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Cultura
Orquestra Municipal de Sintra
apresenta concerto
no Centro Cultural Olga Cadaval
e Pêro Pinheiro

João Dórdio, e Carla
Brito que se apresen-
taram a concurso, com
o cognome “Viscondes
de Monserrate” foram
eleitos “Reis do Car-
naval Caracolino 2023”,
na noite do dia 17, entre 14 pares de adultos, 8 adultos sem par, e 19
crianças que se inscreveram na tradicional iniciativa da centenária
Sociedade Filarmónica “Os Aliados” de São Pedro de Sintra que celebrou
a edição 95, do  afamado Baile da Rainha.
Volvidos dois anos, e após um interregno forçado devido às restrições
impostas pela pandemia da Covid 19, o evento voltou a registar uma
excelente adesão, apesar da pouca afluência de público, ao qual não será
alheio a longa noite, tempo de espera desde o desfile até à declaração dos
vencedores da noite.
Este ano, – e finalmente –, houve um Júri de qualidade reconhecida,
constituído por José Carlos Domingues (Vogal na União de Freguesias de
Sintra), Mário Nunes, Fernando Morais Gomes, Zé Sabugo e Ofélia
Cabaço, todos ligados a movimentos Culturais de Sintra.
A noite foi animada pelo actor e encenador, Paulo Cintrão que apresentou
o evento, e musicalmente pelo Conjunto Triclave.
Contou com o apoio da Câmara Municipal de Sintra, Departamento de
Cultura e Património, União de Freguesias de Sintra, Bombeiros
Voluntários de São Pedro de Sintra, e claro, da Banda da SF “Os Aliados”.

Fotos: cortesia sfa-fb
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HISTÓRIA LOCAL

Recreios
da Venda Seca
A 24 de Junho do ano de 19
26, alguns moradores da Ven-
da Seca decidiram organizar
uma coletividade que se
constituísse como rancho
folclórico, contribuindo para
a animação de bailes e festas.
A sua primeira sede foi na
atual Estrada da Liberdade,
onde decorreram os primeiros
ensaios do grupo, que de-
pressa começou a participar
em bailes, festas e diversas
angariações de fundos. Nos
anos 70 uma outra coletivida-
de, com o nome de Recreios
da Venda Seca, costumava
passar os meses de Verão na
zona, interessando-se tam-
bém pelas danças e bailes
populares. De comum acordo
decidiram-se pela fusão dos
dois grupos, daqui surgindo
o atual grupo,  Recreios da
Venda Seca. Atualmente con-
tam-se entre os momentos
mais relevantes da sua his-
tória a criação de uma escola
de musica, gratuita, de uma
banda filarmónica e dois gru-
pos folclóricos, um de juve-
nis e outros de adultos. Este
último , nascido a 26 de Maio
de 1989, participa regular-
mente em encontros no con-
celho de Sintra, autarquia
com a qual assumiu um proto-
colo prevendo a sua partici-
pação em eventos organiza-
dos no concelho, mas tam-
bém em eventos realizados
em Mafra, Lisboa, Almada,
Cascais, Vila Franca de Xira, ,
além de deslocações ao es-
trangeiro. Em paralelo procura
manter viva as tradições etno-
gráficas locais com vista à
manutenção de uma memória
etnográfica da vila de Belas.

Clube Desportivo
de Belas
Nasceu a 18 de Maio de 1944,
dinamizado por um grupo de
jovens que procuravam forma
de ocupar os seus tempos li-
vres. De início dedicou gran-
de atenção à prática do fute-
bol, abrindo com o tempo sec-
ções de Atletismo, Ciclismo,
Ginástica, Motocross, Rugby,
Tiro ao Alvo e Tiro ao Chum-
bo. No futebol, destaquem-se
as presenças nas Taças de
Lisboa e Taça João Rosa; bem
como os títulos de Campeão
de Júnior Regional da 2.ª di-
visão, e em regionais seniores
na 3.ª divisão. Quando a cole-
tividade completou 20 anos
de atividade nesta modalida-
de a própria FIFA agraciou o

Elementos para a História do Associativismo local em Sintra:

Vila de Belas
Nuno Miguel Jesus* Desportivo de Belas com a

inclusão do seu nome no li-
vro de honra daquele orga-
nismo do futebol interna-
cional, pelo seu papel na regi-
ão no que à dinamização
futebolística diz respeito.
No Ciclismo merece destaque
o título de campeão nacional
na seção Iniciados, de junio-
res e vencedora por equipas
de duas voltas à Madeira, on-
de venceu prémio montanha
e liderou a classificação geral.
No Rugby, onde se destacam
os títulos em juvenis, desta-
que para a participação em
várias competições regionais,
campeonato regional, bem
como Taça de Portugal.
Por último, menção ainda para
alguns títulos no Motocross,
onde além de participações
nos campeonatos nacionais
e regionais organizou ainda
algumas provas das referidas
competições.
Por volta de 2000-2001 entra-
ram em funcionamento as
modalidades de Futebol Ju-
venil, de Ciclismo e de BTT.

Centro Cultural,
Recreativo
e Desportivo de Belas
Emblemática coletividade de
Belas, classificada  como ins-
tituição de interesse público
em 1981. A sua fundação re-
monta a 1973, tendo como
principal missão a de manter
viva a forte tradição saloia e
etnográfica da região. Passou
por várias sedes, desde os
bombeiros voluntários lo-
cais, mais tarde pela Quinta
do Senhor da Serra (1977-78)
até chegar à Quinta do Pomar
de Chaves, edifício datado do
século XIX onde simultanea-
mente reúnem e procuram
manter viva a memória etno-
gráfica local, recolhendo-se aí
vestuário, trajes e alfaias tra-
dicionais, atualmente salva-
guardadas num museu, ergui-
do com grande esforço e que
se encontra dedicado a Joa-
quim Ferreira, um dos dinami-
zadores iniciais do grupo,
Além de pretender manter
viva a forte tradição etnográ-
fica, mantém vivo o seu fol-
clore, participando, em Por-
tugal e no estrangeiro (Fran-
ça, Alemanha, Egipto) em vá-
rios eventos. Do seu historial
conta-se ainda um coro, en-
tretanto extinto, mas também
uma escola de música onde
se ensinam o solfejo, piano,
guitarra clássica, acordeão.
Todos os anos por altura do
seu aniversário realiza um
grande festival onde mostra
a rica tradição etnográfica
local.

Rugby Clube de Belas
O Rugby Clube de Belas nas-
ceu em 1975, tendo na sua gé-
nese um antigo jogador da
modalidade, natural da vila de
Belas que procurava, entre os
jovens, dinamizar a prática
daquela modalidade, projeto
que conhece o apoio e ajuda
de outros naturais da vila.
Com o apoio do Clube Des-
portivo de Belas realizou-se
mesmo um primeiro treino, a
12 de Outubro desse ano.
Entre 1975-1985 formaram-se
variadíssimas equipas em vá-
rios escalões, de Infantis a Sé-
niores. Sendo uma das pou-
cas equipas do concelho a di-
namizar esta modalidade, de-
pressa o seu nome se tornou
conhecido através da partici-
pação em vários campeo-
natos regionais e nacionais.
Entretanto, um diferendo sur-
gido entre o Desportivo de
Belas e o Rugby de Belas le-
vou a que este último dei-
xasse de usar as instalações
da primeira. Este momento foi
então aproveitado para lançar
as bases do Belas Rugby, em
16 de Julho de 1991, contando
entre os seus elementos fun-
dadores oito personalidades
já ligadas ao projeto inicial.
Um dos seus maiores feitos
deu-se em 2005, com a subida
de divisão após a conquista
do título de campeão da II
Divisão em Séniores. Infeliz-
mente a experiência foi de
pouca dura, pois no ano se-
guinte a equipa desceria de
divisão, regressando à II Divi-
são. Três anos depois disto,
em 2008, era lançada uma
Academia de Rugby, para
formação de jogadores, com
escalões de formação que vão
dos sub8 aos sub16. Em 2009-
2010 dava-se um novo feito
na história da coletividade,
com o escalão de sub18 a
conquistarem o 1.º lugar no
seu grupo do campeonato, o
que permitiria uma subida de
escalão no ano seguinte.

Bombeiros Voluntários
de Belas
Possuindo um já assinalável
número de viaturas de pronto
socorro, os Bombeiros Volun-
tários de Belas foram funda-
dos no ano de 1925. Nesse
ano, com efeito, um desastro-
so incêndio consumiu parte
de um armazém onde se en-
contravam guardados mate-
riais, alguns deles inflamá-
veis. Só a ajuda dos bom-
beiros da vizinha localidade
de Queluz, reforçada com ele-
mentos da Amadora, quem
evitou piores desgraças. Tu-

do isto incutiu no seio da po-
pulação local a necessidade
urgente de se possuir um cor-
po de bombeiros no local que
fosse capaz de acudir a estas
situações. Após algumas reu-
niões, entrou em funções uma
comissão instaladora que
redigiu o projeto da corpora-
ção, que nasceria oficialmente
em Julho desse ano. Com
apoio de populares e da famí-
lia Pinto Bastos adquiriu-se
um terreno onde ficaria sedia-
da a primeira sede da corpo-
ração, colocando-se num ar-
mazém os materiais de primei-
ros socorros entretanto ad-
quiridos. O número de inscri-
tos inicialmente no corpo dos
bombeiros não ia além dos
15, mas viria a crescer com o
tempo. Elegeu-se ainda du-
rante este período os primei-
ros corpos sociais da corpo-
ração, em reunião ocorrida no
Belas Clube. A primeira atua-
ção dos Bombeiros de Belas
ocorreu pouco depois, num
incêndio na localidade vizi-
nha de Machado, mais con-
cretamente no Pinhal da He-
rança. No ano seguinte foram
solenemente abertas as por-
tas da sede da corporação.
Em 1950 era a vez da escola
Francisco Filipe entrar em
funcionamento para forma-
ção dos voluntários. Nesse
ano a Presidência da Repúbli-
ca agraciava a corporação
com o grau de oficial da Or-
dem da Benemerência.
Seis anos depois a sede ini-
cial era trocada pelas insta-
lações onde ainda hoje se en-
contram sediados, sendo
aqui comemorados os 50
anos da corporação. Quatro
anos depois, o chefe José
Maria Rosa, ao serviço da
corporação há mais de 50
anos, foi agraciado pela Pre-
sidência da República com a
Ordem da Benemerência.
Em 1990, a Princesa Alexandra
de Kent, em reconhecimento
pela ajuda da corporação no
combate a um incêndio num
terreno que era propriedade
de um casal britânico, enviou
diverso material de apoio para
que a corporação continuas-
se a desempenhar o seu tra-
balho o melhor possível.
Além de ajudarem a popu-
lação local, realizaram no pas-
sado recente missões a locais
como Timor ou a Turquia.
A fim de simplificar as referências
consultadas sumaria-se nesta nota
todas.; DIAS; Guilherme (pre-
fácio); Roteiro de Belas,; Junta de
Freguesia de Belas,2001,  pp. 48 e
ss; e www.ur pib.pt; www.ur-
pitma.pt; belasecs.sagradafami-
lia.blogspot.

