de pódio. Pedro Amaro, foi
2.º classificado em - 73 kg., e Joana
Costa, foi 3.ª em - 52 kg.

Ventura Saraiva

São mais de dois mil atletas inscritos para a 32.ª edição da Corrida “Fim da Europa”, organizada pela Câmara Municipal de Sintra, com a
colaboração da empresa Podium Events, e que se realiza no próximo domingo, dia 29, com partida na Volta do Duche, e chegada ao Cabo da
Roca, depois de cerca de 17 km., pela Serra de Sintra e Azóia.

“A
rada entre as 10 primeiras no livro
World’s Ultimate Running Races, da
Harper Colling Publishers, que
destaca as 500 mais emblemáticas
provas a nível mundial” destaca a
organização do evento.
Aurora Cunha, embaixadora desta
corrida, ex-atleta olímpica e campeã
do mundo de estrada em 1984, 1985
e 1986, continua a praticar e a pro-
mover o atletismo e marca, uma vez
mais, presença na prova, na qual se
esperam outros embaixadores que
também de dedicam à corrida, como
Rita Machado, fundadora da marca
IronME, Teresa Sepúlveda, conhe-
cida como “Fabulosa Teresa”, Bru-
no Claro, fundador da comunidade
“Correr Lisboa”, e João Barral,
conhecido por “Running Boy”.
Com 3 blocos de partida da Vila de
Sintra (3 vagas de 1.000 atletas),
junto à Fonte Mourisca, com início
pelas 10h00, o percurso passará jun-
to ao Largo Rainha Dona Amélia e
segue pela Rampa da Penha, Zona
Florestal da Peninha, serpenteando
a serra de Sintra. A última parte da

corrida tem como pano de fundo o
Oceano Atlântico, que servirá tam-
bém de anfiteatro para a meta da pro-
va que será colocada junto ao Farol
do Cabo da Roca, conhecido mun-
dialmente por ser o ponto mais oci-
dental do continente Europeu.
O Secretariado da prova está sedea-

do no Centro Comercial Alegro Sin-
tra, junto ao IC 19, em Rio de Mouro,
e o levantamento dos “kits” de atle-
ta já começaram a ser entregues na
5.ª feira, prolongando-se até ama-
nhã, sábado, dia 28, entre as 10, e as
22h00. Não haverá entrega no dia
da prova.

Esta edição conta com o apoio do
Jornal de Sintra na divulgação da
corrida, juntando-se assim ao leque
institucional de patrocinadores.

Mais informações em:
www.fimdaeuropa.com

Foto: Podium Events

Judo – Campeonato Zonal
de Cadetes da ADJL
Teresa Cavalleri
Serpa conquista
título (-48 kg.)
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Campeonato Nacional de Seniores Femininos de Hóquei em Patins – Grupo 1 (Apuramento do Campeão)

Stuart HC Massamá vence Académica (4-3) e lidera classificação
Ventura Saraiva

J

Equipa de Massamá lidera o Grupo 1, com duas vitórias
em outros tantos jogos

foto: arquivo js

á se previa em jogo difícil
para a equipa de Massamá e
viria a confirmar-se até aos
segundos finais, com a Aca-
démica a reduzir para a dife-

A União Desportiva e Cultural de Nafarros deslocou-se aos
Açores, no dia 21 para defrontar o CS Marítimo e ganhou por
1-3, com golos de Henrique Pereira, Augusto Cachucho, e
Gonçalo Sousa. Do lado açoriano, marcou Robin Andrade.
Nesta ronda, o A. Stuart HC Massamá perdeu em casa (3-5),
com Alenquer B, e o HC Sintra B, no Ribatejo com o Alenquer
e Benfica B, por 3-1.
Lidera a classificação, com 31 pontos, seguida do Campo de
Ourique, com 27, Alcobacense, e HC Sintra B, ambos com 25.
Nafarros, é 10.º, com 15, e A. Stuart HC Massamá, 12.º (10
pontos).
Na jornada de domingo, dia 29, os três emblemas concelhios
jogam todos fora: Nafarros em Turquel (B), HC Sintra (B), em
Alcobaça, e Stuart HC Massamá, em Coimbra (Santa Cita).

