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O basquetebol nas escolas começou
em 1999, através do Desporto
Escolar.
Em 2003, foi constituído o Grupo
Desportivo Escola Maria Alberta
Menéres, no Algueirão que se tem
dedicado à formação desportiva da
modalidade, movimentando todos
os escalões etários (minis a senio-
res), com cerca de duas centenas
de praticantes. O sector feminino
sofreu uma quebra devido à pan-
demia da Covid 19, recuperando
agora nos escalões de sub 14, 16, e
seniores. Já o masculino tem es-
tabilizado, dando garantias de futuro
nas várias competições quer da
Associação de Basquetebol de
Lisboa, ou Federação Portuguesa de
Basquetebol.
A equipa de seniores femininos
encerrou no passado fim-de-se-
mana, com a realização da 14.ª
Jornada, a 1.ª Fase do nacional
feminino da 2.ª Divisão. Recebeu no
domingo, dia 5, a equipa do Clube
Náutico de Abrantes e ganhou por
85-51. Terminou esta fase no 1.º
lugar, e avança para a seguinte à
procura de um lugar que garanta a
presença no restrito grupo de
acesso à subida, e ao título nacional.
Está pois de parabéns o Desporto
Escolar e a Escola Maria Alberta
Menéres.

Terminou a 1.ª Fase do Campeonato Nacional Feminino da II Divisão – Zona Sul B

Maria Alberta Meneres uma Escola de Formação
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Em cima: Gonçalo Veloso (treinador), Beatriz Vieira, Catarina Martins, Andreia Santos, Emanuela Santo, Daniela Silva, Kilsa Pina,
Marta Silva, e João Paulo Camões (seccionista). Em baixo: Nadine Gregório, Andreia Ferreira, Beatriz Alves, Rita Machado, Mafalda
Gil, Filipa Faustino.
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HISTÓRIA LOCAL

Grupo Coral de Queluz
Nasceu perto do final da década de
60, tendo na sua génese um grupo
de amigos com interesse pela mú-
sica coral, que se reunia habitual-
mente no Café de Brasil. Ultrapas-
sadas diversas dificuldades para
constituir a coletividade-que só se
constituiria legalmente em 1982-uma
vez que os tempos então não eram
favoráveis ao associativismo livre,
a sua primeira atuação deu-se no
Cine-Teatro da Amadora em 1970.
Ao longo dos seus 50 anos de histó-
ria distinguiram-se as atuações pro-
movidas pela Câmara de Sintra,
inseridas no programa Música no
Palácio de Queluz, pela Junta de
Freguesia de Queluz ou pelos Bom-
beiros Voluntários de Queluz.
Os tempos porém, nem sempre fo-
ram fáceis. Em 1992, por exemplo, a
situação financeira do grupo era de
tal forma complicada que foi neces-
sário o presidente da direção  cus-
tear do seu próprio bolso o aluguer
de um autocarro para uma deslo-
cação a Castelo de Vide.
O maestro Fernando Lopes-Graça é
uma referência ainda hoje para o
grupo, que o elegeu seu sócio-ho-
norário em 1993 e interpretou já vá-
rias das composições por ele mu-
sicadas: em 1984, por exemplo, em
Tomar, parte da obra Avistamento,
inspirada pela poética camoniana, e
em 1995, o Hino ao Sol, obra com
dedicatória especial ao grupo coral
de Queluz, para além de quatro
outros coros. Em 1993, ano da ho-
menagem a esta figura incontor-
nável da música portuguesa, o coro
foi dirigido por Lopes Graça.
A 31 de Janeiro de 1998 deu-se a
abertura oficial da sede do grupo, o
Espaço Lavadouro, realizando-se no
dia seguinte uma grande festa onde
estiveram presentes coralistas,
sócios, amigos e familiares.
Este espaço tem contado com a
realização de diversas exposições,
como a realizada pela passagem do
100.º aniversário do maestro Lopes
Graça, onde foi proferida uma
palestra pelo diretor musical do
grupo, sob o título Fernando Lopes
Graça. A Palavra e a Música, se-
guindo-se um momento musical.
Em 1994 o grupo deslocou-se à
Igreja da Cartuxa, em Caxias, onde
participou no segundo Concerto
Coral em Língua Portuguesa, e três
anos depois, gravava um CD, Os
Melhores Coros Amadores da
Região de Lisboa, na Saint Georges
Church, em Lisboa.
Participou ainda na figuração do
filme de João Botelho, Três Palmei-
ras, onde colaborou ainda na banda
sonora, que esteve a cargo do maes-
tro António Vitorino de Almeida.

Marcou presença na reabertura da
capela do Palácio Nacional de
Queluz, em 29 de Junho de 2001, a
convite da direção do Palácio.
Integrada no ciclo musical Sons de
Sintra participou num concerto
realizado na Sala dos Cisnes no
Palácio Nacional de Sintra, em 27 de
Outubro de 2002.
Dois anos depois, em 18 de Novem-
bro de 2004, volta a homenagear a
figura e obra de Lopes Graça toman-
do parte num concerto evocativo
pela passagem do 10ºaniversário do
seu falecimento. No ano seguinte
deslocou-se aos Açores, partici-
pando na 8.ª edição da audição coral
realizada na ilha Graciosa.
Em 2007 tomou parte, juntamente
com a pianista Leonor Cardoso, nas
comemorações do 25 de Abril desse
ano. Nesse ano, participava no
espetáculo de teatro Amor, amor
merece, em conjunto com o grupo
de teatro amador da ESPAN (3-18
de Março).
Além desta sua atividade musical,
de várias deslocações já feitas ao
estrangeiro, o grupo dinamiza ainda
sessões de poesia, pintura, fotogra-
fia, cerâmica e conferências, muitas
das quais no Espaço Lavadouro.
É instituição de interesse público
desde 1998.

Liga dos Amigos de Queluz/
Escola de Música
Foi fundada em 1968 por um grupo
de queluzenses que pretendia
promover e divulgar as artes no
concelho, contribuindo desta forma
para solucionar os problemas da
vida da localidade. Até 1974 mante-
ve em funcionamento uma escola
onde eram ministrados cursos de
instrução primária, primeiro e
segundo ciclo, em regime nocturno,
bem como cursos de alfabetização.
Para ajudar com as despesas todos
os associados e alunos pagavam
uma quota de 25 tostões, adaptan-
do-se com o tempo à inflação.
Em 1970 começam a funcionar as
aulas de música. Formou-se uma
Academia Musical, que tem sido o
essencial da atividade da associa-
ção desde o 25 de Abril, ficando a
responsabilidade do ensino para as
escolas após as reformas do sector
do ensino que desde então para cá
se deram.
A Academia Musical contou a certa
altura com um total de 15 docentes,
e um diretor pedagógico, que
ministravam um corpo curricular
muito próximo do Conservatório de
Música: iniciação musical; educa-
ção e formação musical; história da
música, composição, acústica, pia-
no, violino, flauta, violoncelo, flauta
de bisel, guitarra clássica, clarinete
e saxofone.
Formou-se na sequência destes

Elementos para a História do Associativismo local em Sintra:

Na cidade de Queluz (II)
(Continuação)

*(Licenciado em História e Mestre em
Espaço Lusófono pela Universidade

Lusófona) Investigador)
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trabalhos uma Orquestra e vários
coros-adultos, juvenis e infantis.
Fruto desta formação muitos dos
seus alunos conseguiram aceder
posteriormente a outras formações
ministradas pelo Conservatório ou
seguiram carreira musical (concer-
tistas, sobretudo), o que mereceu
que a Liga dos Amigos de Queluz
fosse considerada instituição de
utilidade pública.
Além desta vertente musical, houve
outras secções que foram sendo fe-
chadas por falta de apoios: filatelia,
xadrez, campismo. Uma valiosa bi-
blioteca encontrava-se nas suas
instalações num velho prédio em
condições precárias, o mesmo suce-
dendo com um importante espólio
arqueológico recolhido na zona de
Queluz e noutros lugares do conce-
lho, por falta de colaboradores e
profissionais qualificados para a sua
catalogação e preservação.
Numa dada altura, todos os espa-
ços-incluindo os da direção da
escola- encontravam-se ocupados
com salas de aulas improvisadas,
além de um outro edifício na Rua 9
de Abril, que continua hoje a servir
de sede.
Um projeto para a construção de um
grande centro cultural, a construir
perto da atual Escola Secundária
Miguel Torga, num terreno cedido
pela Câmara Municipal de Sintra, e
onde estavam projetadas a constru-
ção de salas de aula de raiz, de um
auditório, de uma biblioteca, de
espaços para ensaios dos vários
coros, estúdio, sala de exposições,
museu, entre outras valências.
Por razões inteiramente desconhe-
cidas tal projeto nunca se veio a
concretizar, ficando atualmente a
associação confinada a uma escola
de música na sua sede, na citada
Rua 9 de Abril.

Bibliografia Geral
AAVV:; Guia Turístico de Queluz,
Serviços Culturais da Câmara Municipal
de Sintra, Sintra, 1956
AAVV; Cidade de Queluz-As Raízes do
Futuro, Câmara Municipal de Sintra,
Sintra, 2001
GARRETT, Engenheiro Francisco
Lancastre de Almeida, Resenha de
Queluz e Arredores,
Junta de Freguesia de Queluz, 2ªedição,
1993 (1984)
SANTOS; F. Hermínio; Massamá.
Freguesia do concelho de Sintra, Junta
de Freguesia de Massamá, 2013
Recursos da Internet:
http/
ww.grupocoralqueluz.nosapo.pt
(descontinuado atualmente)
www.centroshotokai.com
www.clubejoma.com.pt
ANTT/PT/SNI-DGE-Secretariado
Nacional de Informação. Direcção Geral
dos Serviços de Espectáculos, com
exemplos vários, além destes.