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

Investigador)

Queluz, no concelho de Sintra, vai receber mais uma edição
do mercado de chocolate, numa iniciativa que entre 23 e 26
de fevereiro vai juntar mais de três dezenas de expositores
no Jardim Conde de Almeida Araújo, no centro de uma das
maiores freguesias do país.
Durante 4 dias, num só local, será possível provar e adquirir
todo o tipo de chocolates, apreciar cascatas de chocolate e a
doçaria local. Este mercado é uma iniciativa da Junta de
Freguesia de Queluz e Belas e conta também com animações
musicais, esculturas humanas trajadas de chocolate e
animações para os mais novos.
A edição deste ano conta com mais de 3 dezenas de exposi-
tores e espaços de diversão, obrigando ao reforço e aumento
da zona de animação em relação ao último ano.
Com entrada livre, o mercado de chocolate de Queluz abre as
portas, todos os dias, a partir das 11h00.

Mercado do Chocolate
anima Centro de Queluz
23 a 26 de fevereiro  – Jardim Conde de Almeida
Araújo

O Rotary Club de Sintra vai realizar a cerimónia de entrega de
17 Bolsas de estudo, 10 cadeiras de rodas.
Esta cerimónia irá ter lugar na Biblioteca Municipal de Sintra/
Casa Mantero pelas 10,30h, no dia 25 de fevereiro de 2023.

Rotary Club de Sintra
entrega bolsas de estudo

A Feira do Porta-Bagagem, regressa em 2023, a 5 de março no
Parque de Estacionamento da EMES (frente à Escola
Secundária Miguel Torga), em Monte Abraão.
As inscrições estão abertas até às 23h59, do dia 28 de fevereiro
(ou até atingir o limite máximo de inscrições - 150), num
formulário próprio, online disponível no website www.uf-
massamamabraao.pt, ou presencialmente nos balcões de
atendimento da União das Freguesias de Massamá e Monte
Abraão das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.
Recorde-se que esta iniciativa da União das Freguesias de
Massamá e Monte Abraão, decorre desde 2015, sendo já
considerada um exemplo na área metropolitana de Lisboa.
A Feira do Porta-Bagagem permite a troca ou a aquisição de
artigos reciclados ou em segunda mão, sendo igualmente um
ponto de encontro entre público e vendedores de todas as
idades, num agradável ambiente de convívio.
Conheça as normas de participação da feira no website da
união das freguesias.
Fonte:  União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão 

Massamá e Monte Abraão
Feira do Porta-Bagagem
regressa a 5 de março
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A Câmara Municipal de
Sintra promove, de 14 a 16
de março, a terceira edição
da Mostra da Oferta
Formativa do concelho de
Sintra, que acontecerá no
Complexo Desportivo Mu-
nicipal João Carlos Cifuen-
tes, em Monte Abraão.
A Mostra da Oferta For-
mativa de Sintra é um evento de entrada gratuita e pretende
dar a conhecer a alunos do 3º ciclo, docentes, técnicos,
famílias e encarregados de educação, a oferta formativa
existente na rede escolar pública e privada no concelho, com
o objetivo de ajudar os jovens a tomar uma decisão informada
e esclarecida, no que respeita ao seu futuro pessoal e
profissional.
Nesta mostra serão também divulgadas as modalidades de
formação disponíveis no Instituto de Emprego e Formação
Profissional de Sintra e do Centro de Formação Profissional
Aldeia de Santa Isabel, bem como o trabalho desenvolvido
pela Fábrica do Empreendedor e apresentadas diversas
entidades formadoras, bem como o tecido empresarial do
concelho de Sintra.
O evento conta com cerca de 25 espaços expositivos e áreas
destinadas a workshops e outras atividades de animação que
promovem as práticas associadas às várias ofertas
profissionais.
Este evento integra o Projeto Educativo Local de Sintra que
promove os recursos locais do território e a formação cívica e
cultural do cidadão municipal e desenvolve conteúdos e
recursos em rede que permitem disponibilizar informação
generalizada aos diferentes atores do território, numa lógica
de disseminação de conhecimentos sobre o território e de
desenvolvimento e partilha de práticas de sucesso a
implementar no mesmo.

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sin-
tra aprovou, em reunião do
executivo, a abertura de um
concurso público para a
empreitada de conservação e
beneficiação de escolas do 1.º
ciclo, num investimento
superior a 1 milhão e 110 mil
euros.
Este investimento destina-se
a obras de requalificação e
valorização da Escola Básica
de Albarraque, Escola Básica
e Jardim de Infância da Abru-
nheira, Escola Básica de Ou-
ressa, Escola Básica Ribeiro
de Carvalho, Escola Básica de
Agualva 2, Escola Básica de
Bolembre e Escola Básica de
São João das Lampas.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, “a edu-
cação será sempre uma prio-
ridade no nosso município e
por isso vamos continuar a
investir nas nossas escolas
para proporcionar as melho-
res condições de conforto e

Câmara de Sintra mantém aposta
na requalificação das escolas

segurança aos nossos alu-
nos e a toda a comunidade
escolar”.
Esta empreitada faz parte do
plano de intervenções em
escolas do 1.º ciclo e tem co-
mo objetivo garantir as boas
condições de salubridade
dos edifícios, melhorando o
estado de conservação dos
mesmos bem como o conforto
e a segurança das suas insta-
lações. Para tal serão reali-
zados trabalhos de beneficia-
ção de coberturas, espaços
de passagem, instalações sa-
nitárias, pavimentos, pintu-
ras, entre outros.
A Câmara Municipal de Sintra

dá assim continuidade ao
trabalho de reabilitação e re-
qualificação que vem de-
senvolvendo nas escolas do
concelho, melhorando as
condições de funcionamento
dos estabelecimentos de
ensino. Recorde-se que o
Plano de Investimentos nas
Escolas de Sintra já permitiu
requalificar mais de 120 esta-
belecimentos de ensino,
compreendendo mais de 30
mil alunos, num investimento
superior a 44 milhões de
euros.

Fonte: CMS

Câmara de Sintra organiza
Mostra da Oferta Formativa
do concelho

A Câmara Municipal de
Sintra informa que é obri-
gatório proceder à limpeza
dos terrenos numa faixa de
50 metros de largura da
habitação e de 100 metros
dos aglomerados populacio-
nais.
Nesta medida deverá cumprir
– em espaço rústico até ao dia
30 de abril e em espaço ur-
bano até ao dia 31de maio –
todos os critérios especiais
de limpeza dos terrenos, de
forma a salvaguardar não só
os valores naturais, mas
também garantir a segurança
de pessoas e bens.
Para saber se o seu terreno
está situado junto a um aglo-
merado populacional defini-
do no Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra
Incêndio, deve remeter, via e-
mail, fotografia aérea ou mapa
com a respetiva localização

Fique atento aos prazos
para limpeza de terrenos

do terreno e a morada cor-
respondente (rua, localidade
e freguesia), ou obter a
informação geográfica sobre
o seu terreno. 
Se o seu terreno se encontrar
inserido na área protegida do
Parque Natural Sintra-Cas-
cais é necessário um parecer
específico do Instituto de
Conservação da Natureza e
das Florestas – PNSC, atra-
vés do formulário disponibi-
lizado pela autarquia.   
A Câmara Municipal de Sintra
aprovou critérios específicos
a aplicar às faixas de gestão

de combustíveis de proteção
no Parque Natural Sintra-
Cascais, Paisagem Cultural de
Sintra, parques e jardins his-
tóricos e áreas com elevado
valor patrimonial ou paisa-
gístico do município de Sin-
tra, que pretendem preservar
os valores naturais – habitats
naturais, flora e fauna – rele-
vantes para a conservação da
natureza e da biodiversidade
dando cumprimento aos
objetivos de redução de risco
de deflagração de incêndios.

Fonte: CMS

A Câmara Mu-
nicipal de Sin-
tra aprovou a
manutenção
para o ano de
2023 dos valo-
res das rendas
mensais aplicados em 2022, de 57 fogos que não estão
abrangidos pelo regime de arrendamento apoiado.
A Câmara de Sintra, numa medida que se enquadra nos apoios
anticrise previamente anunciados, vai manter o coeficiente
de 2022, fixado em 1,0043, apesar do Governo Português ter
fixado em 1,02 o coeficiente de atualização das rendas para o
ano de 2023.
Para o presidente da autarquia, Basílio Horta, “este é mais um
apoio que a Câmara de Sintra tem para com os munícipes.
Com o aumento do custo de vida, que não acompanha os
salários era premente tomarmos medidas. Não alterarmos o
valor das rendas enquadra-se neste apoio às famílias.”
Basílio Horta reforçou ainda que “a habitação é um bem
essencial à vida das pessoas, importava-nos por isso garantir
que a autarquia não iria contribuir para o aumento do custo
de vida destas famílias. Se podemos manter o valor das rendas
então é isso que faremos.
A Câmara Municipal de Sintra decidiu manter os valores de
rendas mensais de 2022, considerando as dificuldades
acrescidas a que as famílias foram sujeitas com o agravamento
da situação económica que se tem verificado nos últimos
meses.

Câmara de Sintra
não vai aumentar o valor
das rendas em 2023

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

Há 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a PHá 89 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

ASSINE E APOIE
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Na última reunião, a Admi-
nistração da Comboios de
Portugal manteve a proposta
apresentada na anterior
reunião negocial, com algu-
mas nuances não significa-
tivas, nem aproximação às
revindicações do SINAFE.

Claramente condicionado
pelo Governo, o negociador
patronal acenava com o
despacho da tutela financeira
que limitava o aumento a
5.1% da massa salarial, o que
se traduz por mais um ano de
perda de poder de compra
para os trabalhadores da CP.
Com uma proposta realista, o
SINAFE foi esgrimindo argu-
mentos durante as rondas
negociais, não sendo, no
entanto, nenhuma das suas
propostas acomodadas pela
comissão negociadora patro-
nal.
No entanto recebemos por e-
mail uma nova proposta com
3 «tabelas» e onde se podia
ler:
«Mais se informa que, na
ausência de consenso ou de
manifesta preferência por
alguma das propostas em
anexo, a Empresa optará
por distribuir o plafond dis-
ponível para os aumentos
salariais em 2023, de acordo
com a proposta 1 anexa».

CP descarrila
Negociações em fim de vida por vontade da Administração

foto: cp

Perante esta prepotência, os
trabalhadores não podem
aceitar esta imposição da CP
e a resposta será dada através
da luta.