VS

Na Jornada 2, do nacional feminino de hóquei em patins, o Astro Stuart HC Massamá recebeu ao final da tarde de domingo, dia 22, no pavilhão João
Campelo, a Associação Académica de Coimbra, tendo vencido por 4-3. Embora à condição, já que o jogo entre o Benfica e Académico da Feira foi
adiado, a formação da Linha de Sintra passou para a liderança da prova, com 6 pontos, e com o surpreendente HC Turquel “encostado” com a mesma
pontuação.
Este fim-de-semana (dia 28 e 29) há jornada dupla caseira, com a “Stuart” a receber a Sanjoanense, e Gulpilhares, respectivamente.

rença mínima a 1 minuto do final.
Começou bem a formação de
Coimbra, com o golo inaugural a
surgir ainda antes do relógio marcar
2 minutos, apontado por Salomé
Simões. À passagem dos 9’, Inês
Caldeira opôs-se com valentia ao
livre directo de Catarina Costa. E
seria já com 11 minutos decorridos
que surgia a grande oportunidade
da “Stuart” de marcar, e se não foi à
primeira no livre directo, seria à
segunda, por intermédio de Marta
Marujo. Já perto do final do primeiro
tempo, Irina Melício fez o 2-1, uma
vantagem levada para intervalo.

Ausência de pontaria
nas bolas paradas tornou
o resultado imprevisível
O segundo tempo teve logo no seu

Na jornada 12, do Campeo-
nato Nacional de Hóquei em
Patins da 2.ª Divisão – Zona
Sul, disputada no sábado, dia
21, o Hockey Club de Sintra/
Planta Livre foi ao pavilhão

HC Sintra/Planta Livre ganha (1-3), ao Sporting B, em Alvalade
“Hat-trick” de João Mendes na construção da vitória

João Rocha, em Alvalade,
derrotar o Sporting B, por 1-3
(0-0, ao intervalo).
O conjunto leonino inaugu-
rou o marcador aos 50 minu-
tos de jogo, por Filipe Mar-

tins, apesar da enorme exibi-
ção de Rodrigo Teixeira nos
lances de bola parada. João
Mendes, abriu o livro, a meio
do segundo tempo, para em-
patar (1-1), acabando pre-

ponderante na vitória sintren-
se, com mais dois golos, o
último a 50 segundos do final.
Na classificação, Candelária,
e HC Turquel, somam 27
pontos, e a BIR, 26. No 8.º

lugar está o HC Sintra/Planta
Livre, com 16, e menos 2
jogos.
Na jornada de amanhã, dia 28,
recebe às 18h30 no pavilhão
de Monte Santos, o AC Ma-

rinhense, seguindo-se novo
jogo em casa, no dia 4 de
Fevereiro com o Benfica B.

Ventura Saraiva

Ficha do jogo
Pavilhão João Campelo – Escola
Secundária Stuart Carvalhais em
Massamá

Árbitro: André Fragoso (CRAHP
Lisboa)
Ao intervalo: 2-1. Final: 4-3
Marcadoras: Marta Marujo (2), Irina
Melício, e Adriana Costa (ASHCM);
Salomé Simões, e Catarina Costa
(AAC).
A.Stuart HCM: Inês Caldeira; Inês
Gaivéu, Adriana Costa, Marta Maru-
jo, e Irina Melício (5 de entrada);
Joana Jorge, Maria Duarte, Diana
Pinto, Inês Baudouin, e Inês
Agulhas (gr).
Treinador: Nuno Gonçalves
AA Coimbra: Rita Albuquerque;
Inês Torres, Salomé Simões, Cata-
rina Costa, e Eva Marques (5 de
entrada); Mariana Duarte, Francisca
Ribeiro, Anna Andrus, Joana Cam-
pos (cap), e Ana Rita Catalão (gr).
Treinador: Carlos Fernandes
Classificação – 2.ª Jornada: 1.º
A.Stuart HC Massamá, 6 pontos; 2.º
Hc Turquel, 6, 3.º Benfica, 3 (1j), 4.º
Académica, 3, 5.º Gulpilhares, 3, 6.º
CA Feira, 0, 7.º Sanjoanense, 0, 8.º
CENAP, 0.