A Câmara Municipal de Sintra e os SMAS de Sintra apresentaram, esta
sexta-feira, uma nova campanha de divulgação do sistema de recolha de
biorresíduos, que visa sensibilizar para a importância da valorização dos
restos alimentares.
A apresentação aconteceu na estação ferroviária de Sintra, e contou com
a presença do presidente da autarquia de Sintra, Basílio Horta, e do diretor
delegado dos SMAS de Sintra, Carlos Vieira.
Para Basílio Horta, o desenvolvimento deste projeto “é de extrema
importância pela sua contribuição em matéria ambiental, ao estar
diretamente relacionado com o objetivo de reduzirmos a quantidade de
resíduos enviados para o aterro”. “Uma vez mais, é nossa prioridade
continuar a melhorar a nossa pegada ecológica e contribuir à escala local
para o abrandamento das alterações climáticas à escala global”, referiu o
autarca.
Com a Linha de Sintra como cenário e com a Estação do Rossio como
destino, a ação foi realizada a bordo de uma carruagem caracterizada com
a imagem da campanha, numa iniciativa de proximidade junto dos munícipes,
dando a conhecer o projeto e incentivar para a sua adesão.
Através de um pequeno gesto, os munícipes têm agora a oportunidade de
contribuir ativamente para a sustentabilidade do ambiente, bastando para
isso efetuarem a triagem dos resíduos alimentares para uns sacos verdes
fornecidos pelos SMAS de Sintra após a adesão. Os resíduos alimentares,
tanto crus como cozinhados, deverão ser colocados nesses sacos próprios
e, depois de cheios e bem fechados, depositados nos contentores de
resíduos indiferenciados. Quando estes chegam à Tratolixo são triados,
através de um sistema de leitura ótica, e encaminhados para valorização:
produção de energia ou de composto orgânico.
Recorde-se que o sistema de recolha de biorresíduos já se encontra
implementado em todo o concelho desde outubro do ano passado e, desde
janeiro, os SMAS de Sintra atribuem a quem aderir a este programa o
desconto de 1 euro por mês no tarifário dos serviços de águas e resíduos
para 2023.
Sintra afirma-se, assim, na linha da frente da recolha de biorresíduos, que
correspondem a mais de 40% do total de resíduos produzidos. Este projeto
passa então a ter 385 mil potenciais aderentes a contribuir para um futuro
mais sustentável.
Para aderir ao sistema, os munícipes apenas necessitam de preencher um
formulário disponível no site dos SMAS de Sintra.

Fonte: CMS

Sintra promove recolha
de biorresíduos
por todo o concelho

Considerada a capital do romantismo, Sintra é o destino perfeito para
celebrar o Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro.
Visite Sintra com a sua cara metade e tenha um dia inesquecível. A pensar
neste dia, restaurantes e alojamentos de Sintra prepararam programas
diversificados onde não faltam pratos gastronómicos locais harmonizados
com a temática do amor.
Consulte junto dos aderentes as ofertas e reserve o seu lugar para uma
viagem de sabores memoráveis (lista de aderentes em atualização):
Restaurante A Raposa
Lawrence’s Hotel
Restaurante Incomum by Luis Santos
Restaurante das Azenhas do Mar
Hotel Vila Galé Sintra

Fonte: CMS

Celebre o dia dos namorados
na capital do romantismo
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A Câmara Municipal de Sintra aprovou um protocolo de
colaboração com o ISPA - Instituto Universitário de Ciências
Psicológicas, Sociais e da Vida para a renovação do projeto
“Kids Dive - Descobrir o Oceano” para a realização de
diversas atividades de cariz ambiental, no valor de cerca de
32 mil euros.
O Kids Dive, dirigido a alunos e professores, é um programa
educativo que tem como objetivo geral a proteção do meio
marinho e da biodiversidade, enquadrando-se na Estratégia
de Educação Ambiental do Município. Sintra aderiu pela
primeira vez ao projeto Kids-Dive no ano letivo 2018/2019, e
já participaram 540 alunos entre o 2º ciclo do ensino básico e
o ensino secundário.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
sublinha que “este projeto que envolve investigadores
nacionais, professores e alunos, constitui uma oportunidade
única para muitas crianças interagirem de forma educativa e
pedagógica com a problemática dos oceanos e a sua
conservação. O conhecimento e a consciência ambiental
são ferramentas essenciais para um futuro melhor”.
Num concelho com cerca de 25 km de orla costeira, pretende-
se com a participação neste projeto formar crianças e jovens
no âmbito da “literacia do Oceano”, aumentando a sua
consciencialização para a importância do meio marinho e as
ameaças de que este é alvo, contribuindo para a formação de
uma “geração azul” e promovendo uma sociedade mais
participativa na defesa dos Oceanos e da sustentabilidade.
Este projeto integra diversas atividades como batismo de
mergulho em piscina com atividades subaquáticas
relacionadas com a conservação do oceano, workshop sobre
biodiversidade e sustentabilidade (Jardim Zoológico),
workshop “desplastificar o oceano” (APLM), realização de 1
mini-documentário, visita ao Oceanário de Lisboa, visita
guiada a uma área marinha costeira local na companhia de
biólogos marinhos e sessão para escolas do Summit National
Geographic em Portugal.
O projeto é coordenado pelo MARE/ISPA-IU (Centro de
Ciências do Mar e do Ambiente/Instituto Universitário de
Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida) em parceria com
várias entidades como a National Geographic Education, o
Oceanário de Lisboa, o Jardim Zoológico de Lisboa, a APML
– Associação Portuguesa de Lixo Marinho, entre outros.

Câmara de Sintra mantém aposta
no projeto KIDS DIVE
– Descobrir o Oceano

Sintra vai entregar livros
e jogos ambientais  a mais
de 17 000 alunos do concelho

A Câmara Municipal de Sin-
tra iniciou na sexta-feira, dia
3 de fevereiro, a entrega de
jogos de temática ambiental
e livros a alunos do pré-
escolar e 1º ciclo de ensino
de escolas do concelho.
Esta campanha, que decorre
durante o mês de fevereiro,
teve o seu arranque esta sexta
feira, na Escola Básica Fer-
nando Formigal de Morais,
em Rio de Mouro, e vai
abranger cerca de 17.300 alu-
nos do pré-escolar e 1º ciclo
de ensino de escolas do con-
celho. 
Para o presidente da autarquia
de Sintra, Basílio Horta “esta
entrega tem um grande signi-
ficado, pois dá importância às
competências emocionais e

sociais das crianças, que é o
que uma sociedade justa e
equitativa deve dar e é a estra-
tégia de educação que temos
vindo a promover no con-
celho.”
 “Esta iniciativa é importante
para consciencializar desde
cedo as crianças sobre as
temáticas ambientais e com
esta entrega estamos a garan-
tir que adquiriram ferramentas
para o seu futuro.”, sublinhou
o autarca.
A Câmara Municipal de Sintra
tem vindo a proporcionar à
comunidade educativa dife-
rentes iniciativas que visam
reforçar os níveis de literacia,
investindo na educação para
a cidadania, com a oferta
materiais didáticos aos

alunos das escolas da rede
pública do concelho de Sintra.
 Assim, o jogo “Sintra. Lugar
da Natureza” será distribuído
os alunos do pré-escolar e do
1.º e 2.º anos, os livros da
coleção “A Ler, aprender_
Museus para contar e encan-
tar” aos alunos do 3.º ano e o
livro “Uma aventura na
Quinta dos Enigmas” para os
alunos do 4.º ano de esco-
laridade.
Esta campanha pretende
ainda assinalar a comemo-
ração do Dia Internacional da
Educação, celebrado a 24 de
janeiro, e do Dia Mundial da
Educação Ambiental, 26 de
janeiro.

Fonte: CMS

“A internet veio para ficar e é uma ferramenta
muito valiosa. O uso das tecnologias e as
relações sociais apoiadas nas redes sociais
colocam inúmeros desafios, quer às crianças/
jovens como também aos educadores
(professores, pais, etc.). É muito importante,
no entanto, ter consciência dos riscos do uso
das tecnologias, assim como capacitar os
utilizadores para o uso das mesmas de forma
responsável e segura. Mas como poderá lidar,
de forma prática, com estas questões com os
seus filhos? 
Para desmistificar e dar resposta a esta dúvida,
o Centro Social Paroquial São João das
Lampas irá organizar  na próxima sexta-feira,
dia 10 de Fevereiro, pelas 18:30, no Salão
Paroquial de São João das Lampas, um
encontro temático com a temática “Com-
portamentos e Dependências Online”, sendo
de entrada gratuita.
A oradora principal será a Prof.ª Dr.ª Ivone
Patrão (Psicóloga Clínica e da Saúde, com
Mestrado e Doutoramento em Psicologia da
Saúde (ISPA – Instituto Universitário de
Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida).
Terapeuta Familiar e de Casal pela Sociedade
Portuguesa de Terapia Familiar (SPTF).
Desenvolveu, durante 20 anos, intervenção
clínica no Serviço Nacional de Saúde (SNS),
com crianças, jovens e famílias. Docente e

10 de Fevereiro
“Comportamentos e Dependências Online”

Investigadora (Ispa; Applied Psychology
Research Center Capabilities and Inclusion
[APPsyCI]), com publicação de vários artigos
científicos e livros).”

Fonte: Centro Social Paroquial
São João das Lampas

Publicámos na nossa
edição de 3 de Fevereiro,
pág. 3, uma pequena
notícia sobre as perdas
graves de biodiver-
sidade causando milha-
res de euros de prejuízo por território na União Europeia.
Entre a espécie daninha figura a vespa asiática que segundo
deu conhecimento um assinante de Belas, há muito tempo
que permanece um ninho deste insecto, na Quinta Nova da
Anunciação.
Segundo nos informa este nosso leitor a Protecção Civil de
Sintra já foi alertada para a situação.
Consta que há mais locais em que esta espécie está em
desenvolvimento, nomeadamente em Colares, a exigir uma
atenta atenção, porquanto aproxima-se o bom tempo e a
proliferação desta aumenta.

Espécies invasoras
– a vespa asiática
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É certo que se há povoa-
ções em que a existência
de colectividades contri-
bui muito e a todos os ní-
veis para o desenvolvi-
mento dos seus habitan-
tes, outras povoações
existem onde nem sequer
foi criado qualquer mo-
vimento do género, o que
é triste.
Sei, por experiência pró-
pria, quanto é importante
para os elementos que par-
ticipam mas actividades
quer culturais, desporti-
vas e/ou recreativas, o
facto de participar nas
mesmas, especialmente
fora do seu ambiente local,
isto é, noutras povoações.
Por isso, sou de opinião
de que a troca de

DIGA DE SUA JUSTIÇA

As colectividades de Cultura,
Desporto e Recreio – Como prosseguir?

