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Entrevista ao presidente da Câmara Municipal
de Sintra, Dr. Basílio Horta
Neste recomeço e
depois das férias forçadas pelo confinamento, solicitámos
uma entrevista ao
nosso Presidente da
Câmara Dr. Basílio
Horta, que prontamente nos recebeu.
Foi uma conversa que
percorreu vários caminhos sem esquecer
a crise sanitária que
não poupa pobres nem
ricos e que tem mobilizado um enorme
volume de recursos
financeiros do município.
págs. 8, 9, 10
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LENDAS E FACTOS LENDÁRIOS DE SINTRA

Livros Lendários (1.ª parte)
Miguel Boim

É

nas páginas escritas por
outros que conseguimos
encontrar, muitas vezes, recantos que são casas únicas para a nossa alma descansar ou tirar prazer. Dentro dos
muitos estilos, há sempre um grupo
restrito de géneros onde acabamos
por, com maior facilidade, encontrar
essa tal casa que refresca a nossa
alma.

losos e excêntricos das grandes séries e filmes de hoje, numa brincadeira em que tudo é novo, não tem
desgaste, modos, maneiras de outros tempos, e parece ter sido tudo
feito numa fábrica por serem cópias
tão exactas umas das outras. No
passado existiu, como é óbvio,
produção em série, mas cada cópia
não era exacta.

Nos primeiros livros do nosso Reino – daqueles que estão disponíveis para nós hoje e que se relacionam directa ou indirectamente
Estando dentro dessa casa, conse- com Sintra – encontramos pasguimos colocá-la em outros mun- saportes para passados distantes.
dos, em outros tempos, como se fôs- O que aqui faz a diferença – distinsemos nós, por fora, deuses que a guindo-os da ficção escrita nos dias
de hoje – é que
são tempos passados que existiram, que realmente existiram,
e que se relacionam connosco
por terem ocorrido debaixo destes céus tão únicos que as pessoas de outras
culturas desejam, e por terem
ocorrido nesta
mesma terra que
O Palácio da Vila no início dos anos de 1500, por hoje pisamos,
Duarte d’Armas.
embora que com
diferentes subiconseguem transportar no tempo e das e descidas pelas terras serem
no espaço, até outras estações, até mexidas ao longo dos séculos,
outras culturas.
pelos caminhos e locais de passagem se irem modificando ao longo
Mas o tempo que nos sobra para das centúrias.
sermos deuses que nos proporcionam o que mais nos deslumbra é Um desses livros que faz parte damuito pouco, e faz-nos sentir como quilo a que me referi como dos priignorantes por não podermos co- meiros livros do nosso Reino, é um
nhecer tudo o que há para conhecer, livro que tem como título Livro da
todos os mundos que há para viver, Montaria ou Livro de Montaria.
todas as personagens que há para “Montaria” designa a caça ou correr
sentir. E isto, mesmo para quem é a caça, isto é: caça com animais em
em seu trabalho obrigado a estar terra, diferindo por exemplo da Falpermanentemente a ler livros de outros tempos.
Depois de muito do passado ler –
de forma consistente e permanente
– posso dizer que o passado guarda as mais belas histórias de fantasia – e por fantasia não falo em seres
mágicos; falo isso sim, de toda a magia que se vê envolvida na vida
humana, no correr dos anos, nas
nossas expectativas, nas nossas
crenças, e nas nossas interpretações do que a vida é. E, à medida
que o passado se vai tornando mais
vivo por termos mais contacto com
ele, por estarmos sempre a conhecer
novas coisas – simples, quase nem
directamente mencionadas –,
vamos, cada vez mais, fazendo mais
parte desse passado, vivendo cada
vez mais nesse mundo. Isso abrenos os olhos para as realidades de
outros tempos, e torna todos os
adereços considerados mais fabu-

tão queriam dizer (cá, por exemplo,
também queria dizer “porque”) começamos a ver que o Livro da Montaria é um manual de caça, mas tem
muito mais sobre a vida, a moral e,

Casamento de D. João I com D.
Filipa de Lancaster, em iluminura presente no manuscrito
Chronique d’Angleterre , do
século XV.
principalmente, sobre a natureza.
Ou mais concretamente, sobre a
lealdade para com a natureza. É certo
que o livro incide sobre a caça ao
cervo, ao urso, incidindo especialmente sobre o javali, mas fá-lo muito
sob a perspectiva do desenvolvimento de um cavaleiro. Menciona
que com a prática da Montaria um
cavaleiro ficaria muito melhor
preparado para as batalhas, ao invés
dessa preparação se ficar somente
pelas justas na Rua Nova, pois nestas justas o cavaleiro tinha apoios
na parte de baixo do ventre que o
atavam ao cavalo e os joelhos presos por faixas em redor desses. Para
quem já tenha lido romances históricos com cavaleiros, estes são pormenores reais, partes do nosso passado. E até mesmo a Rua Nova era
uma das mais amplas ruas de Lisboa
e situava-se imediatamente a norte
de onde hoje temos a Praça do
Comércio, tendo
ligações com essa
através de ruas
mais estreitas.

A minúcia com
que são descritos
certos conhecimentos é soberba.
O tecto da Sala das Pegas, Palácio Nacional de Particularmente
os conhecimenSintra (Palácio da Vila).
tos de quem concoaria (caça com uso de falcão) ou seguia sentir na pele a vivências nas
da Cetraria (caça com uso de falcão florestas e nos bosques. Não eram
e/ou outras aves de rapina).
conhecimentos curtos, restringidos
apenas a um mero facto como hoje
À primeira vista poderá achar uma tanto se vê e lê quando se olha para
vulgaridade, uma banalidade, e nem o passado; os conhecimentos
deverá perceber porque falo de um abrangiam o passar dos quartos de
livro que é visto como um manual hora, da neve, do sol, da altura do
de caça. Mas tendo a paciência de dia, da altura da noite...
o ir lendo e procurando saber o que
certos termos do português de en- É explicado, por exemplo, que o

orvalho cai durante a noite; se as
ervas estiverem orvalhadas de dia,
é somente devido à névoa, que é
grossa e que vem com águas
miúdas. Quando um javali passa, a
erva fica desorvalhada; mas existem
maneiras de saber quando passou,
e mesmo quando todo o campo se
apresenta orvalhado, sabe-se por
onde tal javali terá passado: perceber-se-á um rasto de orvalho muito
menos intenso que o orvalho nas
outras ervas em redor.

tante, com muitos pormenores da
vida, da vida real que os nossos
antepassados aqui também viveram.
Conhecendo esses pormenores,
sentimos as histórias da Serra de
Sintra de forma ainda mais deslumbrante. No meu próximo livro –
o qual estava previsto sair antes de
Junho, mas dada a situação que
todos vivemos encontra-se com
data de lançamento incerta – irei falar
bastante sobre todos estes detalhes
que aqui mencionei relativos ao
Livro da Montaria.