GREVE NA CP
Todos os trabalhadores da
CP – COMBOIOS DE POR-
TUGAL, E. P. E., farão greve
à prestação de todo e qual-
quer trabalho nos seguintes
termos:
• Dia 27 de Fevereiro de 2023
- durante todo o seu período
de trabalho.
• Dia 01 de Março de 2023 –
durante todo o seu período

de trabalho.
– Pelo aumento dos valores
salariais;
– Pelo aumento do poder de
compra;
– Pela retoma da negociação
coletiva;
– Pela contratação de
trabalhadores.

Lisboa, 11
defevereiro de 2023

Fonte: Sindicato Nacional
dos Ferroviários do

Movimento e Afins

 Município de Sin-
tra apresentou em
reunião de executi-
vo o Relatório de
Monitorização da

Sintra continua aposta
na sustentabilidade urbana

temos vindo a intensificar
esforços e a implementar
novas estratégias e ações
para responder aos desafios
ambientais mais urgentes, por
forma a cumprirmos com os
objetivos e metas a que nos
propomos até 2030.”
O objetivo principal deste
acordo é mobilizar as cidades
para a implementação de
ações mais ambiciosas de-
vendo os autarcas estabele-
cer políticas e metas a cum-
prir, com vista ao cumpri-
mento dos objetivos am-
bientais estabelecidos para a
Europa, de que até 2030:
• as cidades serão locais atra-
tivos para viver, onde se pro-
move a saúde e o bem-estar
dos cidadãos;
• todos os cidadãos vão res-
pirar ar limpo, desfrutar de
água limpa, ter acesso a par-
ques e espaços verdes e
experienciar menos ruído
ambiental;
• a economia circular será uma
realidade e os resíduos serão
transformados em recursos,
ao encorajar a reutilização,
reparação e reciclagem.
Para além da caraterização mi-
nuciosa das cinco áreas
ambientais do CGA, definição
de metas e objetivos para
2030, os indicadores de dia-
gnóstico e os parâmetros
apresentados no Relatório

apontam para significativos
progressos em todas as áreas
ambientais, colocando a
cidade de Sintra na linha da
frente no que toca à promo-
ção de um desenvolvimento
ambiental sustentável e
melhoria da qualidade de vida
da população.
O Relatório evidencia ainda
um conjunto de ações promo-
toras do desenvolvimento
sustentável urbano que fo-
ram implementadas com base
no uso racional de recursos e
na minimização dos impactos
socioeconómicos, com des-
taque para a Agenda 21 Local,
Programa ECOXXI, Programa
Eco Escolas, Plano Diretor
Municipal, Plano Municipal
de Defesa da Floresta Contra
Incêndios de Sintra, Plano
Estratégico do concelho de
Sintra face às Alterações
Climáticas, Plano de Ação
Resíduos Sólidos Urbanos
2020, entre outros.
O Green City Accord pre-
tende complementar os acor-
dos assumidos pelo Pacto
dos Autarcas para a Energia
e Clima, contribuindo também
para a implementação do
“Pacto Ecológico Europeu” e
para os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável da
Organização das Nações
Unidas.

Fonte: CMS

O
Sustentabilidade Urbana de
Sintra, na sequência do com-
promisso ambiental assumido
por Sintra ao abrigo do Green
City Accord (GCA – “Acordo
Cidade Verde”).
A Câmara Municipal de Sintra
aderiu em 2021 ao Acordo Ci-
dade Verde, um compromisso
ambiental promovido pela
União Europeia que pretende
envolver autarcas e líderes de
governos locais numa estra-
tégia global de implemen-
tação de políticas de susten-
tabilidade ambiental e econo-
mia circular, com o objetivo
de promover a proteção do
ambiente nas cidades, tor-
nando-as mais sustentáveis,
limpas, saudáveis e eficientes
na gestão de recursos, e com
melhor qualidade de vida.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, “é essen-
cial priorizar e implementar
políticas ambientais susten-
táveis e ecológicas que per-
mitam uma melhoria da saúde
e bem-estar de todos, e Sintra
é, neste aspeto, um caso de
sucesso e um exemplo a
seguir”.
Basílio Horta sublinhou
ainda que “desde 2021 que
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A Orquestra Municipal de
Sintra, sob direção do maes-
tro Cesário Costa, apresenta
a Sinfonia nº 2 de Schumann
em dois concertos, no Centro
Cultural Olga Cadaval e em
Pêro Pinheiro.
O primeiro concerto acontece
no dia 10 de março, no Centro
Cultural Olga Cadaval en-
quanto o segundo momento
musical terá lugar na Socie-
dade Filarmónica e Recreativa
de Pêro Pinheiro, no dia 11 de março. Ambos os concertos
acontecem pelas 21h00.
Nestes concertos gratuitos da Orquestra Municipal D.
Fernando II é apresentada a Sinfonia n.º 2, estreada em 1846,
e uma das principais obras de Robert Schumann, carregada
de energia e intensidade dramática.
Em Portugal, Bomtempo é um dos compositores mais
importantes para a definição da estética romântica no
panorama musical português na primeira metade do século
XIX. A sua Marcha para Orquestra, foi dedicada à Rainha D.
Maria II, é um claro exemplar de obra marcial, tão ao gosto da
época.
O primeiro concerto, no Centro cultural Olga Cadaval, conta
com a participação de jovens músicos das bandas filarmónicas
do concelho de Sintra, num projeto colaborativo que valoriza
o enriquecimento artístico e a educação musical e cultural.  
Reserva de bilhetes para dia o concerto de 10 de março através
da, Ticketline.
Reserva de bilhetes para o concerto de dia 11 de março
via correio eletrónico.

Fonte: CMS

Orquestra Municipal de Sintra
apresenta concerto
no Centro Cultural Olga Cadaval
e Pêro Pinheiro

parceria entre o
Mem Martins Sport
Clube e a Asso-
ciação Danças com
História, remonta a

4 março, sábado, 16h.

Mem Martins Sport Clube apresenta espectáculo
pela Associação Danças com História

A
2007, altura em que, durante
meses, se realizaram ensaios
do Grupo no nosso Salão. O
percurso da Associação tem
sido notório dentro do país
e no estrangeiro, com repre-
sentações inéditas e muito
aplaudidas que nos deixa a
todos muito orgulhosos pela
forma digna como represen-

O Mem Martins Sport Clube tem a honra de
apresentar um espectáculo evocando Sintra,
no tempo de D. João I e homenageando o
almoxarife de El Rei D. Dinis, que deu o seu
nome a esta amável freguesia de Mem
Martins.

Mem Martins Sport Clube
Largo Rossio da Fonte, N.º 6 - Mem Martins (junto à
Capela de N.ª Sra. da Natividade)
Reservas: 916 718 719

Danças com História

tam não só o Concelho de
Sintra como o País.
E a partir daí tem havido opor-
tunidade de intercâmbio de
atuações. Este espetácu-
lo próximo - a realizar pelas 16
horas do dia 4 de março (sá-
bado) - é mais um exemplo da
colaboração entre Associa-
ções, e que nos deixa muito
orgulhosos. Esperamos que
o público não deixe de vir as-
sistir ao espetáculo e aplaudir
a excelência das danças que
vão ser apresentadas.

os próximos dias
25 e 26 de feverei-
ro, a Parques de
Sintra celebra a
beleza das camé-

Créditos: PSML - Luis Duarte

Camélias - Parque da Pena. Créditos - PSML: José Marques Silva

Parque da Pena acolhe Exposição de Camélias
e apresenta nova coleção inédita

N
lias, verdadeiro ex-libris do
inverno sintrense, que, ao
longo dos tempos, tem inspi-
rado bailes e festas. Numa
época do ano em que as ca-
meleiras em flor ornamentam
os jardins e quintas de Sintra,
a Exposição de Camélias do
Parque da Pena, que decorre
na Estufa do Jardim das Ca-
mélias, oferece ao grande pú-
blico a possibilidade de apre-
ciar a riqueza e a diversidade
deste património botânico.
Para tal, a Parques de Sintra
convida quintas e jardins a
expor as mais belas camélias
das suas coleções.
O evento é de entrada livre,
mediante a aquisição de bi-
lhete para o Parque da Pena,
onde, para além da Exposição
de Camélias, os visitantes
podem descobrir, não só, a
notável coleção iniciada por
D. Fernando II, no século

XIX, como também uma nova
coleção inédita que se inau-
gura este ano e que inclui 10
híbridos de Camellia azalea,
de origem chinesa.
No dia 25 de fevereiro, a expo-
sição abre às 11h00 e encer-
ra às 19h00. A sessão de
abertura e a entrega de pré-
mios aos melhores exem-
plares de camélias a concur-
so está agendada para as
15h00. Segue-se um “Chá no
Parque” e uma visita guiada
à coleção de camélias do
Parque da Pena, distinguido,

em 2014, pela International
Camellia Society como Jardim
de Camélias de Excelência.
Estas atividades são abertas
à participação de todos os
presentes e não requerem
inscrição prévia.
Durante o dia 26 de fevereiro,
será possível visitar a exposi-
ção entre as 9h00 as 19h00.

A coleção de camélias
do Parque da Pena
Oriundas da China e do Ja-
pão, as camélias foram intro-

duzidas no Parque da Pena
na década de 1840 por D.
Fernando II, que recorreu aos
mais prestigiados viveiristas
europeus. Plantado pelo
jardineiro francês Bonnard, o
Jardim das Camélias inclui,
para além das cultivares in-
ternacionais em voga no
século XIX, muitas cultivares
portuguesas, das quais se
destaca a coleção de 18 culti-
vares de Camellia japonica,
desenvolvida pelo viveirista
Marques Loureiro, do Porto,
em homenagem à casa consti-
tucional de Bragança. Esta
coleção foi galardoada em
1865, com o prémio da meda-
lha de primeira classe na
Exposição Internacional que
decorreu no Palácio de
Cristal, no Porto.
Ciente da importância da
extensa coleção de camélias
do Parque da Pena, a Parques
de Sintra tem levado a cabo,
desde 2009, o seu estudo,
classificação e recuperação.
O inventário permitiu
identificar e catalogar 3 858

exemplares concentrados
principalmente em quatro
locais: o Jardim das Camélias,
o Jardim Rainha D. Amélia, o
Jardim da Condessa d’Edla e
o Alto do Chá.
Este ano, a Parques de Sintra
acrescenta uma nova coleção
inédita composta por 10
híbridos de Camellia azalea,
que vem enriquecer a coleção
original do Parque da Pena.
De origem chinesa, esta
espécie é nativa de uma área
remota localizada na região
montanhosa da província de
Guangdong e foi descoberta
apenas em 1985. Segundo a
lista vermelha da IUCN
(International Union for

Conservation of Nature) está
em Perigo Crítico de Extin-
ção. Destaca-se das restantes
espécies de camélia por apre-
sentar um período de floração
mais prolongado, de maio a
fevereiro, com flores de cor
vermelha e rosa vibrante, sin-
gelas, com pétalas ligeira-
mente fendidas na extremi-
dade, e organizadas de forma
semelhante às das azáleas.
Atualmente, a coleção de
camélias do Parque da Pena
inclui 386 cultivares perten-
centes a 37 espécies dife-
rentes e 27 híbridos.