início três situações de livre directo,
falhadas pelas intervenientes. Marta
Marujo falhou duas para a equipa
de Massamá, e catarina Costa para
a Académica. A meio do segundo
tempo, Marta Marujo voltaria a
falhar nova oportunidade frente a
Rita Albuquerque, e seria então a
equipa de Coimbra a chegar ao
empate, num “bis” de Salomé Si-
mões. Finalmente, a 10 minutos do
final, Marta Marujo redime-se dos
lances de bola parada, e marca (3-
2), a Académica reage, beneficia de
um penalti, mas com nova oportu-
nidade gorada. Eva Marques não
consegue acertar nas redes de Inês
Caldeira. A seis, do final, Adriana
Costa parece sossegar as poucas
dezenas de espectadores nas
bancadas do pavilhão, com o 4-2,
mas o golo de Catarina Costa (4-3),
levantaria de novo as dúvidas sobre
o vencedor da partida. Acabou o
resultado favorável à “Stuart”, que
conseguiu suster a pressão final
academista.
Segue-se uma jornada dupla, na

condição de visitada. Amanhã,
sábado, recepção à AD Sanjoa-
nense (20h00), e no domingo, à ACD
Gulpilhares (17h00).

Nacional da 3.ª Divisão – Zona Sul A
(13.ª Jornada)
Nafarros vence (1-3)
nos Açores
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Entre 16 e 26 de março terá
lugar no Auditório do Museu
Nacional de Etnologia a
edição de 2023 da MONS-
TRINHA, componente
da MONSTRA – Festival de
Animação de Lisboa dirigi-
da ao público infantil e
juvenil. 
A programação da MONS-
TRINHA no Museu Nacional
de Etnologia contempla
Sessões para Famílias, a
realizar nos fins-de-semana
de 18/19 e 25/26 de março. 
Os ingressos para estas
sessões são adquiridos na
bilheteira do Museu Nacional
de Etnologia até 15 min. antes
de cada sessão e incluem a
visita livre à Exposição
Permanente do museu. 
Para além destas Sessões
para Famílias, nos restantes
dias da edição de 2023
da MONSTRINHA (16, 17 e 20
a 24 de março) terão lugar no
Auditório do Museu as
Sessões para Grupos Esco-
lares, cujas inscrições
deverão ser previamente
efetuadas na página de
inscrições do festival. 

Festival de Cinema de Animação
Monstrinha 2023

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 informações em http://www.monstrafestival.com

A Quinta da Regaleira, em
Sintra, recebeu o lançamento
do novo livro “Uma Aventura
na Quinta dos Enigmas”, de
Isabel Alçada e Ana Maria
Magalhães, cuja história
acontece neste monumento.
Este livro infantojuvenil
integra a comemoração do
25.º aniversário da Fundação
CulturSintra, entidade que
gere a Quinta da Regaleira, e
a sua elaboração foi articu-
lada em parceria com a Câma-

Coleção “Uma Aventura” lança novo livro sobre Sintra

ra Municipal de Sintra e a
Editora LEYA.
A sessão de apresentação
contou com a presença das
autoras, do editor da LEYA e
do vice-presidente da autar-
quia de Sintra, Bruno Parreira,
que agradeceu a Isabel
Alçada e Ana Maria Maga-
lhães “a forma como retrata-
ram a Quinta da Regaleira e
Sintra”. Durante este evento
houve ainda um momento
musical levado a cabo pelos

alunos das Escolas Básicas
Ribeiro de Carvalho e de
Massamá.
“Uma Aventura na Quinta
dos Enigmas” é o 65.º livro
da coleção “Uma Aventura”
e o quarto que aborda o
misticismo e as paisagens de
Sintra, no qual se juntam as
obras “Uma Aventura no
Palácio da Pena”, “Uma Aven-
tura na Casa Assombrada” e
“Uma Aventura no bosque”.
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EXPOSIÇÕES
Sintra – “Irreverências Ím-
pias”, exposição de escultura,
gravura e azulejo de Conceição
Freitas
Quando: de 27 janeiro a 18
março.
Onde: Biblioteca Municipal de
Sintra