Se se souber como a noite foi, se
algumas ervas tiverem orvalho
apenas nas pontas, o javali passou
quando a noite estava no início,
porque todos os orvalhos quando
caem, sempre começam na ponta
das ervas. Mas mesmo sem orvalho
é possível perceber quando o javali
terá passado, pois no quebrar dos
talos das ervas, quanto mais
recentemente tiverem sido partidos,
mais tem ainda o çumo em si.
Mais à frente fala-se da natureza e
de bom senso, com exemplos
práticos de cenários de muito difícil
percepção no mato. É nesse contexto que o livro começa a dizer-nos
que por vezes é necessário sair do
assunto principal para que esse melhor se possa perceber – um pouco
como neste artigo até aqui tenho
feito, pois ainda não mencionei
Sintra. O livro começa então a falar
de Estronomia. É natural que não
entenda a que se refere; o termo hoje
é escrito como astronomia. Aí, o
Livro da Montaria, do século XIV,
começa a falar de astronomia mas
numa perspectiva de astrologia: fala
da natureza naturada, dos planetas
a circularem e o número de anos que
levam a fazê-lo, fala do oitavo céu,
dos signos, do zodíaco, e de muito
mais. O livro retoma posteriormente
o assunto principal depois de falar
de tempestades, ventos, chuvas,
pedriscos, do posicionamento dos
planetas e de como tal influencia a
chuva, o vento, e como afecta tudo
isso os talhares das unhas do javali,
as pegadas do javali, na terra e nas
ervas.
Quem escreveu este livro (ou compilou o conhecimento nesse presente, através de grandes conhecedores de Montaria), foi o Rei D.
João I, aquele que fez surgir o Palácio da Vila com uma configuração
mais aproximada do que hoje vemos.
Com a sua constante presença em
Sintra – em particular a partir da
década de 1390 – é impossível não
se ver estes conhecimentos descritos no Livro da Montaria serem
aplicados pelas gentes de então,
assim como pelo próprio Rei D. João
I, na Serra de Sintra, mesmo que
então essa não tivesse nos seus
topos a verde cobertura que hoje
tem. No Livro da Montaria conseguimos viajar até um passado dis-

Folha do Livro da Montaria
original, que havia sido roubada
em 1995 e em 2014 foi devolvida
ao Arquivo Provincial de Lugo
(Galiza, Espanha). Imagem do
Ministério da Cultura de Espanha.
Dentro destes livros do passado
que nos fazem viajar no tempo e no
sentir, há outros coevos ao da Montaria, e que, para que sinta ainda
mais Sintra e o passado da nossa
História, terei inevitavelmente que
deles falar. Tanto os que falam de
reis anteriores a D. João I, como
aqueles que só surgiram por D. João
I ter existido – tal como o Palácio da
Vila, com as suas grandes chaminés
brancas.

Muito mais haveria por dizer, mas
poderá encontrar mais informações, vivências e referências, no
livro “Sintra Lendária – Histórias
e Lendas do Monte da Lua”, que
também se encontra à venda no
Jornal de Sintra.

JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 12 DE JUNHO DE 2020

3

SOCIEDADE

Alunos da Universidade Sénior
de Massamá - Monte Abraão
fazem teatro radiofónico
Os alunos da disciplina da Oficina de Teatro, na Universidade
Sénior de Massamá e
Monte Abraão continuam a dar largas à sua
criatividade e depois
de terem interpretado a
peça “Leandro, o Rei da Helíria” (adaptada do texto dramático
da escritora Alice Vieira), e apresentado esse trabalho em
versão radiofónica, voltaram a mostrar o seu talento em nova
peça de teatro.
Agora foi a vez de apresentar e representar num único ato, a
peça “O Avarento” (de Jean-Baptiste Poquelin – mais
conhecido como Molière) com adaptação de “Sonho de uma
Noite de Verão” (de Shakespeare).
Com narração de Vítor Sesinando, a peça teve excelente
sonoplastia, música e magníficas interpretações e vozes de
António Dias, Antonina Gonzalez, Bárbara Lopes, Dália Silva,
Helena Simões, Isabel Carreira, Júlia Pereira, Luíz Biasi, Luís
Cavalleri, Luís Rodrigues, Leonor Martelo, Luísa Lapa, Lurdes
Dias, Maria do Céu Matias.
Os alunos daquela universidade sénior desenvolvem atividades nas áreas do desporto, alimentação, música, literatura,
artesanato ou outras e este projeto surge em pleno período
em que se apela a que a população mais idosa ” fique em
casa”.
Pode colaborar com aquela Universidade Sénior enviando os
seus vídeos executando algumas atividades para:
a plataforma “We Transfer”, disponível em https://
wetransfer.com/. Pode enviar um pedido de informações para
comunicacao@uf-massamamabraao.pt
José Carlos Azevedo

N.ª Sr.ª da Nazaré
em São João das Lampas

JORNAL DE SINTRA
DIRECTORA
Idalina Grácio de Andrade (TE-596 A)
jornalsintra.direc@mail.telepac.pt

São João das Lampas vai receber ainda este ano
a Imagem Peregrina de N.ª Sr.ª da Nazaré.

E

m reunião recente
os Confrades da
CONFRARIA de
Nossa Senhora de
Nazaré da Pederneira da Igreja Nova ou do
‘Círio da Prata Grande’
decidiram manter o Giro
Anual pelas 17 freguesias.
Assim, em setembro, a Imagem de N.ª Sr.ª da Nazaré irá
sair da freguesia da Terrugem
e entrar na freguesia de São
João das Lampas.

Quem tem o dever de decidir,
decidiu, e bem, como seria decidir bem qualquer uma das
outras possibilidades, que
eram a Imagem ficar mais um
ano na Terrugem, ou ir para a
Igreja Nova, ‘cabeça’ do Círio.
A salientar que, desde que foi
aprovado o compromisso
desta Confraria, em 1732,
estava a Imagem de N.ª Sr.ª
da Nazaré na freguesia de São
João das Lampas, nunca
houve interrupção do giro,