Fonte: PSML
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 Câmara de Sintra
organizou, no final
de janeiro, o primei-
ro percurso pedes-
tre deste ano, inse-

Percurso Pedestre pelas redondezas da Praia de São Julião

A
rido no projeto “3 temas, 3
rotas”, pelas arribas e redon-
dezas da praia de São Julião.
Num percurso dedicado à
biodiversidade do local e ao
impacto dos comportamentos
humanos no ambiente, esta
iniciativa aconteceu nas pro-
ximidades de uma praia de
rara beleza, com uma extensão
de areal com cerca de dois
quilómetros (inclui a praia da
Vigia), recortada por arribas
altas.
O ponto de encontro foi no
estacionamento norte da
Praia de São Julião (concelho
de mafra) e o percurso teve
características de dificuldade
moderada, sendo o trajeto
circular com aproximada-
mente seis quilómetros de

Parque Natural de Sintra-Cascais fez-se representar

distância. Parte do percurso
seguiu a Pequena Rota 13 –
Sintra Praias a Norte (o mais
recente percurso homologa-
do no concelho de Sintra),
que é de uma beleza paisa-
gística extraordinária.
Com a colaboração de Fran-
cisco Correia do Parque
Natural de Sintra-Cascais
(ICNF) foi possível aos cerca

de 4 dezenas de participantes,
além de conhecer algumas
espécies emblemáticas que
povoam este território, como
o Falcão Peregrino (rapina
que pode atingir mais de
300Km/h em voo picado),
compreender a importância
dos habitats dunares, forma-
ções de elevado interesse
ecológico, compostas por de-

pósitos de areias no topo de
arribas costeiras, que apre-
sentam um coberto vegetal
com características botânicas
distintas. Este especialista
salientou que de 2004 a 2008
o PNSC desenvolveu nesta
área, ao abrigo do programa
LIFE Natureza III, o projeto
“Conservação de Espécies e
Habitats na Costa Oeste Por-
tuguesa”, cujo principal obje-
tivo foi a conservação de
espécies e habitats fortemen-
te ameaçados nesta Área Pro-
tegida. Do que foi referido e
da consulta da brochura de
apoio pode-se destacar que
os habitats dunares, objeto
deste projeto, encontram-se
no topo de arribas litorais,
apresentando uma vegetação
com características diferentes
da que ocorre nas restantes
dunas da área classificada. A
espécie mais característica
deste habitat no litoral sin-

trano é a sabina-da-praia –
Juniperus turbinata Guss. O
principal objetivo era restau-
rar o seu estado de conser-
vação, impedindo a sua per-
da, aumentando as popula-
ções e expandindo as áreas
de distribuição de Verbascum
litigiosum, Herniaria ma-
rítima e Ionopsidium acaule
(que são plantas endémicas).
Além da raridade intrínseca
deste tipo de formação, há
que ter em conta o papel des-
tes habitats na manutenção
da diversidade biológica, na
preservação de espécies ve-
getais consideradas ameaça-
das e na manutenção da inte-
gridade das próprias arribas.
Em todas estas áreas, os
ecossistemas dunares têm
estado sujeitos a um intenso
pisoteio e à circulação de via-
turas, com reflexos negativos
sobre as espécies presentes
que começam a desaparecer.

Por fim há a destacar que a
ausência de vegetação leva a
uma maior exposição do solo
a fenómenos de erosão hí-
drica e eólica, mais acentuada
em áreas com maior declive.
À medida que a erosão se
agrava, o solo vai perdendo
cada vez mais estabilidade e
a vegetação tem maior difi-
culdade em se instalar.
Certamente que os participan-
tes neste percurso pedestre
ficaram mais conhecedores
da riqueza ambiental desta
área (parte norte do PNSC) e
sensibilizados para a imple-
mentação efetiva de uma ver-
dadeira educação ambiental.
Neste caso será ‘usufruir sem
degradar’.

Henrique Martins,
colaborador local

PUB. JORNAL DE SINTRA

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• Carne de porco à• Carne de porco à• Carne de porco à• Carne de porco à

a l en te j anaa l en te j anaa l en te j anaa l en te j anaa l en te j ana
• Escalopes à archiduk• Escalopes à archiduk• Escalopes à archiduk• Escalopes à archiduk• Escalopes à archiduk
• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada• Filetes de espada
• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas
• Vitela assada à• Vitela assada à• Vitela assada à• Vitela assada à• Vitela assada à

m i r a n d e s am i r a n d e s am i r a n d e s am i r a n d e s am i r a n d e s a
• P• P• P• P• Posta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta mirandesa

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

www.jornaldesintra.com
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É Carnaval mas vou tentar não dizer muito mal

qui onde moro todos os
anos se celebra o famoso
carnaval do MTBA.
Não participo mas admiro
a dedicação com que cada

aldeia se dedica aos temas escolhi-
dos para cada uma das quatro loca-
lidades: Magoito, Tojeira, Bolembre
e Arneiro-dos-Marinheiros.
Em anos anteriores arreliava-me
muito o facto de ver tanto lixo não
reciclável por todo o lado, andei
muitas vezes com sacos e pinças a
recolher lixo do chão e das mãos das
pessoas para o colocar no ecoponto
bem visível, ali mesmo no meio do
largo onde passam e param os
corsos.
Este ano alegrou-me o facto de ver
muito mais gente a colocar o seu
lixo nos contentores certos, “água
mole em pedra dura tanto bate até
que fura”. As serpentinas eram de
papel à moda antiga e sem impactos
ambientais, não havia confetis meta-
lizados, pelo menos na Tojeira onde
fiquei a fotografar o desfile do alto
de um poste com vista privilegiada.
Lá do alto gostei particularmente de
ver o largo transformado em aero-
porto onde estava prestes a levantar
voo ou a aterrar,  um avião da TAP
agora vendido, sabe-se lá por
quanto à nova companhia, a TAT
(transportes aéreos da Tojeira), uma
das condições do negócio foi man-
terem o mesmo logotipo e os mes-
mos aviões, o que afinal foi muito
bem conseguido, parabéns.
Houve Rock and Roll da Tojeira ao

A
Fernanda Botelho te e no nosso corpo. Microplásticos

já foram identificados em órgãos e,
pela primeira vez, foram detetados
no sangue humano… A descoberta
mostra que as partículas de plástico
que entram no nosso corpo podem
viajar pelo sangue e se alojar em
órgãos. Os resultados mostram que
estamos literalmente consumindo o
plástico com o qual poluímos o
mundo, comprovando que o
impacto que causamos no planeta
afeta a nós mesmos.” Apesar dos
impactos causados pelos microplás-
ticos não serem 100% conhecidos,
sabemos que as partículas causam
danos às células humanas em labo-
ratório e que são parte da poluição
atmosférica que causa milhões de
mortes precoces por ano”
Extrato de um artigo publicado em
março de 2022 pela revista En-
vironment International.
Talvez possa ser uma sugestão para
os temas do MTBA e um desafio,
organizar um Carnaval ecológico e
livre de plásticos, será possível?
Havendo consciência e vontade
tudo é possível.
Gosto sempre de testemunhar o
convívio salutar entre gerações e
comunidade que acontece durante
estes dias carnavalescos mas que
tantas vezes termina na quarta-feira
de cinzas.
E gostei principalmente da música
dos Farra Fanfarra a animar o fim do
desfile com música de alto nível, pro-
fissional, divertida, enérgica e
contagiante.

som de Elvis Presley e sambas
brasileiros, Hollywood da Bolembre,
circo das aberrações do Arneiro-
dos-Marinheiros e Flores do Magoi-
to, espero que sem herbicidas e
pesticidas.
Havia crianças felizes e outras as-
sustadas com o gigantismo dos
cabeçudos.
Na paragem do autocarro pessoas
conviviam enquanto ingeriam bifa-
nas e cervejas infelizmente servidas
em pratos e copos descartáveis.
Não vi pratos pelo chão mas vi jo-
vens supostamente informados e
educados para as boas práticas am-
bientais a colocarem os descartá-
veis no ecoponto amarelo, tudo

bem, mas os guardanapos sujos não
devem ir juntos com os pratos de
plásticos são para colocar no
contentor do lixo indiferenciado.
A quantidade de beatas no chão
parece ter reduzido em relação a anos
anteriores mas mesmo assim ainda
há TANTOS e TANTAS fumadores
e fumadoras a acharem perfeitamen-
te normal apagaram os seus cigarros
no chão e deixá-los lá a servirem de
tapete, alimento para peixes e aves
quando um dia destes chegarem ao
destino, o mar, aqui tão perto, aqui
tão sujo.
Outra comida favorita das aves e
também outro mal dispensável e tão
presente em todos os carnavais, os

malditos balões que por lá andavam
a colorir o chão e a seduzir os pás-
saros até se irem também juntar às
beatas na grande lixeira azul na bela
praia do Magoito. Não há bela sem
senão. Se as pessoas soubessem
que todos nós temos microplásti-
cos no sangue talvez pensassem
duas vezes antes de aceitarem ser
consumidores desse material que
está a dar cabo da nossa saúde e da
saúde do planeta.
“A poluição plástica ameaça o pla-
neta e a saúde humana. O material,
muitas vezes usado por poucos
minutos, se quebra em minúsculas
partículas de microplásticos que se
espalham e se fixam no meio ambien-
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 ADIFA – Asso-
ciação de Distri-
buidores Farma-
cêuticos considera
urgente implemen-

ADIFA recebida em audição pela Comissão Parlamentar de Saúde

Distribuidores farmacêuticos defendem
sistema integrado de alerta prévio
e monitorização de escassez de medicamentos

A Guarda Nacional Republicana, entre os dias 17 e 22 de
fevereiro, realizou uma operação intensiva de sensibiliza-ção,
patrulhamento e fiscalização nos locais de festividades, es-
tabelecimentos comerciais onde se procedeu à venda de
artigos pirotécnicos e nos eixos rodoviários de acesso às
principais zonas onde ocorram festividades associadas ao
Carnaval.
Durante esta operação, foram fiscalizados 38 533 condutores
tendo sido detetados 767 condutores com excesso de álcool,
dos quais 412 foram detidos por possuírem uma taxa de álcool
no sangue igual ou superior a 1,2 g/l. Foram dos levantados
1 828 autos de contraordenação por excesso de velocidade.
No mesmo período, destacam-se ainda as seguintes infrações:
• 695 por falta de inspeção periódica;
• 381 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/
ou sistema de retenção para crianças;
• 305 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório;
• 255 por utilização indevida do telemóvel durante a condução.
No que diz respeito à sinistralidade rodoviária, a GNR, na
sua área de responsabilidade, registou 1 922 acidentes, dos
quais resultaram em 4 vítimas mortais, 45 feridos graves e
570 feridos leves.