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.

apresentações/exibições em
espaços que não sejam os das
próprias colectividades será
motivo de satisfação para os
intervenientes e dá origem a
muito mais actividade, pois
quase sempre são objecto de
trocas entre colectividades.
Estas actividades, que têm
muito de positivo, especial-
mente junto das novas gera-
ções, têm ainda, entre outras,
a vantagem de ocupar os jo-
vens em algo positivo afas-
tando-os de actividades e
atitudes menos boas.
Penso que seria interessante
se, talvez a nível municipal,
fosse criada, digamos uma
associação, com o intuito de
fomentar a troca de exibições
entre os grupos de localida-
des e assim, penso, ainda se

conseguia promover mais
dinamismo às nossas colecti-
vidades, que muitas bem
mereciam.

Maceira, 3 de Fevereiro de
2023

Eduardo Miranda Galrão

Nota de Redacção: As so-
ciedades de cultura e recreio
encontra-se associadas na
sua Confederação (Telef.
218882619), esta com delega-
ção em Lisboa.
email: fcdl.dir@gmail.com

Sintra ainda não tem repre-
sentatividade nestas entida-
des.

O Diga de Sua Justiça é um espaço livre, aberto aos assinantes
e leitores  para divulgar e solicitar resolução de problemas locais.

Concentração
Centro de Saúde de Colares

Decorreu na manhã de sába-
do (4 de Fevereiro) uma
concentração de utentes
junto ao Centro de Saúde de
Colares, promovida pela
CDU, pela exigência de Mais
Médicos de Família na Unida-
de de Saúde da Freguesia e
pelo reforço dos meios
humanos e materiais para
responder às necessidades
concretas da população.
Participaram nesta concentra-
ção várias dezenas de habi-
tantes de Colares, que ex-
pressaram o seu desconten-
tamento e preocupação com
a situação que se vive naquela
unidade de saúde.

Nuno Cabanas, eleito da CDU
na Assembleia de Freguesia
de Colares, aludiu à degrada-
ção da prestação dos cuida-
dos de saúde na freguesia,
onde um Centro de Saúde re-
novado recentemente ficou
com  menos médicos de famí-
lia ( perto de 47% dos utentes
inscritos não tem médico de
família). Ana Maria Alves,
eleita da CDU na Assembleia
Municipal de Sintra, referiu-
se à preocupante realidade
dos serviços de saúde no
concelho (onde perto de 130
mil utentes não tem médico
de família).
Houve, igualmente, inter-

venções de  participantes
nesta concentração relatan-
do  casos particulares que
confirmam a justeza das
exigências reiteradas com esta
iniciativa.
Durante esta acção foi cons-
tituída, por proposta de uma
participante, uma Comissão
de Utentes do Centro de Saú-
de de Colares com o propó-
sito de acompanhar esta
questão em particular e
promover a defesa e valo-
rização do Serviço Nacional
de Saúde.

Fonte: Comissão
Concelhia de Sintra (PCP)
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Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

Sérgio Luís de Carvalho, um
dos mais profícuos autores
portugueses no género ro-
mance histórico, apresenta-
nos, neste curioso livro, dois
momentos na História que se
entrelaçam de forma intri-
gante: um incidente trágico
vitima milhares de judeus e
muda a História de Portugal,
e anos depois, noutra cidade
europeia, uma bizarra pandemia leva mais de 400 pessoas a
dançar, numa praça, sem qualquer explicação, fatal para alguns.
Arte, poesia e música podem levar a algumas respos-
tas.  Artigo do The Guardian. 

Um romance baseado em factos reais que, entre a tragédia e a
comédia, revela memórias esquecidas da História de Portugal
e da Europa em tempos de crise e de revolução. 

Sérgio Luís de Carvalho nasceu em Lisboa em 1959. Licenciou-
se em História e é mestre em História Medieval. Publicou os
romances Anno Domini 1348 — Prémio Literário Ferreira de
Castro 1989; finalista dos Prémios Jean Monnet de Literatura
Europeia, Cognac 2004 e Prémio Amphi de Literatura Europeia
Lille —, As Horas de Monsaraz, El-Rei-Pastor, Os Rios da
Babilónia, Retrato de S. Jerónimo no seu Estúdio, Os
Peregrinos sem Fé, O Retábulo de Genebra, O Destino do
Capitão Blanc, O Exílio do Último Liberal, O Segredo de
Barcarrota, A Última Noite em Lisboa, Ouro Preto e O
Rinoceronte do Rei. Alguns dos seus romances estão
traduzidos e publicados em França, Itália e Espanha. O seu
livro História de Portugal Contada às Crianças foi publicado
nos EUA, sendo a primeira vez que uma História de Portugal
para crianças foi traduzida em inglês.
www.sergioluisdecarvalho.com

«Um dos mais exímios praticantes do romance histórico em
Portugal.» — Miguel Real

***
Sérgio Luís de Carvalho, um dos mais profícuos autores
portugueses no género romance histórico, apresenta-nos,
neste curioso livro, dois momentos na História que se
entrelaçam de forma intrigante: um incidente trágico vitima
milhares de judeus e muda a História de Portugal, e anos
depois, noutra cidade europeia, uma estranha epidemia
relança o temor.

Um romance baseado em factos reais que, entre a tragédia e
a comédia, revela memórias esquecidas da História de Portugal
e da Europa em tempos de crise e de revolução.

***
1506. A peste varre Lisboa. Um incidente trágico vitima milhares
de judeus e muda a História de Portugal. Anos depois, noutra
cidade europeia, uma estranha epidemia relança o temor…

Clube do Autor – A bizarra pandemia
que levou mais de 400 pessoas a dançar

No dia 19 de abril de 1506, em Lisboa, em pleno domingo de
Páscoa, um homem explicou por que razão uma cruz de prata
brilhava intensamente na Igreja de São Domingos, em pleno
Rossio. Esse simples facto desencadeou uma das maiores
matanças da História de Portugal. Devastado, Mestre Navarro
parte com as filhas para longe da perseguição.

No dia 14 de julho de 1518, a senhora Troffea começou a
dançar freneticamente e sem razão aparente, no centro de
Estrasburgo. Em vão a tentaram ajudar, mas a senhora não
conseguia parar. Ao fim de alguns dias, eram mais de
quatrocentos pessoas a dançar ininterruptamente, alheadas
e desesperadas… Foi o início de uma das mais estranhas e
bizarras epidemias da História.

Que ligação haverá entre estes dois acontecimentos, um tão
trágico, outro tão pícaro? Qual o papel de mestre Navarro e
das suas filhas em tudo isto? O que motivou o massacre de
Lisboa e a epidemia de Estrasburgo? E… como terminaram?

«Autor já comparado a Umberto Eco.» — Revista Acropolis,
França

Fonte: Clube do Autor

A Dança dos Loucos – Sérgio Luís de Carvalho
256 pp l PVP: 17,00

António Correia de Campos é um político, especialista em
administração pública e Saúde – de que duas vezes foi
ministro, em governos socialistas –, tendo o seu último cargo
sido o de presidente do Conselho Económico Social. E,
fazendo sempre daquele sector o seu campo preferencial de
estudo e actividade, publica agora um livro, Gaveta de
Reformas, em que analisa muitos dos mais prementes e
discutidos temas da Saúde, e do seu Serviço Nacional (SNS),
sempre na ordem do dia.
A obra “concentra-se nas reformas do SNS, sem excluir os
subsistemas ou serviços do sector social e privado”, e
divide.se em cinco partes, cujos títulos ajudam a ter ideia do
seu conteúdo: A frustração do reformador; Principal problema:
os recursos humanos; Programas de Governo são meras
intenções; Leis e estatutos consagram, mas não reformam;
Política pura e dura; público e privado; Haverá caminho na
pós pandemia?

Fonte: Jornal de Letras
(25 janeiro a 7 fevereiro)

António Correia de Campos,
a saúde e o SNS

António Correia de Campos, “Gaveta de Reformas”
Caminho, 304pp, 16,90 euros

A Câmara Municipal de Sintra associa-se à campanha levada
a cabo pela Associação de Dadores de Sangue do Concelho
de Sintra (ADAS Sintra) e convida, uma vez mais, os cidadãos
a participar nas ações de dádiva de sangue ao longo do mês
de fevereiro.
Serão promovidas ao longo do mês diversas ações em locais
diferentes do concelho, alargando assim a iniciativa a todo o
território de forma a facilitar a participação dos interessados.
As colheitas serão realizadas nas seguintes datas e locais:

• 10 de fevereiro, sexta-feira | Das 15h00 às 19h30
Sede Sporting Clube de Lourel
Estrada de S. Romão

• 14 de fevereiro, terça-feira | Das 15h00 às 19h30
Sede ADASSINTRA em Vila Verde
Rua Juventude, 5

• 17 de fevereiro, sexta-feira | Das 09h00 às 13h00
Escola Profissional Alda Brandão de Vasconcelos em Colares
Avenida Professor Dr. Brandão de Vasconcelos

• 24 de fevereiro, sexta-feira | Das 15h00 às 19h30
Sede dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro de Sintra
N9 22
Para ser dador de sangue deverá cumprir determinados
requisitos básicos, como idade compreendida entre os 18 e
os 65 anos, hábitos de vida saudáveis e peso igual ou superior
a 50 kg. A dádiva de sangue pode ser realizada de quatro em
quatro meses para as mulheres e de três em três meses para
os homens.