Representantes das paróquias – Círio Prata Grande

Imagem N.ª Sr.ª
da Nazaré
por isso a acontecer agora,
esta seria a primeira vez a
acontecer.
Em São João das Lampas não
haverá os, previstos, imponentes festejos, mas haverá,
de certeza, uma imponente
receção à Imagem Peregrina
de N.ª Sr.ª da Nazaré.
A Terrugem irá, igualmente,
com dignidade, entregar a
Imagem Peregrina que recentemente (mês de maio) percorreu os diferentes lugares
desta paróquia que, em 11 de
junho, faz 493 anos que
ganhou mais autonomia, face
à paróquia de que dependia
(Santa Maria).
Henrique Martins
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Associação de Reformados
Pensionistas e Idosos de Queluz
CONVOCATÓRIA
Convocam-se todos os sócios desta Associação, nos termos do n.º 1 do Art.º 16.º
dos Estatutos, a comparecerem na Assembleia-Geral a realizar na sua sede social,
sita na Rua Dr. Manuel Arriaga 72 A/B, em Queluz, no dia 24 de junho de 2020,
pelas 12.00 horas, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas relativo ao exercício do
ano 2019;
2. Apreciação, discussão e votação do parecer do Conselho Fiscal relativo ao
exercício do ano de 2019;
3. Outros assuntos de interesse para a Instituição.
Se à hora marcada não estiverem presentes o número de associados necessários
para a existência de quórum, a Assembleia terá início meia hora depois com qualquer
número de presenças, nos termos da alínea b) do n.º 1 do Art.º 21.º dos Estatutos.
Queluz, 29 de maio de 2020.
A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(a) Ana Fernandes Barbosa Freixo
Nota: Os documentos estarão à disposição dos sócios da ARPIQ, onde poderão
ser consultados durante a hora de expediente, oito dias antes da Assembleia.
Centro de Dia • Centro de Convívio • Apoio Domiciliário • Ginástica • Dança
• Canto Coral • Hidroginástica • Passeios
Rua Dr. Manuel Arriaga 72 A/B • 2745-158 Queluz - Tel. 214 365 998 / 214 355 530 / 214 367 930
arqueluz@sapo.pt • www.arqueluz.webdone.com
Estatuto IPSS conforme Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de Novembro • NIPC 500981051
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SINTRA
CÂMARA MUNICIPAL
PRESIDÊNCIA

EDITAL N.º 130/2020
Basílio Horta, Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao abrigo da sua competência
constante da alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º e para os efeitos do estatuído no artigo 56.º do
Regime Jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, torna público que por
deliberação da Câmara Municipal de Sintra, tomada na sua Reunião Ordinária, de 05 de maio
de 2020, ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do mesmo diploma, sobre
a Proposta n.º 304 – EQN/2020, foi aprovado o preço de Venda ao Público do Livro de
Reclamações de Estabelecimentos Comerciais, por unidade, em 20,08 (vinte euros e oito
cêntimos).
O presente Edital, encontra-se sem prejuízo da demais publicitação legal, designadamente
da afixação nos lugares de estilo, disponível ao público no Gabinete de Apoio ao Munícipe,
suas Delegações e na página da Câmara Municipal de Sintra na Internet em www.cmsintra.pt .

Fundado em 11/10/1920
Instituição Utilidade Pública

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
AVISO CONVOCATÓRIO
Ao abrigo dos números 1 e 3 do artigo 44.º e ponto único do artigo 78.º do
Regulamento Geral Interno do Clube, convoco a Assembleia Geral Ordinária
a reunir na Sexta-feira, dia 19 de Junho de 2020 (ao abrigo do art.º 18 do D.L.
10 A/2020 de 13 de Março) pelas 20,30 horas, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:
1. Apresentação, discussão e votação do Relatório de Actividades 2019/
2020;
2. Apresentação, discussão e votação das Contas do Exercício de 2019;
3. Eleição de Novos Corpos Gerentes para o Mandato de 2020/2021.
Se à hora marcada não se encontrar o número suficiente de sócios, a mesma
funcionará uma hora depois com qualquer número.
É obrigatório o uso de máscara e manter distanciamento social.
Lourel, 19 de Maio de 2020.
O Presidente da Assembleia-geral,
Dr. Bernardino Simão

O preço supra aplica-se a partir do quinto dia subsequente à afixação do presente Edital no
Gabinete de Apoio ao Munícipe da Câmara Municipal de Sintra.
Paços do Concelho de Sintra, 25 de maio de 2020.
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Dia Mundial do Ambiente
5 de junho é o Dia Mundial
do Ambiente, e não do Meio
Ambiente, pois pretende-se
que o Ambiente continue
inteiro (precisamos que
assim seja).
Metade (Meio) do ambiente
não é suficiente para as necessidades das pessoas, dos
animais e das plantas, ou seja,
dos seres vivos.
Meio e Ambiente são expressões usadas frequentemente
como sinónimas ...
A propósito de Ambiente, um
triste exemplo…
Em Alvarinhos (freguesia de
São João das Lampas, concelho de Sintra), mesmo junto à
EN247, no cruzamento para
Carvalhal (Mafra), o AMBIENTE parece ser ‘coisa’
chique, pois não há, desde há
imenso tempo, respeito pelas
pessoas e pelos territórios.
Lixo, + Lixo, + Lixo … para o
chão, como se fosse o ‘normal’. Pensamos que não, mas
as evidências são muitas. São
muitos a terem este procedimento (aqui como em muitos
outros locais pelo país fora).
A educação onde ficou?
São as pessoas de Alvarinhos que o fazem?
São as pessoas da freguesia
de São João das Lampas que
o fazem?
São as pessoas do concelho
de Sintra que o fazem?
São as pessoas da região de
Lisboa que o fazem?
A resposta será… Não! Isso
é que era bom!!!
O que presenciei no Dia
Mundial do Ambiente, no

“não há planeta b”

Campanha "Não há ervas daninhas"

O

referido local, foi mais uma
demonstração que a sensibilização ambiental não está a
ter efeitos positivos e, por
isso, tem de ser reforçada.
As escolas fazem alguma
coisa, mas as autarquias
locais (Câmara e Junta de
Freguesia) estão muito
aquém do que podem e
devem fazer.
É vergonhoso o que se continua a ver por todo o lado.
A educação não está a chegar
às pessoas.
O futuro a todos nós pertence
e não é só às gerações
vindouras.
Desabafos... e tristeza…
Obs: numa das fotografias

vê-se uma habitante de
Alvarinhos a sensibilizar um
‘forasteiro’ para que não
coloque no chão o que trás
no carro.
O ‘forasteiro’, após referir que
paga ‘impostos’, acabou por
abandonar o local sem deixar
nada, nem nos contentores,
o que seria o normal, nem no
chão (espera-se que não vá
colocar noutro local).
Sugere-se à Câmara (ou
SMAS) e à Junta de Freguesia que coloquem neste
local um cartaz de sensibilização para este gravíssimo
problema.
Henrique Martins
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ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL
CONVOCAÇÃO
Nos termos do disposto na alínea a) do art.º 19º, capitulo III dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral
da ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE QUELUZ, a reunir em
Sessão Ordinária, na Sede Social, em Queluz, na Rua D. Pedro IV n.º 1, no dia 17 de Junho, pelas 20.30,
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO BALANÇO, RELATÓRIO E CONTAS DA
DIRECÇÃO E PARECER DO CONSELHO FISCAL, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2019
Conforme determina o n.º 1 do art. 22.º dos Estatutos, se à hora marcada não estiver presente a maioria
legal dos sócios com direito a voto, a ASSEMBLEIA-GERAL reunirá, em segunda convocação, meia
hora depois, com qualquer número de sócios presentes.
QUELUZ, 01 de Junho de 2020.
O VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Amável Jesus Ramos Tenera
NOTA: O relatório e contas encontra-se à disposição dos Associados na Secretaria de Direcção a partir do dia 05 de Junho, pf.