Fonte: GNR

de serviço dos agentes e a
satisfação da procura por
parte dos doentes.
Nuno Flora, Presidente da
ADIFA, salienta que “As re-
centes medidas do Governo
traduzem-se em avanços e
refletem abertura para
resolver um problema que se
tem vindo a intensificar.
Antecipamos, contudo, que
não sejam suficientes para
colmatar os problemas de
abastecimento a nível na-
cional e, por isso, acre-
ditamos que este seja apenas
o primeiro passo do Governo
para melhorar, de forma sus-
tentada, a competitividade
das empresas que atuam na
área farmacêutica.”
A associação defendeu ainda
um conjunto de outras
medidas para apoiar o setor
da distribuição farmacêutica,
que ficou muito afetado com
a subida dos custos asso-
ciados à inflação e o aumento
dos preços dos combustíveis
e energia, que se sucedem há
mais de um ano.
Nesse sentido, a ADIFA
apresentou três propostas de
forma a assegurar a compe-

titividade e o regular abas-
tecimento do mercado na-
cional, nomeadamente: (i)
continuar a valorizar e acom-
panhar o preço dos bens e
serviços na área do medica-
mento, (ii) consagrar legal-
mente a diferenciação da
atividade de distribuição
farmacêutica de serviço
completo, com deveres e
direitos próprios, condizentes
com a sua natureza e nível de
especialização, e (iii) reconhe-
cer a distribuição farma-
cêutica como infraestrutura
crítica nacional, por via da sua
inclusão nos planos de
proteção civil e demais
regulamentação.
Para a associação, deve existir
uma clara distinção entre os
distribuidores farmacêuticos
de serviço completo que
asseguram o abastecimento
contínuo de medicamentos e
produtos de saúde, de outros
agentes que se dedicam à
atividade de distribuição de
produtos ou segmentos
específicos.
Para o Presidente da ADIFA,
“Nunca foi tão evidente a
importância da distribuição

farmacêutica nacional como
nestes últimos anos, em que,
a uma situação de crise de
saúde pública se somou uma
crise energética, e os
distribuidores farmacêuticos
de serviço completo fizeram
sempre chegar a todos os
cidadãos os medicamentos e
outras tecnologias de saúde
de que necessitavam”,
acrescenta.
 Igualmente importante, no
âmbito do acesso dos portu-
gueses ao medicamento, será
a implementação do regime de
dispensa de medicamentos
hospitalares em proximidade
aos doentes. Mais concre-
tamente, para a ADIFA, a
disponibilização de medica-
mentos para tratamento de
diversas patologias que
atualmente são apenas dis-
pensados em meio hospitalar
nas farmácias comunitárias é
uma medida que oferece be-
nefícios às unidades hos-
pitalares, aos doentes e seus
cuidadores, contribuindo
para uma melhor gestão da
terapêutica do doente e
poupando recursos ao SNS e
às famílias.

GNR – Operação “Carnaval
2023” – Balanço

tar as medidas anunciadas
pelo Governo no passado
mês de janeiro para evitar a
rutura e faltas de medica-
mentos no nosso país, entre
as quais a atualização do
preço dos medicamentos até
aos 15 euros e a elaboração
de uma lista de medicamentos
essenciais.
Presente hoje em audição na
Comissão Parlamentar de
Saúde sobre as faltas de medi-
camentos nas farmácias, a
associação que representa os
distribuidores farmacêuticos
propôs ainda a implemen-
tação de um sistema integra-
do de alerta prévio e de
monitorização de escassez e
de harmonização das origens
de faltas de medicamentos.
Este mecanismo deve envol-
ver as autoridades e todos os
agentes do setor do medi-
camento com vista a asse-
gurar o correto abasteci-
mento de medicamentos a
nível nacional e avaliar o nível

A

FAÇA-SE ASSINANTE

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 • 2710-572 SINTRA •  Telef. 21 910 68 30
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt • www.jornaldesintra.com

JORNAL DE SINTRA
Há 89 anos a divulgar o Concelho de Sintra
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Ventura Saraiva*

A

Decorreu, no passado dia 17,
na Vial De Montijo-Badajoz,
em Espanha a VII  Super Copa
de Espanha “Villa de Montijo”
2023 – Trofeu Javier De La
Marta. O clube de Judo do
Sport União Sintrense parti-
cipou nesta prova com 8 atle-
tas juvenis integrados num
grupo co-organizado pela
Associação Distrital de Judo
de Lisboa.
Como tem sido habitual, a
“Super Copa” foi uma prova
difícil, muito disputada e que
despertou muitas emoções,

na Isabel Mar-
ques que se ini-
ciou e, treina, há
13 anos, na Aca-
demia Equestre

Equitação Adaptada – Jogos Mundiais de Verão 2023

Ana Isabel (Academia João Cardiga) na Selecção Nacional

Os Jogos Mundiais de Verão, vão decorrer na cidade de Berlim (Alemanha) entre os dias 17 a 25 de
Junho deste ano. Portugal leva uma comitiva de 40 atletas de oito modalidades diferentes (atletismo,
ginástica rítmica, natação, basquetebol, futsal, ténis de mesa, golfe, e equitação. Nesta modalidade,
é de registar a presença de Ana Isabel Marques, da Academia Equestre João Cardiga, actual campeã
nacional do seu nível, em Dressage Special Olympics. Na lista de convocados, estão também, Cristina
Silva (NECI/Algarve), Hugo Almeida (AEPM/Leça da Palmeira), e Guilherme Costa (APCB/Braga)

João Cardiga, em Leceia
(freguesia de Barcarena),
começou a competição em
2011, nas provas de Equita-
ção Adaptada do Special
Olympics. Estreou-se há dois
anos na modalidade de Dres-
sage Special Olympics, tendo
sido campeã nacional do seu
nível, em 2022.
Para a direcção da Academia
J. Cardiga, “O programa des-
portivo, sob a assinatura
“Equitação Para Todos” que
tem representado a orienta-

Ana Isabel Marques, com o Juiz Nacional,
André Santos

Judo – VII  Super Copa Juvenil de Espanha

Rita Lourenço vence campeã de Espanha na final

Foto: cortesia aejc

ção para inclusão desta ins-
tituição, continua a “dar fru-
tos”. A preparação de atletas
para a alta competição, con-
tinua a ser uma das missões
desta Academia que tem vin-
do a cumprir, ao longo dos
anos”.

Datas Chave na Interna-
cionalização da Academia
2002 – 1º Campeonato Mun-
do Horseball Sénior (Me-
dalha Bronze)
2005 – 1º Campeonato Europa
Paradressage (Hungria)
2007 – 1ª Participação Portu-
guesa na Champions League
Stockholm Horse Show (Me-
dalha Prata - Horseball)

2008 – 1ª Medalha (bronze)
no Mundial de Horseball
2008 – 1º Participação portu-
guesa em Jogos Paralímpicos
(Tokyo)
2009 – 1ª Medalha (Bronze)
no campeonato Europa Para-
dressage (Noruega)
2012 – 2ª Participação por-
tuguesa em Jogos Paralím-
picos (Londres)
2012 – 1ª Edição do Trofeu
Dressage Póneis (Aposta na
base da formação desportiva
de Dressage)
2015 – 1ª Participação Por-
tuguesa nos Jogos Mundiais
de Verão, com a modalidade
Equitação (Los Angeles)
2017 – 1ª Participação em

CDI3*- Concurso Dressage
Internacional  (2 conjuntos)
2018 – 1ºs WEGS de Para-
dressage (2 conjuntos)
2018 – 1ª Estágio Seleções
Nacionais de Dressage es-
calões Juniores FEI
2018 – 1ª Medalha (Bronze)
em CDI3*- Concurso Dres-
sage Internacional
2019 – 1ª Campeonato Europa
Dressage Juniores (Itália)
2020 – 2º Campeonato Europa
Dressage Juniores (Hungria)
2021 – 1º Campeonato Europa
Dressage Póneis (Polónia)

Datas de Inicio das Moda-
lidades
1994  – Início da Competição

/ modalidade de Horseball
1999 – Início da Competição /
modalidade de Paradressage
2008 – Início da Competição /
modalidade de Dressage

2010 – Início da Competição /
modalidade Equitação Adap-
tada (Special Olympics)

*Com AEJC

dado que para alguns destes
jovens foi a sua primeira expe-
riência competitiva interna-
cional.
Foi um dia repleto de bons
combates com franca determi-
nação e superação de todos
os Atletas Sintrenses, de-
monstrando assim a sua
significativa capacidade de
aprendizagem e evolução,
fator fundamental neste
escalão.
Os resultados são significa-
tivos e falam por si:
Rita Lourenço, 52kg, 1°lugar;

Dinis Faria, -55kg, 5ºlugar;
Diogo Romeiro, 55kg, 7ºlugar;
Francisco betco, -55kg, 9°lu-
gar; Francisco Veiga, -38kg,
9° lugar. Nuno Frazão, 55kg,
Diogo Maçãs, 42kg e Simão
Faria,42kg, que apesar de
terem realizado bons com-
bates, não se conseguiram
classificar.
A equipa técnica do Sintren-
se que acompanhou esta pro-
va (Fernando Vendas e Gui-
lherme Kobayashi) evidência
o desempenho e atitude desta
jovem equipa dando desta-

que à Atleta Rita Lourenço,
que efetuou uma prova exem-
plar, tendo vencido na final a
atual campeã Espanhola dos
-52 kg, arrecadando uma das
duas medalhas no contexto
da participação nacional (num
total de 56 atletas).
Esta prova ficou igualmente
marcada pelo convívio e
espírito de interajuda com os
restantes clubes da comitiva
coorganizado pela
Associação de Lisboa.

Texto e foto: cj sus

No fim-de-semana de 11 e 12, realizou-se na cidade
de Tomar, o VII Toneca Acro Cup. A classe de
Acrobática da Gimnoanima esteve presente nesta,
que foi a maior competição nacional da modalidade,
contando com a inscrição de 1000 ginastas.  
Os ginastas da Gimnoanima estiverem em grande
destaque com excelentes exercícios, conseguindo
alcançar os lugares do pódio em todos os escalões
da prova.
A equipa do escalão Iniciado subiu ao 2º lugar do
pódio, e a equipa do escalão nível 1 alcançou o 3º
lugar.
Destaque para o grupo júnior, que além de ter subido
ao lugar mais alto do pódio, obteve a melhor nota
de execução do seu escalão.