Saiba onde pode doar sangue
em Sintra no mês de fevereiro
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uitas são as plantas que
constituem verdadeiros
marcos na História da
humanidade.
Escolher algumas não é

Estamos em família entre cereais e bambus,
Poáceas que marcaram a História
Fernanda Botelho

Cacau

Café

Cana de açúcar

Pervinca de madagascar

Teixo

Ainda voltando à minha viagem a Bali
onde crescem algumas dessas plantas
que fizeram história e que me impres-
sionaram.
O bamboo com o qual tudo se constrói
nessa ilha, cresce por todo o lado em
enormes florestas refrescantes. Existem
cerca de 1400 espécies de bambu no
mundo. Sabia que o primeiro carrinho-
de-mão foi construído de bambu? Que a
ancestral cerimónia do chá utiliza vários
utensílios deste material incluindo o pró-
prio bule e as taças? Com ele se cons-
troem casas, mobiliário, barcos, cestos,
agulhas para os gira-discos e para acu-
punctura, papel, alimentos e medica-
mentos para os asmáticos, caixões, rou-
pa a partir das suas resistentes fibras,
cosmética, em cremes para pele e para o
cabelo, guarda-chuvas, instrumentos
musicais, brinquedos. Está muito asso-
ciado á história do Budismo na China
onde é venerado e considerado uma
planta sagrada e cheia de simbolismo:
ser reto forte e flexível como o bambu.
O café, o cacau, o cravinho, o chá e a
cana-de-açúcar são também plantas que
muito marcaram a nossa história e que,
em viagens pelo Oriente sempre se me
atravessam no caminho. Depois, existem
outras que muito marcaram a história da
farmacologia, a papoila do ópio, o teixo
(Taxus bacatta) para a extração do taxol
muito utilizado no tratamento do cancro
da mama e do útero e a pervinca-de-
madagascar (Catharantus roseus) que
tem sido um verdadeiro caso de sucesso

no tratamento de leucemias, graças a
dois dos seus compostos, vincristina e
vinblastina. Não posso deixar de
mencionar a planta que deu origem à
aspirina, e que antes da sintetização da
salicina em ácido acetilsalicílico a partir
do salgueiro branco (Salix alba) foi a
discreta e perfumada Filipendula
ulmaria também conhecida por rainha-
dos-prados, muitíssimo rica em sali-
cilatos.
Esta é uma primeira abordagem a algumas
das plantas que nos acompanham todos
os dias, e que são, de alguma forma
fundamentais na vida de tanta gente.
Mais se seguirão.

M
tarefa fácil mas começarei talvez pelo
trigo que ancorou o homem à terra,
transformou o ser pré-histórico, aos
poucos, de nómada, caçador e reco-
lector de sementes e raízes a observador
dos ciclos da natureza, assim nascendo
a AGRICULTURA e a sedentarização do
ser humano. Os cereais são ainda hoje
a base da dieta da população mundial.
Entre os mais consumidos estão o trigo
e o arroz. 12 milhões de quilómetros
quadrados do mundo inteiro estão plan-
tados com arroz. As grandes mono-
culturas deste cereal, que se cultivam
na maior parte dos casos em água, no
sudoeste asiático, acarretam no entanto
variadíssimos problemas pois são mais
vulneráveis aos ataques de gafanhotos
que chegam a dizimar plantações
inteiras, apodrecimento dos caules e
raízes, ratos, etc. Por esta razão os arro-
zais asiáticos estão muito associados a
práticas religiosas e rituais de proteção
das culturas. É comum em Bali, onde os
Rice paddies são uma atração turística,
verem-se altares com oferendas de
flores e frutos na beira dos campos.
Padies é uma palavra de origem malaia
que significa arroz.

fotos: fernanda botelho

António Zambujo sobe ao
palco do Centro Cultural Olga
Cadaval para um concerto
onde recorda as melhores
músicas de “Max”, no dia 17
de fevereiro, pelas 21h30.  
António Zambujo é já
considerado um dos maiores
artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música e
da língua portuguesas e um dos embaixadores de Portugal no
mundo. Apresenta uma interpretação única que inspirou um
novo ciclo na música portuguesa.  
O artista regressa agora às origens num concerto de
homenagem ao fadista Maximiano de Sousa, mais conhecido
como “Max” autor de temas bem conhecidos de todos, como
“A Mula da Cooperativa”, “A Rosinha dos Limões”, “A Júlia
Florista”, “Nem às Paredes Confesso”, entre outras.
Bilhetes à venda na Ticketline.

António Zambujo em concerto
no Centro Cultural Olga Cadaval

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião de
executivo, a abertura de concursos e adjudicação de
empreitadas a realizar em vários pontos do concelho, num
investimento total de 2 milhões de euros.
Estas empreitadas dizem respeito à manutenção de edifícios
municipais, aquisição de serviços de limpeza, desmatação,
desobstrução das linhas de água, deservagem de passeios,
zonas de circulação pedonal e controlo de infestantes.
Para o presidente da autarquia, Basílio Horta, “os
investimentos que a autarquia tem vindo a realizar em edifícios
municipais e no espaço público são de extrema importância,
pois representam uma aposta direta nos locais de vivência
dos munícipes e representam uma melhoria na qualidade de
vida”.
Na reunião de executivo, foi aprovada a adjudicação da
“Empreitada de Manutenção de Edifícios Municipais”, que
contempla a realização de obras de conservação e restauro
de diversos edifícios, no valor de 159 mil euros. Estas
intervenções contemplam a realização de trabalhos de
pinturas interiores e exteriores, substituição de pavimentos e
reabilitação e impermeabilização de coberturas, entre outros.
Foi, também, aprovada a abertura de procedimento para
aquisição de serviços para a limpeza, desmatação e
desobstrução das Linhas de Água, cujos trabalhos decorrem
em todo o território, no valor total de 300 mil euros.
A limpeza e desobstrução de linhas de água é um instrumento
crucial na mitigação dos possíveis danos causados pelas
chuvas fortes e fundamental para minimizar as consequências
negativas de cheias, assegurando ainda o bom estado
ecológico e as boas condições de escoamento da água e
sedimentos de toda a rede hidrográfica e zonas ribeirinhas do
concelho.
A aquisição de serviços de deservagem de zonas de circulação
pedonal e controlo de infestantes, no valor de 1 milhão e 600
mil euros, foi outra das medidas aprovadas. Estas
intervenções decorrerão em todas as freguesias do concelho
e o investimento abrange um período de 24 meses de trabalho.
A grande extensão de áreas de circulação pedonal, o clima de
Sintra que é potenciador do rápido crescimento de vegetação
infestante, a restrição de utilização de herbicidas com
componente ativo, obrigam a autarquia a uma maior
periocidade neste tipo de intervenção, por forma a garantir
um controlo eficaz destas espécies.

Fonte: CMS

Sintra avança com empreitadas
para reabilitação de edifícios
municipais e espaços públicos
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O Encontro “Entre danças:
A viagem de um projeto”,
acontece no Centro Cultural
Olga Cadaval, em Sintra, no
dia 23 de fevereiro pelas
14h30.
Este encontro resulta do
projeto social “Entre danças,
Contam-se Estórias”, promo-
vido pelo Atelier 3 – Eu, Nós
e o Mundo – Associação
para o Desenvolvimento
Humano, com o apoio da
Câmara Municipal de Sintra.
O projeto “Entre danças,
contam-se estórias” convida

“Entre danças, contam-se estórias”
no Centro Cultural Olga Cadaval

O ateliê “Descobre o teu som”, dirigido a crianças dos 5 aos
9 anos, terá lugar no Conservatório de Música de Sintra. 
A primeira data é já a 22 de fevereiro, quarta-feira.
Cordas? Madeiras? Metais? Percussão? No Conservatório
de Música de Sintra lecionam-se instrumentos de todas as
famílias que compõem os naipes de orquestra e não só. 
Nos dias 22 de fevereiro e 03 de abril, das 18h00 às 19h00, o
Conservatório de Música de Sintra convida crianças dos 5
aos 9 anos a descobrirem os seus sons preferidos, numa viagem
musical em torno de uma obra clássica muito conhecida.
A atividade é aberta a crianças com ouvidos atentos e boas
doses de curiosidade, com participação gratuita para alunos
matriculados no Conservatório de Música de Sintra ou um
valor de 8,00• para participantes externos.
As vagas são limitadas e as inscrições decorrem em: https://
www.conservatoriodemusicadesintra.org/descobre-o-teu-
som.html 

Fonte: Conservatório de Música de Sintra

Ateliês para crianças:
Descobre o teu som

“A vida são dois dias, o Car-
naval são três” e a Entidade
Regional de Turismo da Re-
gião de Lisboa tem opções
para todos eles. Entre disfar-
ces, desfiles, confettis e
serpentinas a esvoaçar é
garantido que a animação
está no ar.
Loures tem uma das mais
míticas festas de Carnaval da
região. O “Carnaval Saloio”
regressa no seu esplendor
com a “Explosão de Alegria”,
um cartaz repleto de festi-
vidades para todos os gostos
e idades, entre os dias 18 e 22
de fevereiro. Nos dias 19 e 21,
um dos maiores desfiles
carnavalescos sai à rua, com
cerca de 2500 figurantes e 15
carros alegóricos.
Os célebres Bailes de
Carnaval, dos dias 18 e 20 de
fevereiro, no Pavilhão Paz e
Amizade, prometem grande
animação pela madrugada
fora, com a coroação dos Reis
do Carnaval. As festividades
terminam com o momento
mais satírico do período
carnavalesco – o enterro do
Ocarário L – um dos mais
conhecidos enterros de

Dias de folia na região de Lisboa

Entrudo em Portugal, com a
leitura do testamento do Rei
Momo, seguido de um espe-
táculo de fogo-de-artifício.
Sesimbra promete levar
todos ao imaginário do
Carnaval carioca. Os desfiles
de seis escolas de samba e
de dois grupos de afro-axé,
com cerca de mil elementos a
desfilar, voltam à marginal de
Sesimbra nos dias 19 e 21 de
fevereiro. São perto de quatro
horas de festa que prometem
ser uma das melhores edições
dos últimos 40 anos.
O Cortejo de Fantasias de
Palhaço, que chegou a ser
considerado um dos maiores
desfiles de palhaços do

mundo, é outro dos desta-
ques do cartaz onde centenas
de mascarados animam a
tarde do dia 20 de fevereiro.
O programa contempla ainda
as tradicionais Cegadas,
costume das zonas rurais que
têm sido recuperadas pelos
grupos de cegantes, as Cava-
lhadas, costume da aldeia de
Alfarim, e o Enterro do
Bacalhau, que encerra a folia.
O Montijo promete um dos
“melhores carnavais da mar-
gem sul” com dois grandes
corsos onde mais de 1200
participantes, provenientes
das coletividades, clubes e
associações do concelho,
percorrem a Frente Ribeirinha

e Avenida dos Pescadores,
terminando na Praça da
República com um Mega
Baile Popular, nos dias 19 e
21 de fevereiro.
A grande novidade desta
festa acontece na noite de dia
18 de fevereiro com o Grande
Corso de Carnaval Noturno,
onde os foliões fazem o
percurso habitual do corso
com um grande espetáculo de
som, luz e cor.
É em Sintra que se encontra
uma festa de Carnaval dife-
rente, vestido a rigor, num
ambiente festivo e de grande
criatividade que transporta
todos para o século XVIII. A
proposta é do Palácio de
Queluz que convida a parti-
cipar num ateliê de máscaras,
após o qual todos os parti-
cipantes são convidados, por
personagens de época, a
viajar no tempo para um
momento de música e dança
setecentista, num dos antigos
salões de festas do Palácio.