Leia, assine e divulgue o Jornal de Sintra

Movimento Sintra sem Herbicidas, nascido
há 5 anos, cedo
aderiu à Campanha da Quercus “Autarquias sem Glifosato/Herbicidas”, congratula-se
com algumas conquistas e
etapas ultrapassadas.
Somos um grupo de alerta
ambiental e de cidadania
ativa, criado a partir de
uma inquietação comum a
todos os seus membros:
inquietação com o uso de
herbicidas no espaço público, mas também no espaço privado.
Constatávamos muitas
vezes que esses produtos
nocivos para a saúde de
todos nós, do planeta e
dos animais eram aplicados diretamente, ou por
empresas subcontratadas
da Câmara Municipal de
Sintra e /ou das Juntas de
Freguesia (ou Uniões de
Freguesias) do nosso concelho que pareciam agir
autonomamente. O facto é
que em dias de sol, em dias
de chuva ou de vento e,
muitas vezes, em plena
época de floração lá estavam as bermas de estradas
e as praças públicas, em
meio urbano ou rural, a
serem pulverizadas com
herbicidas, muitas vezes
sem respeitarem os cuidados de proteção pessoal
dos aplicadores (sem máscara e fatos apropriados).
Outra questão que nos
fomos apercebendo ao
longo do tempo é que nem
sempre eram colocados os
avisos obrigatórios, informando a população para se
resguardarem a si e aos
seus animais, ou esses avisos eram afixados com
datas erradas ou até sem
data. Locais proibidos
para aplicação de herbicida
- Decreto-Lei n.º 35/2017 como parques de merendas, parques infantis ou na
envolvente de escolas, foram mesmo assim “brindados” com herbicida, fazendo tábua rasa da lei em
vigor desde 2017.
Em novembro de 2019, o
Centro Cultural Olga Cadaval acolheu uma conferência organizada pela
Câmara Municipal de Sintra em parceria com o ISA
(Instituto Superior de
Agronomia), “Estratégias
para o controle de infestantes em Sintra”, onde se
fez a apresentação de algumas palestras importantes sobre a relevância
dos insetos na cidade, o
papel das “daninhas” na
preservação dos ecos-

sistemas e na sustentabilidade do meio urbano e a
apresentação de uma tese de
mestrado onde se questionava os prós e contras do
novo herbicida natural à base
de ácido pelargónico e se
seria este uma alternativa
sustentável aos herbicidas
mais comuns como o Montana, o Satélite, o Tornado, ou

informada e sem receios.
Criámos esta coluna no Jornal
de Sintra, que não é apenas
uma coluna de denúncias ambientais, mas também de artigos úteis e informativos sobre a importância da flora, da
sua conservação e da sua
utilização para vários fins.
O Movimento Sintra sem
Herbicidas, além dos artigos

o Envision, que são bastante
mais baratos, mas muito mais
tóxicos. Contudo, também o
ácido pelargónico não é
inofensivo, pois é igualmente
letal para insetos e, portanto,
para toda a fauna que depende deles para sobreviver,
como as aves e os répteis.
Perceber que as ervas não
são daninhas e que fazem
parte de toda a rede de vida
da qual nós, humanos, dependemos também, fazer

que tem publicado no Jornal
de Sintra e divulgado na página de Facebook, manteve
contactos constantes com a
CMS e com as várias Juntas
de Freguesia. Fez intervenções em reuniões da Câmara
e em Assembleia de Freguesia. Procedeu à entrega no
GAM de um abaixo-assinado
com mais de 2000 assinaturas. Tem organizado e colaborado em diversas campanhas de informação/sensibili-

entender isso ao cidadão comum, e aos responsáveis autárquicos, tem sido trabalho
de gigantes, mas imperativo
e é aqui que todos juntos precisamos de delinear formas de
sensibilização e de ação para
esta questão urgente e que
se prende com tantas outras.
E é nesta etapa de criação de
estratégias para fazer chegar
a mensagem a grande parte
da população urbana e rural
que esperamos que a nossa
colaboração com a autarquia
seja frutífera.
Na nossa opinião, e de muitos
outros ambientalistas e autarcas portugueses e estrangeiros, são necessárias novas
perspetivas de planeamento
nos cuidados e limpezas dos
espaços públicos. O mais
importante é aceitar a vegetação espontânea devidamente planeada e aprender a
conviver com ela de forma

zação junto dos cidadãos que
residem, estudam trabalham
ou visitam Sintra.
Temos tentado criar sinergias
com a Câmara Municipal de
Sintra, pois acreditamos numa
cidadania ativa e construtiva.
Agir em colaboração é sempre
um exercício mais proveitoso
para todos, abraçando assim
o verdadeiro papel de munícipes, que podem e devem ser
cidadãos participativos nas
tomadas de decisão, que afinal nos dizem sempre respeito direta ou indiretamente.
No sentido de assinalar no
digital o Dia Mundial do
Ambiente, celebrado a 5 de
junho, a Câmara Municipal de
Sintra associou-se ao movimento “Sintra Sem Herbicidas” na campanha de sensibilização “Não há ervas daninhas”, que está disponível
online.
Sintra sem Herbicidas
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Sintra faz-me respirar

C

onheci-o ainda menino
como Miguel, o filho mais
velho do Francisco Caeiro, meu antigo colega de
trabalho, injustamente já
falecido. Daquele primeiro momento
até este último (segundo) momento
distarão 29 ou 30 Anos. Cresceu, na
idade, na barba, no vulto, ainda que
mantenha o seu aspeto franzino,
cresceu também no nome, pois
passou a ser conhecido por RAM
Miguel, um NOME incontornável da
sua arte à escala mundial!
Vive na tangente, no limbo entre o
mundo artificial e o mundo natural,
coisa que desde miúdo o fascinava
e o empurrava para outras visões,
que lhe continuam a dar janelas para
vistas diferentes do seu mundo.
Cresceu como muitos de nós, em
Sintra, no meio da Serra, entre os
Capuchos e Monserrate, o ar livre,
um espaço privilegiado e sobretudo
abençoado pelo misticismo do
Monte da Lua…
Irreverente descobriu o surf e o
skate, sem que a ordem seja im-

Sintra por todo o Mundo, não pinto
ratos Mickeys, nem flores, nem
golfinhos, pinto Sintra. Faço
trabalho de autor e só assim faz
sentido para mim. Um dia mais tarde
logo se vê, mas agora pinto o meu
Mundo, o Mundo de Ram…”
O batismo como RAM surge do seu
fascínio pela série do Indiana Jones,
o gosto pela arqueologia e da
imaginação de um dos seus amigos
de infância que o alcunhou de

RAM Miguel
Ramsés e RAM (Rapid Aerosol
Movement) ficou …
“Tenho consciência que tenho um
nome forte na arte. E é pena que as