Texto e foto: gimnoanima

Realizaram-se nos dias 18 e 19, em
Pombal, os Campeonatos de Por-
tugal em Pista Coberta, evento da
Federação Portuguesa de Atletis-
mo, e que atribuiu individualmente
os títulos de campeão nas várias
disciplinas a concurso.
No Desporto Adaptado (T20, classe
paraolímpica) Cláudia Santos, da
Juventude Operária de Monte
Abraão (JOMA), obteve o 1.º lugar
no Salto em Comprimento, com a
marca de 5m25, conseguida logo na
primeira tentativa.

VS

Campeonatos de Portugal em Pista Coberta – Pombal
Cláudia Santos, medalha de Ouro
no Comprimento (T20)

Cláudia Santos exibe
orgulhosa a medalha
de Campeã de Portugal

Foto: fpa

Ginástica – VII Toneca Acro Cup em Tomar
Gimnoanima com presenças no pódio
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Taça Associação de Futebol de Lisboa – 5.ª Eliminatória

Cacém vence em Negrais (0-4)
e segue para os “quartos”
Ventura Saraiva

C

foto: cortesia acc-fb

Na 4.ª Eliminatória da prova (1/8 de Final), que ficou completa
no sábado, dia 18, o USC de Mira Sintra recebeu a equipa da
AM 18 de Maio (Carnaxide), e ganhou por 4-2. Já a outra
equipa da União de Freguesias de Agualva-Mira Sintra, o
GSC Novos Talentos, foi derrotada na condição de visitada
pelo CD Jardim da Amoreira, por 3-8, ficando eliminada da
competição.
A Vila de Agualva-Cacém terá assim, um representante nos
Quartos-de-final da prova, o União Sport Clube de Mira Sintra,
juntando-se à SR Manjoeira, Operário Rangel, AD Carregado,
CD Jardim da Amoreira, Pregança do Mar, Futsal Oeiras, e
Aldeia Grandense. Esta última equipa que está na 2.ª Divisão,
eliminou o Damaia Futsal, do mesmo escalão, no desempate
por penalties (7-6), depois de 2-2 no final e prolongamento.

VS

Depois duma entrada surpreendente
com a vitória fora (0-1) em Camarate,
frente ao Águias, o Real SC, não
conseguiu confirmar nas jornadas
seguintes esse caminho vitorioso. Na
ronda número 2, foi derrotada em
Monte Abraão (0-1), pela UD Ponte
Frielas, e no passado domingo, dia
19, perdeu 2-0, na deslocação ao
campo do Futebol Benfica B. Leonor

No dérbi concelhio da 19.ª Jornada do Campeonato de Portugal
disputada no dia 19 (domingo), o Clube Atlético de Pêro
Pinheiro, derrotou no campo de jogos na Portela, o Sintrense,
por 0-1, golo de Tiago Santos, já perto do intervalo.
Com a derrota, o Sintrense deixou o seu rival distanciar-se na
classificação, somando 29 pontos, contra os 34, do Pêro Pi-
nheiro, e que espera ainda a decisão da FPF quanto à
desistência do Rio Maior SC.
Em S. Pedro de Sintra, o 1.º Dezembro derrotou o Mortágua
FC, por 1-0 (golo de Diogo Grácio), e manteve o 1.º lugar, com
37 pontos.
Na próxima jornada (dia 26), o 1.º Dezembro volta a jogar em
casa e recebe o Arronches e Benfica. O Atlético de Pêro Pinhei-
ro recebe o Coruchense, e o Sintrense desloca-se ao campo
do GS Loures.                                                                             VS

Adiado do dia 18, o jogo entre o MTBA, e CCDR Covão do
Lobo (Vagos), realiza-se amanhã, dia 25 (sábado), com início
às 18h00.
A equipa das 4 Aldeias, ocupa o 3.º lugar, com 27 pontos, e da
região de Aveiro, o 7.º, com 20.
Na liderança, só com vitórias, segue a ACR Bairro da Boa
Esperança (Castelo Branco), com um total de 45 pontos.   VS

Regressa amanhã, sábado, dia 25, o Campeonato Distrital da
1.ª Divisão de Futsal da AFL, depois do interregno motivado
pela realização de mais uma eliminatória da Taça Associação
de Futebol de Lisboa.
Do quadro de jogos, destaca-se o dérbi concelhio entre o
Sporting Clube Vila Verde, e a Juventude Operária de Monte
Abraão (JOMA), com os extremos a tocarem-se. A equipa de
Vila Verde, é 2.ª classificada (50 pontos), e a de Queluz
Ocidental, a penúltima, com 16.
Todavia, e apesar da diferença pontual, a equipa visitante,
será sempre um adversário difícil, e vai querer pontuar para
fugir da cauda da classificação, até por se tratar dum dérbi
concelhio sempre atractivo para os adeptos dos dois clubes.
Quanto ao líder, Operário Rangel, deverá ter uma noite
descansada (o jogo começa às 21h00), já que recebe no
pavilhão António Ferreira, o lanterna-vermelha, Salesianos
do Estoril.
Quanto aos restantes emblemas do concelho de Sintra, o USc
Mira Sintra joga fora com o Sporting de Torres (Torres Vedras),
e o GSC Novos Talentos na condição de visitado. O jogo
começa às 20h00, no pavilhão da Escola Secundária Matias
Aires, em Agualva, e o adversário é o Académico de Ciências.

Ventura Saraiva

Atlético Clube do Cacém fez a festa em Negrais
e segue para uma das vagas para a final da competição

Realizaram-se no sábado, dia 18, os jogos referentes à 5.ª Eliminatória (1/8 de Final), da Taça
Associação de Futebol de Lisboa (AFL), com um dérbi concelhio no quadro de jogos. No campo
General Barnabé Ferreira, a SRD Negrais recebeu o Atlético do Cacém, com a equipa visitante a
confirmar o favoritismo, e a vencer por 0-4.

om treinadores em
estreia no banco es-
ta temporada, foi
mais eficaz, a do
Cacém, agora orien-

tada por Francisco Matias
que na época passada orien-
tou a AD Carregado, e estava
sem clube. Já na equipa de
Negrais, Rui Telmo Mata, vol-
ta a orientar a equipa prin-
cipal, depois da saída de João
Carlos que não resistiu aos
maus resultados no campeo-
nato. O Atlético do Cacém
acabaria por confirmar o fa-
voritismo, dada a diferença de
plantéis, e dos campeonatos,
pese o facto de ser um dérbi
concelhio, e da turma de Ne-
grais, ter deixado pelo cami-
nho, equipas, como SC Linda-
a-Velha, e Futebol Benfica.
No campo General Barnabé
Ferreira, o médio, Hugo Sou-
sa que passou pela área da
formação do Sporting, e Bele-
nenses, tornar-se-ia na figura
do jogo, ao bisar na partida,
com o golo inaugural a surgir
na primeira jogada atacante
do Atlético do Cacém. Ainda
antes do relógio marcar os 20
minutos, voltaria a facturar,
um parcial de 0-2 que foi para
intervalo.
No segundo tempo, o brasi-
leiro Alexsander Soares, um
dos reforços de Inverno, vin-
do do Interoeste, marcou os
primeiros golos com o emble-
ma do clube da Linha de Sin-
tra, bisando, com golos aos
77’, e 80 minutos.

Damaiense, e Santa
Iria, os “sobreviventes”
da 2.ª Divisão
Um dos jogos-cartaz da Taça
AFL, opunha a União Recrea-
tiva e Desportiva de  Tires, e
o Clube Oriental de Lisboa.
Venceu a da casa, por 2-0, com
golos do ex-1.º Dezembro,
Paulo Gavino, e Matheus
Zimmer.
Depois de eliminar o SC
Lourel na ronda anterior, a
equipa da Linha de Cascais,

orientada por um “homem da
casa”, Luís Lopes, segue
de vento em popa na prova,
a contrastar com a carreira no
campeonato da 1.ª Divisão,
onde procura somar pontos
e subir na classificação.
Em Monte Agraço, o clube
local, único sobrevivente da
3.ª Divisão, vendeu cara a
derrota perante o Damaiense.
Começou a ganhar (1-0), por
Dinis Paulino, mas o emblema
do concelho da Amadora
virou o resultado a seu favor
(1-2), através dos golos de

Manuel Rodrigues, e Elson
Mendes. Curiosamente, os
três golos aconteceram no
espaço de cinco minutos,
entre os 54’, e 59’.
Para os Quartos-de-Final,
seguem duas equipas do
escalão secundário; CF Santa
Iria, e SF Damaiense. Da 1.ª
Divisão; URD Tires, SC
Lourinhanense, CD Olivais e
Moscavide (detentor do
troféu), AD Oeiras, UD Alta
de Lisboa, e Atlético Clube
do Cacém.

Campeonato de Portugal – Série C; 19.ª Jornada
Pêro Pinheiro vence (0-1) em Sintra

Futsal – Taça AFL; Oitavos-de-Final
Mira Sintra apurado, e Novos
Talentos de fora

Futsal – Distrital da 1.ª Divisão da AFL
– Jornada 22
Vila Verde-JOMA no sábado,
25 às 17h00

Na 4.ª Jornada do Campeonato Nacional
Feminino da 2.ª Divisão- Zona Sul, fase da
Manutenção/Descida, o Sintrense defrontou
no campo da Carreirinha, em Lameiras, as
algarvias do Guia FC, e perdeu por 0-3,
sofrendo a terceira derrota na prova. É a última
classificada, com zero pontos.
Na próxima jornada (dia 5 de Março) joga no
campo do Barreirense.                                VS

Futsal – 3.ª Divisão Nacional (Série B)
MTBA acerta calendário
com Covão do Lobo

Futebol Feminino
– II Divisão (Descida/Manutenção)
Sintrense soma
terceira derrota

Taça Nacional Feminina de Promoção – Série H (1.ª Fase)
Real SC derrotado (2-0)
no Futebol Benfica

Carvalhosa marcou aos 25 minutos, e
a defesa central, Maria Cabo,
consolidou aos 70’.
Na próxima jornada (dia 26), o Real SC
fica de fora (a Série H tem 5 equipas),
e volta à competição no dia 5 de
Março, numa recepção ao Cultural da
Pontinha.