Fonte: Entidade Regional
de Turismo da Região de

Lisboa (ERT-RL)

A Câmara Municipal de Sintra
volta a ser distinguida com a
Bandeira Verde do Observa-
tório das Autarquias Familia-
rmente Responsáveis, pelo
terceiro ano consecutivo.
Na 14.ª edição estiveram em
análise 145 municípios, dos
quais 95 saíram premiados.
Esta distinção pretende ga-
lardoar e divulgar as melhores
práticas das autarquias
portuguesas em matéria de
responsabilidade familiar.
Foram analisadas medidas

Sintra volta a ser distinguida
como autarquia familiarmente responsável

relativas à conciliação entre
trabalho e família, serviços
básicos, educação, habita-
ção, transportes, saúde, cul-
tura, desporto e tempo livre,
e participação social.
Para Basílio Horta, presidente
da autarquia esta distinção é
uma vez mais ”o reconhe-
cimento do trabalho que a
Câmara tem vindo a fazer em
prol das famílias”.  
O Observatório das Autar-
quias Familiarmente Respon-
sáveis nasceu em 2008 com o

objetivo de procurar criar si-
nergias positivas para todos
os municípios do país, quer
dando visibilidade às autar-
quias que se destacam por
práticas amigas das famílias,
quer potenciando as expe-
riências obtidas por uns
municípios em benefício de
outros.
Assente em valores como a
integridade, parceria, ética,
imparcialidade, transparência,
responsabilidade e
excelência, o Observatório

pretende contribuir para que
todas as autarquias do país
desenvolvam políticas trans-
versais capazes de acolher e
valorizar a família, vista como
a célula base da nossa
sociedade, garantindo-lhes o
pleno exercício das suas
responsabilidades e compe-
tências e prevenindo poten-
ciais situações de risco e
vulnerabilidades.

Fonte: CMS

Mais de dois meses após a demissão dos chefes e subchefes
de equipa do Serviço de Urgência do Hospital Amadora-Sintra
(HFF), o Conselho de Administração ainda não implementou
nenhuma das medidas propostas. Diariamente, continuam
internados na urgência mais de uma centena de doentes, sem
condições de dignidade.
Na sequência da demissão dos chefes e subchefes das equipas
de urgência, a 29 de novembro – situação que o Sindicato
dos Médicos da Zona Sul (SMZS) tem acompanhado de perto
e que motivou a visita do Bastonário da Ordem dos Médicos
–, foram propostas várias medidas pelo Conselho de
Administração para solucionar os problemas. Essas medidas
incluíam, entre outras, o reforço das equipas de urgência, a
disponibilização de consultas diárias no HFF para doentes
não urgentes e a contratualização de mais camas de tipologia
social.
Mais de 2 meses após estas propostas, nenhuma medida foi
aplicada, incluindo as que dependem apenas da gestão
interna. As condições na urgência mantêm-se extremamente
degradadas, com equipas profissionais exauridas e claramente
insuficientes para a grande afluência de utentes. Diariamente,
permanecem internados no SUG mais de 100 doentes,
incluindo em macas nos corredores, em condições indignas.
Esta grave situação não garante a segurança dos doentes e
torna extremamente penoso o trabalho diário no SUG.
Os 8 chefes e 7 subchefes de equipas mantêm-se demissio-
nários há mais de 70 dias, sem que até agora tenha sido visível
qualquer diligência com vista à sua substituição. Apesar
disso, têm cumprido integralmente as suas funções, no
respeito pelo Código Deontológico e em boa-fé com as
garantias dadas pelo CA para solucionar os problemas
identificados.
Após a demissão do anterior diretor do SUG em conjunto
com os restantes chefes e subchefes de equipa, o cargo
continua a ser desempenhado interinamente por um adjunto
da Direção Clínica, sem que até agora tenha sido aberto
qualquer processo com vista à sua substituição permanente.
Entretanto, vários médicos de Medicina Interna têm rescindido
os seus contratos e abandonado o hospital, face às más
condições de trabalho, o que agrava a falta de profissionais.
O HFF enfrenta atualmente uma preocupante carência de
médicos internos em formação nesta especialidade, devido a
rescisões e ao não preenchimento de vagas abertas em
concurso.
Face à incapacidade do CA em resolver os problemas, os
chefes e subchefes de equipa voltaram a endereçar uma carta
ao CA, no dia 7 de fevereiro, apelando à adoção urgente de
medidas que solucionem a grave situação da urgência, para a
qual ainda não obtiveram resposta.
O SMZS reitera a sua solidariedade para com os colegas e
exige a demissão do CA do HFF e a urgente intervenção do
Ministro da Saúde no sentido de resolver a situação
preocupante de uma das maiores urgências do país.

Fonte: Sindicato dos Médicos da Zona Sul

Sindicato dos Médicos
manifestam-se sobre
a Administração do Hospital
Amadora-Sintra

jovens, dos 16 aos 25 anos,
provenientes de três fregue-
sias: Algueirão-Mem Mar-
tins, Belas e Queluz, que se
encontrem em situação de
vulnerabilidade social, in-
cluindo jovens com deficiên-
cia, a contarem a sua história
de vida através da dança.

Durante o encontro será feita
uma retrospetiva dos dois
anos de projeto, abordando
temas ligados às histórias de
vida, à dança e à inclu-
são. Uma experiência inspira-
dora que convida à reflexão a
partir das vozes de quem
vivenciou este projeto.

Para finalizar a tarde será
apresentado o espetáculo
“Fragmentos”, resultante do
trabalho final do Grupo IV do
projeto.
O projeto “Entre danças, con-
tam-se estórias” visa promo-
ver uma rede de inclusão so-
cial de jovens com deficiência
constituída por jovens, agen-
tes educativos, cuidadores e
famílias no sentido de uma
ação coesa, integrada e sus-
tentável.
Mais informação em atelier-
tres.com.             Fonte: CMS
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Basquetebol – Campeonato Nacional da 2.ª Divisão Feminina – Zona Sul B

GD Escola Maria Alberta Menéres termina líder
e avança para a fase seguinte
Ventura Saraiva

O
Catarina Martins lança mais uma ofensiva,
já com toda a equipa abrantina no bloqueio

foto: ventura saraiva

s poucos especta-
dores que marca-
ram presença na
Escola Básica Ma-
ria Alberta Mené-

Encerrou no passado fim-de-semana, com a realização da 14.ª Jornada, a
1.ª Fase do nacional feminino da 2.ª Divisão de basquetebol. No domingo,
dia 5, a equipa do Grupo Desportivo Escola Maria Alberta Menéres recebeu
no pavilhão escolar na Tapada das Mercês, o Clube Náutico de Abrantes e
ganhou por 85-51. Terminou esta fase no 1.º lugar, e avança para a seguinte
à procura de um lugar que garanta a presença no grupo de acesso à subida,
e ao título nacional.

res, deram o seu tempo por
bem empregue, já que pude-
ram assistir a um bom jogo,
apesar do favoritismo da
equipa do Algueirão no con-
fronto com a visitante. O Clu-
be Náutico de Abrantes já
sem possibilidade de conse-
guir uma das vagas para a se-
gunda fase, deu uma boa res-
posta dentro do campo, e no
primeiro período andou mes-
mo na frente do marcador,
com uma entrada forte no

jogo. Os 23-20, reflectem esse
equilíbrio, e no segundo, a
formação orientada por Gon-
çalo Veloso, com mais joga-
doras disponíveis no banco,
foi rodando, e foi por isso ga-
nhando vantagem nos lança-
mentos, terminando com 43-
28, ao intervalo.
Beatriz Alves destacava-se
nos triplos, e Daniela Silva
nos duplos. Estas duas joga-
doras valeram no final, 32
pontos para a equipa, segui-
das por Andreia Ferreira, e
Kilsa Pina que apesar de falhar
inúmeras tentativas de bola
ao cesto, foi também a que
mais lançou para os 2 pontos.

Do lado das abrantinas, a
capitã de equipa, Inês Lopes,
fez a diferença, com a obten-
ção de 15 pontos (um triplo),
2 assistências, e 9 ressaltos.
Arbitragem sem problemas da
dupla, Cátia Caetano, e João
Pereira.
Para a segunda fase, seguem
os 4 melhores classificados da
Zona Sul A, B, e C (12 equi-
pas), apurando os finalistas
que se juntarão às concor-
rentes da Zona Norte.

Ficha do jogo
Pavilhão da EB Maria Alberta
Menéres
Árbitros: Cátia Caetano, e

João Pereira (ABL)
Marcador: 23-20; 20-8; 22-10;
20-13. Final: 85-51
GDEMAM: Filipa Faustino,
Daniela Silva (14), Nadine Gre-
gório (7), Mafalda Gil, Beatriz
Vieira (2), Catarina Martins
(9), Andreia Ferreira (13), An-
dreia Santos (9), Kilsa Pina
(11), Beatriz Alves (18), Rita

Machado (2), Marta Silva.
Treinador: Gonçalo Veloso
CN Abrantes: Inês Lopes
(15), Leonor Cristóvão (5),
Rita Santos (6)), Rita Sousa
(6), Adriana Madeira (6), Ga-
briela Azevedo (5), Alice
Bragança (8).
Treinador: Nuno Ruivo
Classificação final (1.ª fase)-

Zona Sul B: 1.º GDEMAM, 23
pontos; 2.º “Os Belenenses”,
23, 3.º PNB Loures, 18, 4.º Rio
Maior Basket( MVP ACAD,
17, 5.º Física Torres Vedras,
15, 6.º CN Abrantes, 15, 7.º
Alenquer Basket Clube, 14.
Na Zona Sul A, Algés e Da-
fundo, foi o 1.º, e na Zona Sul
C, o SC Farense.