Na Serra de Sintra, como circular?
João Cachado

primeiras zangas amorosas, as
primeiras namoradas… e depois
toda aquela liberdade que a escola
nos dava, num espaço amplo com ar,
foi fundamental para o meu
crescimento e para o crescimento
de muitos. Por mim estarei lá ,ão
me limitaria a fazer o meu trabalho
e pronto… eu quero ficar um dia
inteiro a pintar, haverá gente nas
diversas atividades e eu estarei lá a
pintar…”
E é esta ligação ao Liceu de cada
um e de todos, que faz deste evento
único. O Liceu mudou-te? “sim,
encontrei gente incrível que me fez
crescer… aliás tenho uma tese de
que esta diversidade e qualidade das
pessoas de Sintra tem a ver com o
afastamento que tinhas do Mundo.
Sintra estava longe, Sintra estava
longe de Lisboa, estava longe da
cultura, alturas houve que nem
cinema tínhamos… então nós

N

o passado dia 18 de Maio
quando, tanto em Sintra como por todo o país, foram
reabertas as portas dos museus e monumentos, fiz
questão de ir até Monserrate
comemorar aquela medida, que tinha
tanto de acertada como de nada tardia,
já que surgia apenas dois meses após a
imposição das severas regras de segurança sanitária que até então tinham
vigorado.
Mesmo em tempo de confinamento, como nunca deixei de cumprir o programa
diário da caminhada dos seis quilómetros, muito naturalmente, aproveitei a
circunstância daquela decisão para
também o cumprir. E, pela tarde, meti
pés ao caminho, cumprindo decisão que
só não resultou tão bem quanto esperava
por ter sido confrontado com situação
inesperada.
Tendo passado pela Quinta da Fonte
dos Cedros e continuado a descer a velha
estrada de Colares, já depois do Chafariz
d’ El Rei, entre o local onde deixa de
haver pilaretes impeditivos do estacionamento até à Quinta da Penha Verde e,
mais à frente, nas imediações da Quintinha de Monserrate, aquele santuário
tinha-se transformado num inferno
inenarrável.
Muito simplesmente, naqueles espaços
tão convidativos da berma à esquerda
da estrada, os donos de dezenas e dezenas de automóveis tinham encontrado
o parque ideal para atafulharem aquele
que poderia ser mais um recanto do
sereno Cintra’s glorious Eden – do qual
tivemos um tão claro vislumbre durante
o tempo em que não houve a horrorosa
carga de trânsito automóvel – transformando-o num inferno inenarrável.
Afinal, perante espectáculo tão desanimador, que surpresa era a minha? Pois,
nada mais nada menos do que a do radical e irremediável ingénuo que, apesar
dos seus setenta e tal anos, ainda continua a acreditar ser este o tempo de
prevalecerem só as civilizadas atitudes
que lugares únicos, como os desta Sintra,
deverão suscitar a quem afirma o seu
indefectível amor a terra tão especial.

Normalidade pré Covid-19,
impossível regresso
portante e daí até ao graffiti, não foi
uma pequena manobra, mas um
pequeno passo.
“… Fiz um workshop (com o writer
Wize, de quem se viria a tornar amigo
e companheiro de trabalho) e esse
novo mundo para explorar, passou
a ser dominante!
Com 17 anos fez a sua primeira e
talvez mais importante viagem
(quem viaja sabe mais e vê melhor),
de Sagres a Hossegor (França) pela
costa atlântica e procurou a parede
perfeita, parede que separava os
seus dois mundos, a liquida que o
fazia andar, a estática que o fazia
pintar e voar!
Hoje é um dos principais criativos
da Eastpack, marca americana de
estilo de vida mundial fundada em
1952, em Massachusetts - EUA,
especializada no design, desenvolvimento, fabricação, marketing e
distribuição mundial de uma gama
de produtos, incluindo bolsas,
mochilas, equipamentos de viagem
e acessórios.
“Já pintei em 47 países diferentes e
em todos os continentes e sempre
com Sintra presente, já espalhei

pessoas, sobretudo em Sintra não
tenham consciência do peso dessa
arte, Sintra e a sua visibilidade
valem milhões. O Sport União
Sintrense tem um património
cultural incrível. Artistas de todo o
mundo e de valia mundial pintaram
no Hall of Fame (os muros do
parque desportivo do clube, que
Ram, Whils, Bordalo II e outros
artista de apreço mundial pintaram
um dia e que hoje só são vistos em
fotografias…) “… um dos meus
sonhos é poder pintar outra vez os
muros do Sintrense com artistas
de todo o Mundo, que estão
desejosos de o poder fazer. Aquele
local tem peso na arte urbana mundial. As pessoas que não estão
ligadas ao graffiti não percebem o
santuário que aquilo é para nós…
até artistas da Nova Zelândia cá
teríamos…” E a festa dos 50
Anos do Liceu de Sintra? “… faz
todo o sentido participar, é a minha
escola, vivia ali perto, ora estava em
casa ora na escola, fiz ali as minhas
amizades, a minha “grupeta”, ainda
hoje nos juntamos e continuamos
amigos, os primeiros namoricos, as

7

tínhamos que pensar, tínhamos que
criar, para termos! E depois Sintra
para as pessoas de Lisboa, era
longe… tinha humidade e não
vinham, foram elas que perderam,
nós fomos obrigados a pensar, a
criar e evoluímos, foi o que se
passou com os portugueses,
tínhamos o mar de um lado, a
Espanha do outro, era uma parede e
tivemos que pensar, que criar… que
foi uma coisa que infelizmente
deixámos de fazer…” e pormenoriza: “… tive um professor de
desenho, o Alvim, que nos proibia
de usar borracha, ora isso obrigavanos a pensar o risco. Dava-nos mais
confiança e mais certeza no traço,
que para gente das artes é
fundamental .”
Este será mais um nome que o Liceu
mandou para o Mundo e que estará
na Festa. Sozinho? “… não, com a
minha mulher e com o meu filho…
quero que vejam onde cresci.”

José Rosinha

De repente, apenas dois meses passados, aquela era, nem mais nem menos, a
simbólica imagem da sintrense normalidade pré Covid-19 em que, anos a fio,
consequência de um turismo descontrolado, imperou a mais evidente agressão aos valores caros ao equilíbrio ecológico. Ora bem, de acordo com a temática
mais recente dos textos que tenho vindo
a partilhar, se há situação que, de modo
algum, tanto eu como uma grande maioria
de sintrenses pretendemos regressar é
àquela perversidade que, tão penosamente, tem afectado Sintra e todos os
destinos em que se conjuga e articula a
mais sofisticada beleza do património
natural e edificado.
É inegável e de toda a justiça constatar
que, desde 2018 – nomeadamente
através da crucial decisão de condicionar
o acesso do trânsito de viaturas particulares à Vila Velha, a mais crítica das
zonas integradas no centro histórico – a
Câmara Municipal de Sintra tem vindo
a demonstrar como pretende estar à altura das específicas exigências de Sintra.
Também é inegável que, durante este
período de dois anos, pura e simplesmente, não foram dados alguns passos
decisivos e, entretanto, concretizados
outros não isentos de erros remediáveis
que não põem em causa a coerência e
lógica da inequívoca vontade, em todas
as vertentes observáveis, de a autarquia
regular quer o trânsito de acesso, quer a
circulação bem como o estacionamento
das viaturas particulares.
Como todos sabemos, nenhuma daquelas três vertentes da questão em apreço

poderá ser equacionada e, subsequentemente resolvida, sem a perspectiva integrada e articulada do envolvimento de
uma rede de transportes públicos colectivos que, em termos de horários, frequência e destinos, satisfaçam as necessidades de residentes e de visitantes.