Odrinhas – Exposição foto-
gráfica “Os três sarcófagos
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 Ar-
queológico São Miguel de
Odrinhas

Mira Sintra – Exposição “30
Anos de canções”; Exposição
“Momentos” 
Quando: até 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 Assunção,
Belas

MÚSICA
Sintra – O Coreto - Rogério
Charraz
Quando: 14 fevereiro, 21h.
Onde: Auditório Acácio
Barreiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

DANÇA
Sintra – Vortice Dance Com-
pany e Temporada Darcos
apresentam “A Sagração da
Primavera”
Quando: 29 janeiro, 17h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

TEATRO
São João das Lampas –
“Grande Saloiada à Portuguesa”
Quando: Em cena nos dois
primeiros fins de semana do mês
de Fevereiro de 2023, Sábados
dias 4 e 11 pelas 21h30 e
Domingos dias 5 e 12 pelas
16h00.
Onde: Sociedade Recreativa
Desportiva e Familiar de São
João das Lampas.
Reservas: 962 849 997  / 
937 151 777.

Sintra – “CEBOLA - Uma
história de Guerra”
Quando: 18 fevereiro, 21h.
Onde: Auditório Acácio Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta a exposição
de escultura, gravura e azu-
lejo “Irreverências Ímpias”
de Conceição Freitas, em
exibição na  Biblioteca Mu-
nicipal de Sintra, de 27
janeiro a 18 março.
“Irreverências Ímpias” são
gárgulas, são bichos, são bi-
chinhos por vezes num

Exposição “Irreverências Ímpias” para conhecer em Sintra
relacionamento com mulhe-
res, com homens. É um imagi-
nário que faz parte de mitos e
fábulas.
Nas peças apresentadas,
gravuras, azulejos e escul-
turas, foram usados o barro,
o metal, as redes, o plástico e
o papel. Os materiais servem
as formas, mas é o desenho
que está na génese dos

trabalhos apresentados.
Conceição Freitas licenciou-
se em Escultura, na ESBAL-
Escola Superior de Belas-
Artes de Lisboa com forma-
ção em Museologia, Joalharia
e Gravura e participou em
inúmeras exposições coleti-
vas e fez várias exposições
individuais.

 Câmara Municipal
de Sintra entregou
o Prémio Nacional
das Artes de Espe-
táculo Maria João

Câmara de Sintra entregou Prémios de Artes Visuais
e do Espetáculo Maria João Fontaínhas 

res. É uma obra que honra na
totalidade a memória da atriz
Maria João Fontaínhas.”  
O Prémio Nacional das Artes
de Espetáculo Maria João
Fontaínhas, promovido pela
autarquia, em parceria com o
Chão de Oliva – Centro de
Difusão Cultural em Sintra, foi

instituído para divulgar as
artes do espetáculo em Portu-
gal e contribuir para a reno-
vação e o aparecimento de
novos criadores. O galardão,
bienal, destina-se a projetos
inéditos de teatro, dança,
marionetas, música ou trans-
disciplinares.
Ao vencedor deste prémio é
atribuído o valor monetário de
5 mil euros e a peça de teatro
será colocada em cena no
prazo de dois anos pelo Chão
de Oliva. 
Com este prémio, a autarquia
homenageia a atriz pela sua
dedicação ao teatro no
concelho de Sintra. 