VS



11INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 24 DE FEVEREIRO DE 2023

DESPORTO

PUBLICIDADE

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão (acerto de calendário); HC Sintra
B, 6- ACR Santa Cita, 2

Rafael Ogura com um “póquer”
foi o trunfo para os 3 pontos
Ventura Saraiva

E
Rafael Ogura em missão defensiva junto à baliza defendida
por Henrique Caeiro. Saber atacar, e também defender.

foto: ventura saraiva

sperava-se um jogo
difícil para os “bês”
do Hockey Club de
Sintra, na recepção
à equipa da região

Adiado da jornada 15, realizada no primeiro fim-de-semana deste
mês, Hockey Club de Sintra, e Associação Cultural e Recreativa Santa
Cita agendaram o acerto do calendário para o feriado de terça feira
de Entrudo (dia 21), no pavilhão de Monte Santos. Depois de uma
primeira parte muito equilibrada, a formação sintrense foi mais eficaz
na segunda, e venceu por 6-2, com Rafael Ogura a destacar-se com a
obtenção de quatro golos, e Tiago Francisco, nas assistências.

de Tomar que teve uma en-
trada surpreendente na fase
inicial do campeonato, onde
ocupou os lugares cimeiros
da classificação. O primeiro
tempo de jogo confirmou a
qualidade dos seus patinado-
res, e com um guarda-redes
muito seguro entre os postes.
A formação de Sintra chegou
ao golo, aos 10 minutos, por
Rafael Ogura, finalizando uma

assistência primorosa do ca-
pitão da equipa, Tiago Fran-
cisco. Respondeu a de Santa
Cita, por Guilherme Gomes (1-
1), André Ferreira voltou a
movimentar o marcador (2-1),
e Rodrigo Mendes, a empatar
(2-2). E foi já na contagem
decrescente para o intervalo
que Rafael Ogura voltou a
facturar, e de novo com assis-
tência de Tiago Francisco.
No segundo tempo, o Sintra
começou a consolidar a vitó-
ria já na parte final. Rafael
Ogura, a passe de Pedro Lo-
pes, fez o 4-2, Vasco Batista

(5-2), e nos segundos finais,
Ogura, a fazer “póquer” (6-2),
sem que antes ter falhado um
livre directo, muito pela acção
de José Santos que defendeu
o remate.
Boa arbitragem de Carlos
Almeida (CR Lisboa), muito
ajudado no comportamento
das duas equipas, relevando-
se, a de Santa Cita, com ape-
nas duas faltas disciplinares,
deixando excelente imagem
em Monte Santos.

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos

15.ª Jornada-Zona Sul A
Árbitro: Carlos Almeida
(CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 3-2. Final: 6-2
Marcadores: Rafael Ogura (4),
Vasco Batista, e André
Ferreira (HCS); Rodrigo
Mendes, e Guilherme Gomes
(ACRSC)
H.C. Sintra B: Henrique
Caeiro; Tiago Francisco
(cap.), Vasco Batista, André
Ferreira, e Rafael Ogura (5 ini-
cial); Pedro Lopes, Guilherme
Martins, Diogo Morais, e
David Biléu (gr).
Treinadores. João Pereira/

Pedro Possidónio
ACR Santa Cita: José San-
tos; Gonçalo Gomes, Pedro
Batista, Guilherme Gomes
(cap.), e Renato Domingos (5
inicial); Rodrigo Mendes,
Pedro Plácido, Frederico
Oliveira, e Alexandre Ferreira
(gr).
Classificação: 1.º UD Vila-
franquense, 40 pontos; 2.º
Campo de Ourique, 33, 3.º
Alcobacense, 31, 4.º HC Sin-
tra B, 31, 5.º APAC Tojal, 27,
6.º Alenquer e Benfica B, 26,
7.º “Os Corujas” GCC, 25, 8.º
HC Turquel B, 24, 9.º CS Marí-

timo, 22, 10.º UDC Nafarros,
21, 11.º ACR Santa Cita, 20,
12.º A Stuart HC Massamá, 16,
13.º Física Desportiva B, 11,
14.º GC Odivelas, 0.
Próxima jornada (17.ª): Dia
25- A Stuart HC Massamá-
Campo de Ourique (20h30);
CS Marítimo Alcobacense
(19h00); “Os Corujas”-GC
Odivelas (19h00).
Dia 26 – Nafarros-Física Des-
portiva B (17h00); Hc Turquel
B- HC Sintra B (18h00); APAC
Tojal- Alenquer e Benfica B;
Vilafranquense-Santa Cita.

Está de regresso, no sábado,
dia 25, o Campeonato Nacio-
nal da 2.ª Divisão Seniores
Masculinos, com a 16.ª Jorna-
da, depois da pausa motivada
pela realização de mais uma
eliminatória da Taça de
Portugal. Na Zona Sul, as

É a jornada 8, da prova que define o campeão nacional,
e a equipa do A Stuart HC Massamá procura a terceira
vitória na competição. Recebe no domingo, dia 26, o
CENAP- Centro Atlético da Póvoa Pacense, de Cacia
(Aveiro), a única equipa que ainda não pontuou nesta
fase da prova.
O jogo tem início às 18h00 no pavilhão João Campelo,
na Escola Secundária Stuart Carvalhais, em Massamá
(Queluz).
O Benfica lidera com 18 pontos, seguido do HC Turquel,
com 15, e CA Feira, com 13. A “Stuart” é 5.º, com 7.

VS

Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul
HC Sintra/Planta Livre recebe líder, Candelária

atenções estão viradas para
o pavilhão de Monte Santos,
e para Turquel, onde as duas
equipas que seguem na lide-
rança com o mesmo número
de pontos (36), defrontam os
seus adversários, teoricamen-
te mais acessiveis. Com

vantagem no confronto dire-
cto, com a formação turque-
lense, o emblema açoriano,
segue no 1.º lugar, e será
favorito frente ao HC Sintra/
Planta Livre. Também o HC
Turquel assume esse estatu-
to na recepção ao Benfica B.

Todavia, nada é garantido, e
nomeadamente no pavilhão
de Monte Santos, os adeptos
sintrenses esperam uma boa
resposta à equipa visitante,
num grande ambiente de
motivação.
O jogo começa às 18h30,

numa ronda que começa com
a BIR-Marítimo SC (16h30).
Física Desportiva-Leiria e
Marrazes; Alenquer e
Benfica-Salesiana; Oeiras-
Marinhense; Entroncamento/
Entrosegur-Sporting B,
entram em rinque às 18h00.

A jornada fecha às nove na
noite com o HC Turquel-
Benfica B.

Ventura Saraiva

Nacional Seniores Femininos
– Prova 2 – Grupo 1
A Suart HC Massamá
defronta o CENAP
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CINDERELA – O Musical de Filipe La Féria que está em cena no Teatro Politeama
é um grande Musical para adultos e crianças ao nível das melhores produções
da Broadway e uma das mais deslumbrantes encenações de Filipe La Féria
onde a magia, a música, os cantores, atores e bailarinos conseguem realizar
diariamente uma verdadeira obra-prima que diverte e encanta todo o público.
CINDERELA, que irá completar brevemente as duzentas representações, é
representada de terça a sexta-feira às 11h e às 14h e aos sábados, domingos e
feriados às 11h e às 15h, tendo sido vista já por mais de 160.000 espectadores.
Como CINDERELA, La Féria e o Teatro Politeama acreditam no impossível.

CINDERELA – O Musical ganha o Prémio de Melhor Espetáculo
para a Infância e Juventude nos Pumpkin Awards

Noite de Fados no GURL
11 de Março de 2023, 21h30
Grupo União Recreativo do Linhó
Rua António dos Reis, 2710-302 Linhó (Sintra)
ELENCO: Liliana Martins (Voz), Marcelo Costa (Voz), Ana
Maceda (Voz), Miguel Silva (Viola de Fado) e Domingos Mira
(Guitarra Portuguesa)
RESERVAS: 966 257 350, 916 459 467, 913 615 698
(Inscrições Limitadas)
15 “guitarras”

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.

A fase municipal da 16ª Edi-
ção do Concurso Nacional de
Leitura acontece no Centro
Cultural Olga Cadaval já no
dia 2 de março, pelas 10h00.
Esta iniciativa conta com o
apoio da Câmara Municipal
de Sintra.
Este concurso pretende esti-
mular a prática da leitura,
desenvolver competências de

Centro Cultural Olga Cadaval acolhe a fase municipal
do Concurso Nacional de Leitura

expressão escrita e oral e
avaliar a leitura de obras lite-
rárias entre os alunos do 1º,
2º e 3º ciclos e ensino secun-
dário público e privado. Esta
edição conta com mais de 100
alunos que foram eleitos, na
fase escolar, por cada agru-
pamento de escolas.
Na fase municipal do Concur-
so Nacional de Leitura serão

apurados os doze represen-
tantes do município de Sintra
– três estudantes por cada ní-
vel de ensino por cada agru-
pamento – que irão participar
na fase intermunicipal da
Área Metropolitana de
Lisboa.
O Concurso Nacional de Lei-
tura é organizado anualmente
pelo Plano Nacional de

Leitura, em articulação com a
Rede Bibliotecas Escolares, a
Direção-Geral do Livro, dos
Arquivos e Bibliotecas, Ins-
tituto CAMÕES, Instituto da
Cooperação e da Língua,
Direção-Geral da Administra-
ção Escolar e RTP-Rádio e
Televisão de Portugal.

Fonte: CMS
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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

TEATRO
Sintra – “Café Lisboa II”,
espectáculo de Paulo Taful pela
Associação C.S.R. de Cabriz
Quando: Estreia dia 25 fevereiro,
21h30h; 4, 11, 18 e 25 de Março,
pelas 21h30h; 1 e 29 de Abril
pelas 21h30; 23 de Abril pelas
17h.
Onde: Associação C.S.R. de
Cabriz. Reservas: 21 924 03 63

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

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta nos seus
museus municipais uma
programação repleta de
diversas atividades gratuitas
ao longo do mês de fevereiro.
Visitas guiadas, exposições e
conversas literárias são algu-
mas das atividades prepara-
das pela autarquia dirigidas

Fevereiro conta com nova programação
nos museus municipais de Sintra

às famílias e à comunidade em
geral.
Durante este mês destacam-
se as exposições dos traba-
lhos premiados na XVIII
Edição do Prémio de Pintura
e Escultura de Sintra - D.
Fernando II e VIII Edição do
Prémio de Fotografia de
Sintra, no MUSA - Museu das

Artes de Sintra.  
A Câmara Municipal de Sintra
relembra que todos os visi-
tantes podem aceder gratui-
tamente aos museus muni-
cipais, durante todo o ano.
Excetuam-se neste caso
algumas atividades calenda-
rizadas.          
A participação nestas ativi-

dades é gratuita, sendo
necessária inscrição prévia
por telefone.
CMLC - Casa-Museu de Leal
da Câmara | 21 923 88 41
MAT - Museu Anjos Teixeira
| 21 923 88 27
MFC - Museu Ferreira de
Castro | 21 923 88 28
MHNS - Museu de História MÚSICA

Mira Sintra – Concerto
acústico de António Cassapo
Quando: 26 fevereiro, 16h.
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais

Natural de Sintra | 21 923 85
63
MU.SA - Museu das Artes de
Sintra | 21 923 61 06
MASMO - Museu Arqueoló-
gico de S. Miguel de Odrinhas
| 21 923 86 08

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de
Sintra apresenta no MAS-
MO - Museu Arqueológico de
São Miguel de Odrinhas as
Noites de Orfeu, quatro
serões musicais gratuitos
apresentados por associa-
ções culturais do concelho. 
Os concertos acontecem nos

Noites de Música em honra de Orfeu no MASMO
dias 25 de fevereiro, 15 de
abril, 15 de julho e 21 de ou-
tubro, sempre às 21h30. 
A Basílica Romana e o Pátio
Árabe, espaços emblemá-
ticos do Museu de Odrinhas,
darão palco aos espetáculos
que pelo seu ambiente e ce-
nário proporcionam a todos

os espetadores um serão
único, com uma sonoridade
especial.  
O mito do herói grego Orfeu,
que encantava deuses, mor-
tais e até as próprias pedras
com a sua música, é o mote
para a criação destas noites
culturais promovidas pela

Câmara Municipal de Sintra. 
Os concertos são de entrada
gratuita com limite máximo de
participantes, sendo por isso
de inscrição obrigatória
através de contacto telefó-
nico 21 923 86 08 ou e-mail. 
PROGRAMA 
25 de fevereiro | 21h30 –

Grupo Coral Encontro de
Queluz 
15 de abril | 21h30 – Orques-
tra Ligeira de Pêro Pinheiro 
15 de julho | 21h30 – Conser-
vatório de Música de Sintra -
Quarteto de Cordas 
21 de outubro | 21h30 – Or-
questra Ligeira da Assafora

Leia, assine
e divulgue
o Jornal
de Sintra

epois do sucesso
da estreia, em 2022,
que resultou numa
extensa digressão
um pouco por todo

Cacém – 4 a 12 mar (sábados e domingos)  – 16h. no AMAS – Auditório Municipal António Silva

“Odeio a Minha Irmã” pelo teatromosca
ODEIO A MINHA IRMÃ,
pelo teatromosca
4 a 12 mar [sábados e do-
mingos] > 16h
no AMAS - Auditório Mu-
nicipal António Silva
* Sessão com transmissão em
simultâneo na BOL no dia 12
de março
SINOPSE
“Odeio a Minha Irmã” é um
espetáculo que, na verdade,
se divide em duas perfor-
mances com textos dramá-
ticos do dramaturgo e ence-
nador francês Sébastien
Joanniez, para maiores de 6
anos. Uma em que escutamos
a voz da irmã mais velha e
outra em que o protagonismo
é entregue à mais nova. Dois

monólogos (“Eu não Gosto
da Minha Irmã” e “Eu Quero
Ser a Mais Velha!”) contras-
tantes em que, recorrendo ao
humor e uma linguagem muito
inventiva, são traçados os
retratos de duas personali-
dades fortes. No entendi-
mento de uma, o papel de irmã
mais velha nem sempre é fácil.
Por seu lado, a irmã mais nova
reclama que nunca é levada a
sério... “Eu odeio-a”, confes-
sam as duas, mas nós com-
preendemos outra coisa: “eu
amo-a”.
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA
| M/6
DURAÇÃO | 60 min. (sem
intervalo)

Fonte: teatromosca

caMORTA, projeto editorial
da responsabilidade do tea-
tromosca, numa edição bilin-
gue, com tradução para po-
tuguês assinada por Marga-
rida Madeira, juntamente com
outras duas peças francó-

fonas, todas inéditas em Por-
tugal: “Respirar (Doze Ve-
zes)”, da dramaturga francesa
Marie Suel; “Na Floresta
Desaparecida”, do dramatur-
go canadiano Olivier
Sylvestre.

o país, o espetáculo “Odeio
a Minha Irmã” do teatro-
mosca está de regresso ao
AMAS – Auditório Muni-
cipal António Silva, no Ca-
cém. As irmãs mais divertidas
de Sintra e arredores voltam,
por fim, a casa, para aquelas
que serão as últimas apresen-
tações deste projeto - que tem
conquistado os corações
tanto de miúdos, como de
graúdos.
Os textos que estão na ori-
gem deste espetáculo serão
publicados na editora mos-

D

A Câmara Municipal de Sintra
e o Teatro Nacional D. Maria
II apresentam no Centro
Cultural Olga Cadaval a
antestreia de “O Misantro-
po”, no dia 3 de março pelas
21h00, com entrada gratuita.
“O Misantropo” de Molière,
sobre ao palco pela primeira
vez em Portugal pela mão de
Hugo van der Ding e Martim

“O Misantropo” em estreia no Centro Cultural Olga Cadaval

Sousa Tavares, numa parceria
da autarquia com o Teatro
Nacional D. Maria II. Nesta
apresentação, perante o Rei

e toda a corte, o espetáculo
está longe de estar pronto,
reforça o produtor.
Em cena há um grupo de

atores com os nervos à flor
da pele, dispostos a tudo,
mesmo antes de se ouvirem
as pancadas de Molière. Há
um homem que tem aversão
aos seres humanos, que não
gosta da convivência social,
que é melancólico, insociável,
misantrópico, mocho, bufo.
Mas acima de tudo há o de-
sejo fervoroso de frequentar

a corte e agradar o Rei. A
pergunta crucial é: “Que feliz
acaso vos trouxe a este lu-
gar?”.
A entrada para este espetá-
culo é gratuita, mas limitada à
lotação disponível, num máxi-
mo de 2 bilhetes por pessoa.
Reserva online via Ticketline.

Fonte: CMS

O Centro Cultural Olga Cada-
val, em Sintra, recebe mais
uma sessão do Teatro para
Bebés, “O Som das coisas”,
no dia 5 de março, pelas 10h.
Ao longo do ano poderá

O Teatro para Bebés volta ao Centro Cultural Olga Cadaval em março
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 Ticket-
line.
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 o livro impresso mais
antigo escrito em por-
tuguês e foi produzido
em Chaves, no Norte de
Portugal. Uma verdadei-

HISTÓRIA LOCAL – Chaves

Este é o livro mais antigo da Língua Portuguesa e tem 530 anos

É
ra jóia da Língua Portuguesa.
Ao contrário do que muitos possam
pensar, o primeiro livro impresso em
Portugal na língua portuguesa não
foi produzido em grandes cidades
como Lisboa, Porto, Braga ou Coim-
bra. O livro impresso mais antigo em
português foi produzido em Cha-
ves, uma pequena cidade no norte
de Portugal. Para quem desconhece
a história desta pequena cidade, será

difícil perceber as razões pelas quais
terá sido aqui que o primeiro livro
português foi impresso. Mas Cha-
ves, na altura, era um centro cultural
de relevo, muito por causa de ser
uma cidade por onde passavam
muitos dos peregrinos que faziam
o Caminho de Santiago. Chaves
possuía, também, uma escola de
cirurgia (uma das primeiras de
Portugal), o que atesta a dimensão
e a importância desta pequena
cidade transmontana.
A impressora inventada por Gutem-
berg trouxe o surgimento da técnica
conhecida como “tipografia”. O
primeiro livro impresso tipografica-
mente foi a Bíblia, em latim. A confia-
bilidade no texto e a capacidade do
livro atender à demanda de um

público cada vez maior tornou-se
dependente da tipografia. Em Por-
tugal, a novidade chegou no início

do reinado de D. João II, que
governo o país de 1481 até sua morte
em 1495. O primeiro livro impresso
em Portugal foi o Pentateuco (os
cinco primeiros livros do Velho
Testamento, da Bíblia), na cidade de
Faro, mas com caracteres hebraicos.
Não se sabe com exatidão qual foi o
primeiro livro realmente publicado
em língua portuguesa, mas muitos
estudiosos consideram que tal livro
tenha sido “O Sacramental”, de
Clemente Sánchez de Vercial.
O que se tem como informações
concretas sobre “O Sacramental” é
que sua primeira edição foi impres-
sa em 1488 na cidade de Chaves,
mas o autor não era português. Ele
era um padre de León, uma
província da Espanha. O livro Sa-

cramental foi escrito por Clemente
Sánchez de Vercial. um clérigo leonês
que viveu entre o século XIV e o

XV e que escreveu várias obras
religiosas e moralizantes. A primeira
impressão portuguesa terá ocorrido
em Chaves em 1488. O seu Sacra-
mental foi um dos livros mais lidos
durante o século XV, tendo sido
proibido pela Inquisição no século
XVI e consequentemente queima-
do. Teve várias edições impressas
em língua castelhana e portuguesa.
Descubra o livro mais antigo da
língua portuguesa.
O Sacramental de Clemente Sánchez
de Vercial, obra pastoral redigida
entre 1421 e 1425 em língua
castelhana, depois dos livros
destinados ao ofício religioso, foi o
livro mais impresso na Península
Ibérica, desde a introdução da
imprensa até meados do século XVI.

A primeira impressão portuguesa
terá ocorrido em Chaves em 1488,
mas não existem provas concretas
que suportem esta tese. O incuná-
bulo do Sacramental impresso em
Chaves é considerado por alguns
«o primeiro livro em língua portu-
guesa impresso em Portugal».
Segundo Vindel, teria sido o primeiro
livro impresso em Espanha; cerca
de 1470 em Sevilha. Foi traduzido
para o catalão – Lo sagramental –
em Lérida, 1495. Conhecem-se treze
edições em castelhano, uma em
catalão e quatro em português. Das
edições em português, duas foram
impressas no século XV (Chaves,
1488 (?); e Braga (?), ca. 1494-1500 e
duas no século XVI (Lisboa, 1502;
e Braga, 1539).
O Sacramental é um depositário da
forma como deve viver o homem

medieval, tratando a alimentação, as
relações familiares, as relações
sociais, a relação com Deus, o traba-
lho, o descanso, a saúde, a doença
e a sexualidade, o que faz dele um
documento indispensável para o
estudo da sociedade medieval
portuguesa.

Assim começa o livro:
«E por quanto por nossos pecados
no tempo de agora muitos
sacerdotes que hão curas de almas
não somente são ignorantes para
instruir e ensinar a fé e crença e as
outras cousas que pertencem à
nossa salvação, mas ainda não
sabem o que todo bom cristão deve
saber nem são instruídos nem
ensinados em a fé cristã segundo
deviam, e o que é mais perigoso e
danoso, alguns não sabem nem
entendem as Escrituras que cada
dia hão-de ler e trautar.
E porende, eu Clemente Sánchez
de Vercial, bacharel em leis,
arcediago de Valdeiras em a igreja
de León, ainda que pecador e
indigno, propus de trabalhar de
fazer uma breve compilação das
cousas que necessárias são aos
sacerdotes que hão curas de almas,
confiando da misericórdia de
Deus.»