Colectivos, seguros,
ecológicos

De qualquer modo, não deixa de ser
lamentável mas altamente significativo
que, já em 2020, em pleno século vinte
e um, Sintra ainda não tenha eficazmente resolvido um problema tão determinante como o da rede de transportes
em apreço que, por todo a Europa, em
terras onde se colocam questões análogas, já foi devida e definitivamente trabalhado há várias décadas.
Mais uma vez, de braço dado com tantos
amigos, que vivem e sentem estes problemas com o forte empenho de muitos
anos de luta, como é o caso dos da Associação de Defesa do Património de
Sintra, venho fazer um apelo ao executivo da Câmara Municipal de Sintra.
É tempo de cumprir as recomendações
mais atinentes à defesa do património
pronunciadas por técnicos da UNESCO, em reunião realizada na sede da
Parques de Sintra em 2006, com alguns
de nós – a Adriana Jones da ADPS bem
como o Fernando Morais Gomes da
Alagamares e eu próprio – que vão no
sentido de, salvaguardadas as excepções
habituais, apenas permitir a circulação
de transportes públicos colectivos entre
os pontos altos da Serra e na estrada de
Colares.

Lucidez contra tacanhez
Se e quando assim vier a suceder, quem
pretender visitar o Castelo dos Mouros,
o Palácio da Pena, o Convento dos Capuchos e Monserrate, ou o faz através
dos conhecidos percursos pedonais,
alguns dos quais absolutamente fascinantes, como entre o Portão dos lagos e
o Parque das Merendas, ou utilizará a
rede dos transportes públicos, na
modalidade em que o utente pode entrar e sair quando quiser, de acordo com
os destinos do seu interesse, sem as
restrições dos passeios organizados.
Assim como não receou as reacções
dos cidadãos que, ainda hoje, a contrario sensu de tudo quanto é prática
civilizada, se manifestam contra a
impossibilidade de irem no seu carrinho comprar queijadas à Piriquita,
também não deve a autarquia recear
as reacções de quem, por falta de lucidez ou de adequada informação,
continua a insistir na solução da viatura privada para aceder aos monumentos, jardins e parques disseminados pela Serra de Sintra.
Tais práticas fazem parte de um passado em que o paradigma do uso do
automóvel era bem diferente daquele que se impõe vigorar actualmente.
Para que tudo isto passe do projecto,
há tantos anos sonhado, para uma
Serra de Sintra devolvida ao ambiente que a todos, a todos nos convém,
preciso é negociar com as instâncias
dependentes do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas no
sentido de que todos aqueles referidos circuitos possam enquadrar-se
no modelo proposto.
Também por aqui passa a defesa e o
respeito pelo designado espírito do
lugar. É, aliás, neste contexto que,
estando a viver um período de despoluição como não há memória, a
Serra espera dos cidadãos o melhor
e mais empenhado envolvimento
cívico e, dos decisores políticos autárquicos, a resposta mais competente aos desafios lançados por tempo tão desconcertante como exigente.
[João Cachado escreve de acordo com a
antiga ortografia]
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ENTREVISTA

Entrevista ao presidente da Câmara Municipal
de Sintra, Dr. Basílio Horta
Graça Pedroso

Neste recomeço e depois das férias forçadas pelo confinamento, solicitámos uma entrevista ao nosso Presidente da Câmara Dr. Basílio Horta, que
prontamente nos recebeu. Foi uma conversa que percorreu vários caminhos sem esquecer a crise sanitária que não poupa pobres nem ricos e que
tem mobilizado um enorme volume de recursos financeiros do município.

O

dr. Basílio Horta é
o presidente do segundo maior município do país com
um enorme território e um elevado número de
habitantes. Será também o
município onde podemos encontrar as maiores assimetrias.
Como tem sido gerir tanta
diferença?
É muito difícil de gerir mas
simultaneamente muito apaixonante. Tem as duas vertentes.
Sintra é um concelho único
em termos nacionais pela sua
grande extensão territorial,
320 Km2 e porque nele habitam 386.000 pessoas. Por
outro lado também é um concelho único pelas dificuldades que resultam das diferenças que referiu.
Os concelhos que mais se
aproximam de Sintra têm características muito diferentes
das nossas. Dou-lhe três
exemplos: Lisboa tem mais
cerca de 100.000 habitantes
mas distribuídos por 100
Km2, menos de um terço da
nossa área; Cascais, com
212.400 habitantes, tem 97
Km2; Vila Nova de Gaia, o
mais aproximado em número
de habitantes tem uma área
geográfica de apenas 160
Km2.
Como podemos constatar a
relação entre território e população imprime uma característica muito específica ao
nosso concelho, para além da
diversidade que referiu.
A norte deparamo-nos com
um concelho rural, tradicional, bastante conservador
ainda. Depois olhamos para
Sintra sede do concelho, seus
arredores e serra onde podemos encontrar um importante
centro cultural com uma forte
componente turística e uma
população que apresenta um
nível social elevado, com
grande poder de compra.
Finalmente a zona urbana,
muito próxima de Lisboa,
onde existe a maior freguesia
do país e quiçá da Europa que
é Algueirão Mem-Martins,
com 66.000 habitantes. Se
fizermos as contas, as fregue-

Basílio Horta, presidente da CMS
sias de Algueirão Mem-Martins e Rio de Mouro ultrapassam juntas os 100.000
habitantes.
O nosso concelho é na verdade muito mais uma região
do que um concelho. Esta
característica traz-nos grande
responsabilidade mas também torna muito apaixonante
gerir tanta diferença.
Com o aparecimento da pandemia houve alguns projectos adiados face à urgência de novas necessidades?
Em que medida o concelho foi
afectado?
Nenhum projecto foi adiado.
A Câmara de Sintra, apesar da
crise instalada, tem cumprido
com todos os compromissos
assumidos e também com
todos os projectos em execução e projectos contratados
ou em vias de contratação,
incluindo os do sector das
obras em curso ou programadas.
Continuámos a apoiar os
teatros sem espectáculos, as
creches sem crianças etc. Não
só continuámos a apoiar
como reforçámos os apoios.
No entanto, até 31 de Junho,
iremos rever todos os projectos em carteira, aqueles que
não estavam sequer em início
de execução para ver quais os
que deverão ser suspensos
por algum tempo e quais os
que deverão continuar. E
porquê esta revisão?
Não é por uma questão financeira – felizmente a Câmara
continua a possuir meios suficientes – mas por uma questão de prudência em relação