Fonte: CMS

A
Fontaínhas a Miguel Falcão
pela obra original “As Res-
suscitadas”, esta quinta feira,
no Palácio Valenças.
A obra é sobre duas perso-
nagens femininas que se co-
nhecem numa situação inu-
sitada e que, durante sema-
nas, passam a conviver num
quotidiano inesperado, ao
mesmo tempo estranho e de
progressivo empoderamento
individual.
Miguel Falcão começou por
congratular a Câmara Muni-
cipal de Sintra pela “criação
deste prémio que homena-
geia uma figura tão importante

de teatro de Sintra, que é uma
forma de perpetuar o seu no-
me e o seu trabalho.” “Trata-
se também de um prémio
que promove Sintra enquan-
to lugar da cultura e promove
a criação artística nas suas
diferentes expressões”, sa-
lientou o autor.

O texto dramatúrgico inédito
de Miguel Falcão foi eleito
por unanimidade e consi-
derado pelo júri “um trabalho
em termos dramáticos fantás-
tico, muito bem elaborado,
que prima pela originalidade
e atualidade do tema da
violência sobre as mulhe-

foto: cms

Dia 29 de Janeiro, pelas 16h00 na Igreja Matriz Nossa Senhora
da Purificação, em Montelavar
Concerto pela Banda Filarmónica
Boa União Montelavarense
Inserido nos festejos em
honra da Padroeira Nossa
Senhora da Purificação, este
concerto, é a simbiose per-
feita entre dois dos princi-
pais ramos da Música – a
coral e a instrumental.
Do programa apresentado,
constarão obras escritas
originalmente para coro,
como Lux Aurumque de Eric
Whitacre, ou O Magnum
Mysterium de Morten Lau-
ridsen, que mais tarde foram
orquestradas para banda.

Através deste mote, ofere-
cemos ao público uma pe-
quena viagem ao passado,
com obras de J. S. Bach,
Richard Wagner e Gustav
Holst. Deste último, será
possível ouvir o segundo
andamento da sua segunda
suíte para banda militar, Song
Without Words, ou em por-
tuguês Canção sem Palavras,
numa adaptação da peça I’ll
Love my Love também
composta por Holst, mas
desta feita para coro misto.

Presentes neste concerto
estarão ainda Frank Ticheli, 
Jacob de Haan e como
conclusão David Maslanka e
o primeiro andamento da sua
pequena sinfonia para en-
semble de sopros - Give Us
This Day, uma obra impa-
ctante, introspectiva e de
olhar positivo no futuro.

Fonte: Sociedade
Filarmónica Boa União

Montelavarense

O Centro Cultural Olga
Cadaval, em Sintra, recebe
mais uma sessão do Teatro
para Bebés, “O Som das
coisas”, no dia 5 de fevereiro,
pelas 11h00.

Teatro para Bebés no Centro Cultural Olga Cadaval em fevereiro
Ao longo do ano poderá
assistir em família, a sessões
mensais, de peças encenadas
especialmente pensadas para
bebés. 
Esta peça conta a história de

uma meia perdida do seu par,
em que as personagens Ema
e a sua gata Maria Pimenta
procuram a meia desaparecida
por toda a casa, onde encon-
tram um mundo cheio de

coisas desconhecidas e
maravilhosas.
Ao longo de 40 minutos, o
grupo de Teatro de Mario-
netas “Valdevinos” levará os
mais pequenos numa viagem

sensorial onde os sons e os
ritmos lhes proporcionam
aventuras e a descoberta de
muitos mistérios.
Bilhetes à venda
na Ticketline.
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Mem Martins Sport
Clube foi criado em
1937.
O seu primeiro gru-
po de teatro foi

“O Doente Imaginário” de Moliére, pelo Grupo de Teatro do Mem Martins Sport Clube, dias, 4, 11, 18, 25 Fevereiro, 21h30