O Clube Atlético de Pêro Pi-
nheiro protagonizou em
Castelo Branco, a surpresa da
17.ª Jornada, ao derrotar (0-
1), a equipa do Benfica local,
líder da classificação.
João Hilário, aos 36 minutos
marcou o golo que viria a du-
rar até ao final da partida, com
o Benfica de Castelo Branco
a terminar com 9 jogadores, e
o Pêro Pinheiro com 10, devi-
do a acções disciplinares do
árbitro da partida, Diogo

A Juventude Operária de
Monte Abraão (JOMA), ven-
ceu o dérbi concelhio da jor-
nada 20, disputada no fim-de-
semana de 4 e 5. O jogo rea-
lizou-se no pavilhão do Vale-
jas AC (Barcarena), por indis-
ponibilidade do campo da
Escola Matias Aires, em
Agualva. A formação de Que-
luz Ocidental inaugurou o
marcador, por Nuno Horta
(19’), e no reatamento para o

sta prova teve lugar
no Complexo Muni-
cipal dos Desportos
da Cidade de Almada
e contou com a parti-

Campeonatos Nacionais AS Cadetes e de Equipas Cadetes

Sintrense em grande destaque

Troféus colectivos
no nacional de judo

Foi um fim-de-semana com muita atividade
para os Atletas do escalão de cadetes do
Sport União Sintrense – Clube de Judo. 
No passado sábado decorreu a maior prova
nacional individual para o escalão de
Cadetes, organizada pela Federação
Portuguesa de Judo: o Campeonato AS
Nacional de Cadetes.

No Domingo, no mesmo pa-
vilhão, teve igualmente lugar
o Campeonato Nacional de
Equipas Cadetes.
Os mesmos atletas Sintrenses
voltaram a participar nesta
prova organizados em duas
equipas uma Masculina e
uma Feminina. Foi igualmente
uma prova muito disputada
num âmbito global de 22 equi-
pas masculinas e 6 femininas.
O balanço final foi o seguinte:
A Equipa Feminina alcançou
a medalha de bronze; equipa
Masculina disputou final
contra a equipa do Sporting,
tendo alcançado a medalha de
Prata.
Quer os resultados indivi-
duais quer os resultados de
equipa evidenciam o excelen-

te desempenho desta equipa
Sintrense e o trabalho desen-
volvido neste importante es-
calão de formação pela Equi-
pa técnica do Sintrense: Re-
nato Kobayashi, Fernando
Vendas e Pedro Bernardo.
Como consequência deste
brilhante trabalho, 3 dos nos-
sos atletas (Rodrigo Janeiro,
Junior Duarte e Sofia Santos)
irão ser convocados para a
Seleção Nacional que vai es-
tar presente na Taça de Eu-
ropa de Cadetes de Fuengi-
rola (Espanha) que decorrerá
de 18 a 19 de fevereiro e no
Estágio Internacional que se
seguirá.

Texto e foto:
clube judo sus

Campeonato de Portugal – Série C
Pêro Pinheiro surpreende
em Castelo Branco

Neves, da AF Coimbra.
Em São Pedro de Sintra, o 1.º
Dezembro foi batido (0-1),
com o Sertanense FC, com
Rodrigo Coutinho a marcar
na própria baliza nos minutos
iniciais do jogo.
No Alentejo, o Sintrense em-
patou (1-1), com Arronches e
Benfica.
Ainda assim, o 1.º Dezembro
segue no 1.º lugar, embora à
condição, já que há jogos por
realizar, com 31 pontos. União

de Santarém, e Sintrense,
somam 29, e Pêro Pinheiro, 28
(menos 1 jogo).
Na jornada do próximo do-
mingo, dia 12, o Pêro Pinheiro
joga no campo Pardal Montei-
ro, com o U. Santarém. O Sin-
trense desloca-se ao campo
do Coruchense, e o 1.º De-
zembro ao distrito de Leiria,
para defrontar o União da
Serra.

Ventura Saraiva

Futsal – 1.ª Divisão da AFL – Jornada 20
JOMA vence (1-2) em Mira Sintra

segundo tempo, Diogo Cruz
fez o empate (22’), e foi já per-
to do final que Ricardo
Ferreira desfez a igualdade,
com a vitória a sorrir à JOMA.
Em Agualva, o Novos Talen-
tos regressou às vitórias de-
pois de 3 derrotas consecuti-
vas. Recebeu a SR manjoeira,
e ganhou por 5-2.
Em Vila Verde, o emblema leo-
nino juntou-se aos resultados
positivos, e venceu (6-2), o

Académico Ciências.
O Operário Rangel goleou o
CAD (10-1), e mantém-se na
liderança com 52 pontos. O
SC Vila Verde é 2.º, com 47.
Na jornada de amanhã (sába-
do), dia 11, a JOMA recebe o
SC Torres. O GSC Novos
Talentos joga no reduto do
CAD, e Mira Sintra, no Futsal
Oeiras, este jogo no domingo,
dia 12, às 19h00.

Ventura Saraiva

E
cipação de mais de 600 atletas
de todo o país.
O Sport União Sintrense este-
ve representado por 6 atletas
que deram o melhor de si. Os
resultados obtidos foram
excelentes. Cinco atletas subi-
ram ao pódio, um dos quais
sagrou-se Campeão Nacio-
nal: Rodrigo Janeiro, -66kg,
medalha de Ouro
Junior Duarte, -73kg, medalha
de Prata; Sofia Santos, -52kg,
medalha de Prata; Diana Al-
meida, -57kg, medalha de
Bronze; Bernardo Cunha, -
81kg, medalha de Bronze;
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Campeonato Nacional da 2.ª Divisão; Zona Sul- HC Sintra/Planta Livre, 2-Benfica B, 7

Quando a arbitragem decide inventar fora do laboratório
Ventura Saraiva

N Luta pela posse de bola dos dois capitães de equipa, com Tomás Silva no chão.
Martim Costa (10), e João Silva (87), marcaram 5 dos 7 golos da vitória encarnada.

foto: ventura saraiva

a viragem para a
segunda volta do
campeonato – 14.ª
Jornada –,  havia a
expectativa do Ho-

A 15.ª Jornada do nacional da 3.ª
Divisão – Zona Sul A, começou na
noite de sábado, dia 4, com o jogo
entre Astro Stuart HC Massamá, e
Ginásio Clube de Odivelas. O
conjunto visitante sem pontos até
esta fase da prova, foi presa fácil
para a turma comandada por Paulo
Pantana que goleou por 14-3.
Quanto aos golos, André Ber-
nardes, assinou um “póquer”,
Gabriel Monginho, um “hat-trick”,
Tomás Abreu, Alexandre Martins, e
Tomás Pantana, bisaram. Eduardo
Monginho, também marcou, e do

Final de tarde, com futebol na TV, pavilhão gélido, poucos espectadores
nas bancadas apesar do adversário se chamar Benfica, embora a equipa
B. Quem esteve em Monte Santos, no sábado, dia 4, pôde testemunhar
um excelente jogo de hóquei, com o Sintra a bater-se muito bem no
primeiro tempo, e a nova geração dos encarnados, a dar cartas no segundo
tempo, muito por influência da dupla de arbitragem, nomeadamente o
juiz leiriense, Luís Rodrigues que em nada abonou a classe, com uma
actuação desastrosa para ambos os lados. Inventar fora do laboratório,
pode provocar danos colaterais, e assim aconteceu.

mar os três pontos, e assim
confirmar que o desaire na
jornada um, foi uma entrada
em falso no campeonato.

Benfica entra
praticamente a vencer
com um golo nos
segundos iniciais
Ao apito do árbitro do jogo,
a equipa encarnada mostrou
o respeito que trazia pelo Ho-
ckey Club de Sintra. Veloci-
dade, e eficácia, resultaram no
primeiro golo, e logo na saída
de bola. Estavam decorridos
apenas dez segundos…
Recompôs-se a turma sintren-
se, (re)organizou-se, e “encai-
xou” no jogo do adversário.
Bernardo Maria, dispôs de
excelente oportunidade de
igualar o marcador na mar-
cação dum livre directo, com
pouco mais de 5 minutos de
jogo. Porém falharia as redes

defendidas por Ricardo Vaz,
que nas bolas paradas, usou
sempre a estratégia de quei-
mar algum tempo, e assim
desconcentrar os adversá-
rios. Seria Diogo Silva que
poucos segundos depois,
descobriu a forma de bater o
guardião encarnado, depois
de uma jogada colectiva que
começou no capitão de equi-
pa Tomás Silva, a meio campo.
Empate não durou um minuto,
já que Martim Costa, bisava,
dava de novo vantagem ao
Benfica, com esse parcial (1-
2), a ir para intervalo.
No segundo tempo, o Benfica
chegou ao 1-4 (39 minutos), e
a partir o jogo descambou
pelos sucessivos erros da
arbitragem, na interpretação
das regras do jogo, prejudi-
cando as duas equipas. Azuis
por mostrar, outros mostra-
dos, advertências ao banco,
um vermelho (Diogo Couti-
nho), e, por aí fora.
Todavia, o Hockey Club de

Sintra/Planta Livre também
tem de se queixar de si pró-
prio, ao falhar 3 bolas para-
das, erros de palmatória, no
sector defensivo. Apesar dos
7 golos sofridos, Rodrigo
Teixeira, ainda foi o melhor, ao
defender muito, incluindo três
livres directos, dos quatro
que o Benfica dispôs.
Nota de relevo para Martim
Costa, avançado Sub 17, que
passou a integrar a equipa B,
e assinou um “hat-trick”. Já
tinha marcado ao Sintra na
ronda inaugural, em Mur-
ches.

Ficha do jogo
Pavilhão desportivo em
Monte Santos
Árbitros: Pedro Mota (Setú-

bal), e Luís Henriques (Leiria)
Ao intervalo: 1-2. Final: 2-7
Marcadores: Digo Silva, e
Rafael Ogura (HCS/PL);
Martim Costa (3), João Silva,
2, João Inácio, e Afonso
Sousa (SLB-B).