foto: arquivo

ao futuro próximo. Nós temos
a obrigação de fazer uma
análise das dificuldades que
poderemos vir a enfrentar no
futuro. Não uma análise
pessimista mas sim realista.
Temos a profunda preocupação de que, depois desta
crise sanitária virá certamente
uma crise económica e social.
E se neste futuro vier a
acontecer a crise social que
adivinhamos a partir de Setembro, a Câmara não pode
olhar para o lado, tem que estar empenhada em ajudar a
mitigar os efeitos dessa crise.
Por esta razão estamos empenhados em analisar os projectos que ainda se encontram em carteira a fim de os
reavaliar ou mesmo adiar se
for caso disso, pegando nesse dinheiro e aplicando-o nas
famílias.
Espera-se que não seja
necessário mas se acontecer
estaremos preparados Posso
dar como exemplo de projectos que deverão ser suspensos o Parque Urbano da
Serra da Carregueira e o Parque Oriental de Vale de
Cambra. Dois projectos que
me eram muito queridos e que
nesta altura vão ser reanalisados. A Ponte Verde entre
Queluz e a Matinha que faz
parte do Eixo Verde Azul, uma
obra que custará quatro
milhões de euros e que atravessa o IC 19, será somente
adiada uma vez que não podemos perder o apoio de 600.000
• da União Europeia a ela
destinados.
Mas há um projecto que con-

tinuará. O Jardim Romântico,
na Corredoura, cujo início da
contratação pública acabei de
assinar. É um jardim lindíssimo
que envolverá uma verba de
cerca de 300.000 • e que não
poderia ser posto de lado por
aquilo que irá significar para
quem dele usufruir. Em tempos de crise temos também
que pensar na importância
destes espaços para as pessoas.
A crise social instalada vem
de mão dada com o desemprego. Quais são os números
deste flagelo no concelho?
À semelhança do que está a
acontecer por todo o lado o
desemprego aumentou muito.
Sintra estava quase com
pleno emprego, tínhamos
apenas 4,6% de desempregados. De um momento para
o outro estamos com mais de
10% de gente sem trabalho.
Só para lhe dar uma ideia, em
relação ao mês passado o
desemprego em Portugal
aumentou 20%.
Estamos à beira de uma crise
social grave. Por esta razão
temos obrigação de nos preparar para a podermos superar.
O dinheiro da Europa vai ser
importantíssimo e o discurso
da senhora Merkel e do Presidente Macron terá certamente
um efeito tangível nas negociações que estão a decorrer.
Se esta ajuda vier nos termos
que estão a ser negociados é
de uma importância enorme.
Pelo volume do dinheiro a
disponibilizar e fundamentalmente por um aspecto muito relevante: é a primeira vez
que a Europa admite endividar-se como União Europeia.
Esta ajuda é inadiável especialmente para os países mais
endividados, por permitir o
alívio das suas dívidas nacionais e que esse dinheiro possa
ser investido nas respectivas
economias, minorando os
efeitos da crise.
A Câmara de Sintra não tem
estado alheia a nenhum dos
problemas que afectam o
concelho. De maneira perfeita? Não, não há obras perfeitas, queremos sempre fazer

mais e melhor mas temos feito
tudo o que tem sido possível.
Como sabe fazer um hospital
não é competência da Câmara, mas nós não o tínhamos e
por essa razão tivemos que o
lançar.
Fazer centros de saúde não é
competência da Câmara mas
tínhamos de o fazer.
Dar 2,4 milhões de euros/ano
aos bombeiros é muito dinheiro mas temos de o fazer
em nome da nossa segurança.
Fazer obras nas escolas do
estado não é uma competência nossa mas tínhamos
de o fazer.
Tudo isto envolve um volume
muito grande de dinheiro
investido mas que a Câmara
pôde fazer porque o poupou.
E agora, nesta altura de crise,
é que se percebe a importância da Câmara ter os meios
financeiros que teve e que
continua a ter.
Se tivéssemos delapidado dinheiro para angariar apoios
ou para ganhar benefícios
nós hoje não poderíamos ajudar as famílias como queremos continuar a fazer até ao
último dia do nosso mandato.
Fale-nos do que considera
mais relevante de entre as iniciativas que a Câmara desenvolveu ou vai desenvolver
para minorar a crise que se
avizinha.
A 31 de Dezembro deste ano
vamos ter novamente necessidade de reavaliar a situação
e de reunir os meios necessários para podermos encarar
uma eventual crise social e
intervir nela.
Temos em Sintra 185.000 famílias, é bom termos consciência disto. É para essas
famílias que nós governamos
é nelas que concentramos a
nossa atenção.
Com o aparecimento da pandemia e numa primeira fase,
antecipámos as medidas
cautelares até em relação ao
governo.
Fechámos jardins e parques,
fechámos ginásios, fechámos
repartições públicas. Depois
implementámos logo de
seguida uma medida de alívio
das despesas familiares diminuindo o custo da água em

35% para o consumo doméstico, em 20% para as
empresas e comerciantes e
reduzimos a zero euros os
encargos com o fornecimento
de água aos beneficiários da
tarifa social. Contamos manter estes descontos até 15 de
Julho o que representará um
encargo para a Câmara de
quase quatro milhões de
euros Foi também necessário
nesta primeira fase acorrer ao
Hospital Amadora Sintra – à
época os fornecimentos do
estado estavam extremamente atrasados – com um
donativo de um milhão e meio
de euros para aquisição de
ventiladores, de um Raio X
portátil, de líquidos desinfectantes e outros equipamentos de protecção.
Depois tivemos que reforçar
o Fundo de Emergência Social
da Câmara. Quando aqui chegámos para o primeiro mandato este fundo era de 150.000
•. Nessa altura sofreu logo um
reforço de 50.000• e posteriormente foi sendo aumentado em face das muitas
situações a que tivemos que
acudir até que, ultimamente,
já atingia mais de um milhão
de euros. Nestes tempos de
pandemia houve novamente
necessidade de aumentar a
verba disponível em mais um
milhão de euros. Este fundo
destina-se à compra de medicamentos e ao pagamento
de renda de casa de pessoas
referenciadas e devidamente
inscritas nos serviços. Cada
pessoa que reúna as condições para beneficiar deste
fundo tem direito a receber até
1.000 • para estas despesas.
As IPSSs naturalmente começaram a ter muito mais
trabalho do que o habitual.
Por esta razão foi também
reforçada a verba que habitualmente lhes distribuímos
em mais um milhão de euros.
Em relação às máscaras,
quero esclarecer que nós não
as encomendámos em grande
quantidade logo no início da
pandemia. Optámos sempre
pelas orientações da OMS e
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ENTREVISTA
da Direcção Geral de Saúde
quanto aos critérios a seguir
relativamente à distribuição
das mesmas. Logo que a
OMS e a DGS modificaram a
sua posição lançámos de
imediato concurso para a
aquisição de 2 milhões de
máscaras.
Antes e numa primeira fase já
havíamos distribuído máscaras a quem estava a lidar
directamente com as pessoas
infectadas: o pessoal dos
nossos centros de saúde e o
pessoal das corporações de
bombeiros a quem desde
logo distribuímos também o
equipamento completo para
enfrentar a situação.
Nessa altura, como se recordam, o uso generalizado de
máscara não era recomendado pela OMS nem pela
DGS.
Agora e após as novas orientações a Câmara está a fazer
distribuir um milhão de
máscaras pela população em
geral, gratuitamente, através
dos serviços de correio.
Ainda temos guardado um
milhão de máscaras para a
seu tempo continuarmos a
distribuição a bombeiros e a
pessoal de saúde.
Os encargos financeiros que
a Câmara teve que suportar
nesta 1 fase devem rondar os
8 Milhões de euros.
Na segunda fase deste combate olhámos para a economia
e criámos o Fundo de Emergência Empresarial dotado
com 3 milhões de euros.
Este fundo destina-se a apoiar
micro empresas que apresentem um volume de negócios
que não ultrapasse os
100.000•.
Estamos a falar do apoio devido a quem vive dos seus
pequenos negócios que
foram obrigatoriamente
encerrados durante dois
meses. Este fundo tem vindo
a apoiar os empresários com
a verba de 1.500 •, o que
deverá corresponder a cerca
de 50% dos prejuízos acumulados neste período.
As candidaturas a este Fundo
de Emergência Empresarial
estão abertas até ao final de
Junho.
Estamos agora a iniciar a terceira fase de medidas com um
conjunto de verbas que irão
ser distribuídas por várias
instituições do concelho.
Assim, no passado dia 2 de
Junho apresentámos em
reunião de Câmara um importante conjunto de apoios
extraordinários no contexto
da crise, cuja proposta foi
aprovada por unanimidade e
da qual constam:
• 225.000 • para as