Grupo de Teatro do Mem Martins Sport Clube

“O Doente Imaginário” de Moliére, pelo Grupo
de Teatro do Mem Martins Sport Clube
Sinopse
Moliére viveu na época do
rei Louis XIV, (séc. XVII) na
corte francesa.
Era um crítico da sociedade
em geral, e nesta obra, cri-
tica e ridiculariza aberta-
mente a classe médica.
Ao mesmo tempo que inco-
modava a classe burguesa,
endinheirada, abria novos
horizontes no espírito da
classe popular e esta dispu-
ta era do agrado do rei.
Nesta obra existe um triân-
gulo formado por: Argan,
burguês, hipocondríaco; a sua mulher Béline, interesseira
e uma criada desbocada, atrevida, conhecedora da vida
dos patrões, mas também bastante sagaz para
compreender a filosofia de vida e aproveitar-se desse
conhecimento ao mostrar as suas preferências e apoios
no seio da família em que vivia.
Moliére, na personagem Toinette, valoriza a astúcia
feminina e mostra a sua sagacidade quando lhe dá as
armas para desmascarar as pessoas falsas que apenas
mostram interesse na sua fortuna, aproveitando-se da sua
tendência para o sofrimento e exagero nas queixas das
múltiplas doenças que, insistentemente, mostrava ter.

Personagens (ordem de entrada em cena):
Arlequim e Louison, Mariana Videira; Argan, Sérgio
Nunes; Toinette, Margarida Azevedo; Angélica, Mariana
Miranda; Béline, Sílvia Tomás; Dr. Boa-Fé, Carlos Silva;
Polichinelo e Tomás Boa-Morte, João Marques; Cléante,
Paloma Santos; Dr. Boa-Morte, António Bento; Béralde,
André Rosado.

Ficha Técnica: Adaptação e Encenação, António Bento;
Sonoplastia, Jorge Ressurreição; Luminotecnia e Oficinas,
Carlos Alves; Cartaz, Vítor Aguilar; Cantores, Margarida
Azevedo e João Marques; Cabelos e Maquilhagem,
Leonel Nunes; Costureiras, Gina Alexandre e Zita Durães;
Fotografia, Paulo Miranda; Produção, Palmira Sousa

Agradecimentos: Câmara Municipal de Sintra, Junta de
Freguesia de Algueirão-Mem Martins, Funerária de São
Carlos, Pastelaria Bem Quente, Colombo Cabeleireiros,
Jornal de Sintra e Associação Danças com História

sias do Concelho de Sintra.
Ao longo destes 10 anos fo-
ram apresentadas ao público
o seguintes trabalhos:
MÉDICO À FORÇA; O PA-
RAÍSO; CAFÉ CONCERTO
com a apresentação de vários
sketches; O APRENDIZ DE
BÔBO;  A IMPORTÂNCIA
DE SER SEVERO; O TIO SIM-
PLÍCIO; SURPRESAS DOS
MEUS BRINQUEDOS; AS
INVEJOSAS; O IMPOR-
TANTE É MANTER AS
APARÊNCIAS; A PROMES-
SA e para comemorar os dez
anos de representações O
DONTE IMAGINÁRIO, no-
vamente de Moliére.

 Janeiro de 2023

O
constituído em 1958 e man-
teve uma atividade quase
constante até 2001.
Entretanto em 2011 foi
decidido criar um novo grupo
de teatro que existe até hoje.
Iniciou a sua apresentação
pública com a apresentação
da peça “Médico à Força” de
Moliére.  Desde a sua estreia
em 10 de março de 2012 e 8 de
fevereiro de 2014 realizaram-
se 12 apresentações públicas.
A primeira direção deste
grupo esteve a cargo do vice-
presidente do Clube, José

Eduardo Tomás até meados
de 2017. De meados de 2017
até ao presente a direção tem
sido de Palmira de Sousa

também vice-presidente do
Clube. A encenação tem es-
tado sempre a cargo de An-
tónio Bento.

Além dos seus próprios tra-
balhos o Grupo tem recebido
e feito parceria com os gru-
pos de teatro do distrito de

Lisboa, quer recebendo na
sua sala estes grupos quer
saindo com as suas próprias
peças para algumas fregue-