HC Sintra/Planta Livre:
Rodrigo Teixeira; Bernardo
Maria, Tomás Silva (cap.),
Vasco Batista, e Diogo Silva
(5 inicial); Diogo Carrilho,
Diogo Coutinho, Rafael Ogu-
ra, Ricardo Almeida, Henri-
que Caeiro (gr).
Treinadores: João Pereira/
Pedro Possidónio

Benfica B: Ricardo Vaz;
Martim Costa, Afonso Sousa,
João Inácio, e João Silva
(cap.); Duarte Morais, João

Meireles, Rodrigo Sousa,
Santiago Honório, e Francis-
co Fernandes (gr).
Treinadores: Paulo Almeida/
Pedro Alegria.

Resultados: Leiria e Marra-
zes, 4-Candelária, 8; Física, 3-
Salesiana, 3; Alenquer e
Benfica, 6-Marinhense, 3;
Sporting B, 7-HC Turquel 7;
Oeiras, 5-BIR, 2; UF Entron-
camento/Entrosegur, 4-Marí-
timo SC, 4; HC Sintra/ Planta
Livre, 2-Benfica B, 7.
Próxima jornada (dia 11):
Juventude Salesiana- HC
Sintra /Planta Livre; Cande-
lária-Física;  Benfica B- Alen-
quer e Benfica; Marinhense-
HC Turquel; Sporting B-
Oeiras; BIR- UF Entronca-
mento/Entrosegur.

ckey Club de Sintra rectificar
o desaire da ronda inaugural
da prova, uma derrota tan-
gencial (5-4), no pavilhão de
Murches (Cascais), casa em-
prestada ao clube encarnado,
e que tinha deixado alguma
água na boca. É que perante
uma goleada, e já com cinco
golos de avanço, a formação
sintrense foi reduzindo, e
poderia ter mesmo chegado à
vitória. Ao longo da primeira
volta, a equipa orientada pela
dupla João Pereira /Pedro
Possidónio foi alternando
exibições incríveis, e outras
menos conseguidas, mesmo
na condição de visitado. Os
dados para uma exibição de
nível estavam lançados, mas
perante a juventude da turma
encarnada, seria necessário
vestir o fato macaco para so-

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Sul A (15.ª Jornada)
Nafarros perde em casa.
Stuart HC Massamá com goleada

É a 6.ª e 7.ª Jornada do Grupo 1, apu-
ramento do campeão nacional. Pro-
va 2, com muitas alterações de jo-
gos, com a equipa da “Stuart” a ficar
com mais um jogo em atraso, este
com o Benfica devido à participação
das encarnadas nas competições
europeias. No domingo, dia 12, e na
7.ª Jornada, 18h00, entram em rin-
que, em Massamá, a “Stuart”, e Clu-
be Académico da Feira.                VS

Campeonato Nacional
de Seniores Feminino
– Prova 2, Grupo 1
Stuart HC Massamá
recebe dia 12
Académico da Feira

lado do GC Odivelas, marcaram João
Rebelo, Gil Domingues, e Gonçalo
Rijo.
Em Nafarros, a equipa da casa
recebeu no domingo, dia 5, a APAC
Tojal, e perdeu por 1-5. O conjunto
visitante, um dos candidatos à
subida, foi mais eficaz, nomeada-
mente no segundo tempo, quando
foi avançando no marcador, depois
do 0-1, ao intervalo. A UDC Nafarros
marcou já perto do final, por
Augusto Cachucho, já sem margem
para qualquer recuperação.
Bernardo Santos (2), André Coim-

bra, Renato Melício, e Diogo Ribeiro,
marcaram os golos do emblema do
concelho de Loures.
O jogo entre o HC Sintra B, e ACR
Santa Cita, foi adiado para o dia 21,
e o Vilafranquense- Alenquer e
Benfica B, realizou-se na 4.ª feira,
dia 8.
Na classificação, UD Vilafran-
quense, é 1.º, com 34 pontos (-1j),
Campo de Ourique, 2.º (33),
Alcobacense, 3.º (31), APAC Tojal,
4.º (27), Alenquer e Benfica B, 26 (-
1j), HHC Sintra B, 6.º, 25 (-1j).
UDC Nafarros, é 11.º, com 18, e

Stuart HC Massamá, 12.º, com 16.
A próxima jornada, começa já
amanhã, sábado, dia 11, com
Alenquer e Benfica B-CS Marítimo.
No domingo, dia 12, completa-se a
ronda 16, com as equipas conce-
lhias a jogarem fora de portas. A
UDC desloca-se à capital lisboeta
para defrontar o Campo de Ourique.
O Astro Stuart HC Massamá ao
recinto do HC Turquel B, e em
Odivelas frente ao lanterna
vermelha, joga o HC Sintra B.

Ventura Saraiva
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DESPORTO

Basquetebol – XX Campeonato PROLIGA; Queluz Consilcar, 95- FC Barreirense, 93

Puxar dos galões para garantir o mérito da manutenção
Ventura Saraiva

M Plantel e técnicos do Queluz Consilcar na presente época
do basquetebol no campeonato da PROLIGA

foto: (FPB Institucional)

PUB.

A Jornada 13, do nacional da
1.ª Divisão Feminina (Zona
Sul) teve início na sexta-fei-
ra, dia 3, e com o Clube de
Basket de Queluz (CBQ), a
receber no pavilhão muni-
cipal de Casal de Cambra, o

obilização total
de sócios e ade-
ptos do Clube
Atlético de Que-
luz para o derra-

Terminou no passado fim-de-semana, a 1.ª Fase do XX Campeonato da
PROLIGA, com a última jornada a decidir uma das vagas em aberto para
o Grupo Promoção, e assim garantir a presença das 4 melhores equipas,
na temporada de 2023-24, no principal campeonato da Federação
Portuguesa de Basquetebol.
No pavilhão Henrique Miranda, o Atlético de Queluz estava obrigado a
vencer o Barreirense para entrar nesse grupo restrito, e foi obrigado a
“puxar dos galões” perante um adversário histórico da modalidade. Um
final emotivo, com muitos nervos à mistura dada a superioridade da equipa
da Margem Sul no 4.º e último período, com um parcial de 20-30, e a
encolher a diferença do período anterior para o Queluz (75-63).

deiro jogo do campeonato.
Duas centenas e meia de es-
pectadores encheram a ban-
cada central, e vibraram em ca-
da lançamento, e nos triplos
da dupla, Drew Buggs, e
Tyree Crump. No final do
primeiro período a vantagem
era dos barreirenses, com 2
pontos à maior (25-27). No
reatamento, a formação de
Queluz melhorou muito no

sector defensivo, e mais cer-
teira nos lançamentos. Che-
gou ao intervalo com uma
vantagem de 4 pontos (45-
41), e disparou no reatamen-
to, com um parcial de 30-22.
No derradeiro período, os
nervos quase traíam o Queluz
apesar do forte apoio vindo
das bancadas. O Barreirense
ia aos poucos anulando a
vantagem, e todos suspira-
ram de alívio ao gong final. O
resultado de 95-93, é revela-
dor da qualidade do jogo, das
equipas, e dos seus inter-
venientes.

Com a vitória, estava assim
garantido um lugar na Fase
de Promoção à Liga Betclic, e
a manutenção no Campeona-
to da PROLIGA em 2023-24.

Ficha do jogo
Pavilhão Henrique Miranda
em Queluz
Árbitros: Paulo Pereira, e Cus-
tódio Coelho (AB Lisboa)
Parciais: 25-27; 20-14; 30-22;
20-30. Final: 95-93
Queluz Consilcar: Tyree
Crump (29), Drew Buggs (33),
André Jardim, Ricardo Olivei-
ra, Tomás Costa, Armando

Francisco (3), Alexandre Fa-
tuda (2), André Stratoudakis,
Diogo Lopes (6), Josimar
Cardoso (20), Hugo Pereira, e
Jesse Pherson (2).
FC Barreirense: Marqua-
vian Stephen (27), Pedro Fer-
nandes, Gonçalo Silva (14),
Pedro Costa (6), Pedro San-
tos, Tomás Silva (8), Miguel
Banza, Tiago Raimundo (3),
Gonçalo Silva, Micah Downs
(35), Tomás Cabrita.

Classificação final – 1.ª Fase
(Zona Sul): 1.º Galitos Bar-
reiro, 26 pontos; 2.º BSA Na-
cex (Sines), 25, 3.º Portimo-
nense Portipesca, 22, 4.º Que-
luz Consilcar, 21, 5.º “Os Be-
lenenses”, 20, 6.º FC Bar-
reirense, 19, 7.º Ginásio Clube
Olhanense, 18, 8.º Benfica Sub
23, 17.
2.ª Fase – Grupo Promoção
Illiabum Clube; BSA Nacex,
Galitos Aveiro, Portimonense

Portipesca, SC Vasco da Ga-
ma, Queluz Consilcar, AD
Galomar Prediclub (Madeira),
Galitos Barreiro.
2.ª Fase – Grupo Manutenção
Benfica Sub 23; Sampaense
Basket, Ginásio Clube Olha-
nense, Maia Basket, “Os Be-
lenenses”, Eléctrico FC, FC
Barreirense, Académica
Efapel.

Campeonato Nacional da 1.ª Divisão Feminina – Zona Sul

Clube Basket de Queluz derrotado em Casal de Cambra
SIMECQ (Cruz Quebra-
dense). Contra todas as pre-
visões, a equipa do concelho
de Oeiras venceu por 47-64,
impondo a quinta derrota ao
emblema da Linha de Sintra
que ainda assim manteve o

Pavilhão ao rubro com a vitória
e a manutenção na PROLIGA

creditos: caq/miguel carvalho

3.º lugar na classificação, com
21 pontos. Já a SIMECQ su-
biu ao 5.º (20 pontos) bene-
ficiando da derrota do
Carnide Clube.
No pavilhão de Casal de Cam-
bra, o CBQ não conseguiu

contrariar o jogo da equipa
adversária, perdendo vanta-
gem nos 3 períodos (15-19;
16-19; 7-19), finalizando em
vantagem (9-7), no derradeiro,
mas sem hipóteses de inver-
ter a diferença. No final, 47-

64, com Constança Almeida a
destacar-se nos lançamentos,
com 16 pontos. A norte ame-
ricana, Jaelyn Royal, marcou
11, mas esteve com falta de
pontaria nos triplos, conse-
guindo apenas dois, em cinco
tentativas.
Do lado das visitantes, Ana
Graça, com 18 pontos, fez a
diferença, conseguindo dois
triplos. Renata Ribeiro, e Ana
Rua, ambas com 11 pontos,
contribuíram bastante para a
vitória da SIMECQ.

A classificação é liderada pela
ACDF “Q. Quentinho”, de
Ferragudo, com 25 pontos,
seguida da Remax Évora
André Resende, com 23.
Na próxima jornada (dia 12),
o Clube Basket de Queluz joga
em Carcavelos, e defronta o
Quinta dos Lombos sub 22,
4.º classificado, com menos
um ponto na classificação.

Ventura Saraiva
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CULTURA

EXPOSIÇÕES
Sintra – “Irreverências Ím-
pias”, exposição de escultura,
gravura e azulejo de Conceição
Freitas
Quando: até 18 março.
Onde: Biblioteca Municipal de
Sintra

Sintra – Exposição Obra em
destaque - Pedro Anjos Teixei-
ra visto pelos outros
Quando: Até 28 de abril
Onde: MAT - Museu Anjos
Teixeira

Sintra – Exposição temporá-
ria: Originais de Leal da Câ-
mara para Azulejos da Fábrica
Lusitânia (Lisboa)
Quando: Até 5 maio
Onde: CMLC - Casa-Museu de
Leal da Câmara

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 Bar-
reiros, Centro Cultural Olga
Cadaval

DANÇA
Sintra – “O Primo Basílio”
Quando: 11 fevereiro, 16h.
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 Do-
mingos 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

Mem Martins – “O Doente
Imaginário” de Moliére, pelo
Grupo de Teatro do Mem
Martins Sport Clube
Quando: Dias, 4, 11, 18, 25
Fevereiro, 21h30
Onde: Mem Martins Sport
Clube. Contacto: 219210532 /
934 307 212 /916 718 719

A Câmara Municipal de Sintra
promove nos Centros Lúdi-
cos do concelho e na Casa
da Juventude diversas ativi-
dades gratuitas para todas as
idades, durante o mês de
fevereiro.
Estas iniciativas abordam
diferentes temas, com pro-

A Câmara Municipal de
Sintra e a Fundação Cultur-
Sintra têm abertas inscri-
ções para as próximas duas
sessões do Projeto “Forest
Flow – Programa de Forma-
ção na Natureza para Pro-
fessores”, que acontecem nos
dias 25 de fevereiro e 4 de
março.
Esta atividade decorre na
Quinta da Ribafria e visa a for-
mação em educação ambien-
tal de 250 docentes das
escolas do município, que
combina a abordagem peda-
gógica Forest School (UK),
com o método Flow Learning

Nova formação do Projeto Forest Flow
em fevereiro e março

seus alunos.
O Forest Flow – Programa de
Formação na Natureza para
Professores resulta de um
protocolo assinado entre a
autarquia de Sintra, Movi-
mento Bloom e a Fundação
CulturSintra, que prevê a
realização de ações de
formação.
As atividades têm o limite de
25 participantes em cada
atividade e as inscrições são
realizadas via e-mail.
Para dúvidas ou esclareci-
mentos: gtfl@cm-sintra.pt 
ou 219 238 808.

(EUA).
A abordagem Forest School
assenta no conceito de apren-
dizagem transformacional,
desenhada em função das
necessidades, habilidades,
escolhas e interesses específi-
cos de cada individuo, sendo

ao mesmo tempo divertida e
desafiante. Assente no brin-
car, explorar, descobrir e par-
tilhar, estes fatores consti-
tuem a sua base fundamental
e permitem aos formandos
trabalharem competências
intra e interpessoais com os

Câmara de Sintra leva novas atividades gratuitas
à Casa da Juventude e Centros Lúdicos

gramas repletos de momentos
didáticos, como oficinas,
sessões de partilha, leituras,
entre outras, que vão pro-
porcionar a crianças, jovens
e famílias momentos de
animação e convívio.
A Rede de Equipamentos
Lúdicos de Sintra, composta

pelo Centro Lúdico das Lo-
pas, Centro Lúdico de Mas-
samá e Centro Lúdico de Rio
de Mouro, tem como missão
responder de forma eficaz e
equitativa às necessidades
sentidas pela comunidade
nesta área.
Por sua vez, a Casa da Ju-

ventude é um espaço da
autarquia de Sintra, concebi-
do para conciliar o lazer e a
formação, onde é possível
aceder gratuitamente à in-
ternet e ao serviço de strea-
ming da Netflix.

Fonte: CMS
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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

A Câmara Municipal de Sin-
tra apresenta, no Centro Cul-
tural Olga Cadaval, o espe-
táculo de improviso “CEBO-
LA – Uma história de Guer-
ra”, no dia 18 de fevereiro,
pelas 21h00.   
“CEBOLA – Uma história de
Guerra”, levado a cabo pelos
Instantâneos, é uma adapta-
ção livre da obra “Storie de

Teatro de improviso no Centro Cultural Olga Cadaval
Uno Scemo di Guerra”, do es-
critor italiano, Ascanio Celes-
tini, que conta a história do
dia da libertação de Roma, 4
de junho de 1944 (no final da
segunda Guerra Mundial)
vista pelos olhos de uma
criança de 8 anos. “Este es-
petáculo é sobre o fim dessa
guerra e o início de outra que
está a ser vivida atualmente,

numa Europa que se esperava
já longe de todos os horrores
sentidos há mais de 70 anos”,
sublinha a produção do espe-
táculo.
É com essa distância que os
Instantâneos encontram pe-
quenos laivos de comédia e
propõem um espetáculo que
fala do fim da guerra e de
todas as memórias que ela

traz.
“CEBOLA – Uma História de
Guerra” é uma coprodução de
Instantâneos e Musgo Pro-
dução Cultural e conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra.
Bilhetes à venda na Ticket-
line.

Fonte: CMS

É já esta quinta-feira que A Companhia
João Garcia Miguel estreia o espetáculo
“Ode Marítima Remix”, um acolhi-
mento teatromosca,  no AMAS - Auditó-
rio Municipal António Silva, em
Agualva-Cacém. 
Um monólogo de João Garcia Miguel, a
partir de Álvaro de Campos, que estará
em cena acompanhado pelo lendário
guitarrista, Vítor Rua, e que musicará o
espetáculo ao vivo.

ODE MARÍTIMA REMIX
pel’A Companhia João Garcia Miguel, 9
a 11 fev > 21h
SINOPSE
Entre o Maldoror de Lautréamont e esse
Uivo que Allen Ginsberg havia de dar,
situa-se esta Ode Marítima. Poema
selvagem e compulsivo da partida e do
regresso, viagem inefável pelos senti-

Agualva-Cacém – 9 a 11 fevereiro, 21h
“Ode Marítima Remix”

dos numa arritmia sensual e explosiva,
rica nas suas metáforas, inebriante nas
suas enumerações nervosas e sincopa-
das. Um golpe que o mergulhar do corpo
dá mar adentro, por todo esse mar. Uma
consciência que antecipa a nossa pró-
pria consciência e condição, um hino
sensacionista à redenção e sobre essa
contemporaneidade que foi a de Fer-
nando Pessoa e que, agora, por mais
estranho que possa parecer, é aquela em
que nos detemos por nos estar ainda tão
próxima e presente. Um monólogo que é
muitos diálogos com o mundo inteiro,
dividido nas suas múltiplas aparições
como uma noite estrelada ou os aromas
texturais de uma brisa marítima.
 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA | M/12
DURAÇÃO | 75 min. (sem intervalo)
Poderá aceder a mais informações sobre

o espetáculo através do seguin-
te  l ink :  h t tps : / / app .box .com/s /
zpwyuuq21na2a7z0sp7irhb64hea12ek e
em www.teatromosca.com poderá
consultar todos os progrAMAS.
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Trabalhadores públicos e privados insatisfeitos
com a situação laboral

PUBLICIDADE

fotos: idalina grácio

rabalhadores públi-
cos e privados insa-
tisfeitos com a si-
tuação laboral or-
ganizaram em todo

T
o País o Dia Nacional da
Indignação por proposta dos
Sindicatos.
A Área Metropolita de Lis-
boa, nomeadamente os con-
celhos limítrofes de Sintra
participaram nesta insatisfa-
ção global, com marchas,
greves e outras formas de
chamar a atenção dos po-
deres instituídos e da po-
pulação em geral.
Os protestos acolheram mi-
lhares de trabalhadores  em
marcha. Estas lutas abrange-
ram, nomeadamente os
professores, os trabalhado-
res do Poder Local, saúde e
ferroviários, entre outros.
Estas manifestações, como
acima referido afectaram

sobretudo, Escolas, Hospi-
tais e Serviços Fiscais.
Entretanto, e visando uma so-
lução global para as reivin-
dicações apresentadas, al-
gumas já com dezenas de
anos, o Ministério da Edu-
cação decidiu, em relação aos
professores receber,  os sin-
dicatos na próxima semana.
No entretanto estão progra-

madas várias greves em di-
versos sectores, nomeada-
mente em Exames (diagnós-
tico e terapêutica), Miseri-
córdias, Ensino Superior,
Professores e Médicos, entre
outros.
No dia 8, a rua pedonal da
Heliodoro Salgado registou
um movimento anormal, dos
marchantes, sobretudo pro-

fessores que desfilaram des-
de a Estação da Portela até
ao largo do Palácio Nacional,
passando pelos Paços do
Conselho.
Fizeram-se incorporar também
nestas manifestações repre-
sentantes da Comissão de
Utentes da Linha de Sintra,
assim como algumas figuras
políticas e sindicais.

Auscultámos alguns habitan-
tes do concelho, estes  pe-
dem ao Movimento Sindical
e ao Poder Político para
resolverem de uma vez por
todas esta situação, porquan-
to, embora a luta dos pro-
fessores seja maioritaria-
mente aceite, os encerra-
mentos das escolas trazem
perturbações familiares gra-

ves à vida familiar.
Entretanto os Professores do
Norte também se estão mo-
vimentando fortemente e
preparam uma descida orga-
nizada para a Av. da Liber-
dade, em Lisboa, no dia 11,
exigindo respeito e valo-
rização da profissão.

Idalina Grácio

Avenida Heliodoro Salgado (zona pedonal), foi atravessada por dezenas de manifestantes