corporações de bombeiros ·
275.000 • para as juntas de
freguesia
• 250.000 • para o Fundo de
Emergência Cultural que irá
distribuir esta verba pelos
grupos profissionais de
teatro, música e dança
• 230.000 • para o Fundo de
Emergência Desportiva da
qual beneficiarão as associações desportivas do concelho · 105.000• destinados ao
sector dos táxis
• 33.000• destinados às
Associações Juvenis
• 64.000• para os concessionários das praias do
concelho, por forma a apoiar
no pagamento aos nadadores
salvadores (uma vez que foi
proibida a instalação de
barracas e de toldos).
A 31 de Julho faremos um
ponto da situação e depois
das férias, em Setembro
Outubro e Novembro voltaremos a fazer avaliações mensais da situação social no
concelho e em função das verbas que tivermos continuaremos a fazer o que for
necessário.
Apesar de todo este investimento, que neste momento
deve ultrapassar os vinte
milhões de euros, posso dizer
que a Câmara não tem dívida
nem se endividará.
Éramos muito criticados por

estas pessoas possam também ser apoiadas. Certas
paróquias já conseguiram lá
chegar.
Nas escolas também continuaremos a oferecer às crianças e às famílias conjuntos de
máscaras e de líquidos desinfectantes.
O novo PDM, aprovado em
Dezembro passado, reduz a
área construível e aumenta
os espaços dedicados à actividade económica e aos territórios naturais e florestais.
Apesar do PS ter feito aprovar este importante documento apenas com os seus
votos e os do PAN, obteve a
votação favorável dos Presidentes de Junta os quais,
apesar de maioritariamente
representarem candidaturas
do PS representam também,
de maneira muito próxima, o
sentir das populações. Quer
comentar?
O PDM é das iniciativas mais
importantes deste mandato
porque é um documento
estrutural.
Quando fala da votação ela
é, em si mesma, a prova de
que este PDM é um instrumento equilibrado e bom:
porque o PS e o PAN votaram
a favor, o PC e o Bloco de Esquerda votaram contra porque o PDM é muito permissivo e o PSD e o CDS também

Se a crise social se agravar as famílias poderão
continuar a contar com o apoio da Câmara.
Éramos muito criticados por termos 170
milhões no banco. Ainda bem que o tínhamos
termos 170 milhões no banco.
Ainda bem que os tínhamos,
ainda bem que continuamos
a ter o suficiente para podermos continuar a ajudar quem
precisa.
Quem, efectivamente, precisa!
É ponto de honra do meu
mandato que não haja em
Sintra pessoas com fome.
Neste sentido temos muita
informação recolhida através
das juntas de freguesia e das
IPSSs acerca da situação das
famílias, a algumas das quais
temos que ser nós a chegar.
Temos consciência de que
existem neste momento
muitas famílias que dificilmente pedirão ajuda pois são
oriundas de níveis sócio
económicos onde nunca
sentiram essa necessidade e
não conseguem enfrentar a
situação de ter que pedir
ajuda.
É necessário criar mecanismos para que, discretamente,

votaram contra porque entendem que o PDM é muito
restritivo.
Julgamos por isso que o
actual PDM é um documento
estruturante, equilibrado e de
grande coragem. É a cara de
uma estratégia de desenvolvimento sustentado e inclusivo.
Temos que preservar as
riquezas do nosso concelho
e este PDM tem por objectivo
preservar o nosso território,
a nossa paisagem e a nossa
cultura. E é exigente na construção e é exigente a corrigir
os erros do passado que
tinham que ser corrigidos e é
exigente a perspectivar o
futuro.
Porque o futuro não está na
quantidade da construção
mas sim na qualidade da
construção, na qualidade do
ordenamento do território. Se
não tivermos estas ideias na
primeira linha das nossas
preocupações estamos a aca-

bar com o sonho das novas
gerações.
Temos obrigação de tudo
fazer para podermos deixar às
novas gerações um concelho
melhor do que o que recebemos. Um concelho que
preserve aquilo que tem de
ser preservado.
Ao olharmos para a zona
norte do concelho o que seria
se chegássemos a S. João das
Lampas, ao Magoito, à Terrugem, a Colares e as paisagens
magníficas tivessem sido
estragadas? As paisagens
magníficas que temos e que
ainda se encontram intactas.
Que seria se deixássemos que
a construção sem regra nem
critério estragasse as nossas
praias também elas ainda
intactas?
Neste, como em todos os
PDMs houve interesses particulares que foram atingidos,
é verdade.
Quando se mexe nestas matérias há sempre interesses
particulares que são sacrificados. Mas a verdade é que
tem que se apelar a esses
particulares para que olhem
em redor, para que olhem para
a comunidade onde se integram. Se calhar, esses interesses que à primeira vista parecem prejudicados são afinal
beneficiados. Mais vale ter
património numa zona bem
ordenada, com grande qualidade, do que ter património
numa zona que está degradada.
Olhamos para o nosso concelho e vemos os verdadeiros
crimes que foram cometidos.
Só na construção de tapumes
que tivemos que fazer para
evitar deslizamentos de terras
que poderiam pôr em perigo
as construções já gastámos
mais de um milhão de euros.
O que aconteceu em Queluz,
na Tapada das Mercês, etc
são alguns exemplos.
Este PDM reflecte todas estas
preocupações e tem também
preocupações para o desenvolvimento da economia no
concelho.
Se Sintra quiser instalar no
seu território um investimento
internacional de grande
dimensão, uma empresa tipo
Google, por exemplo, não tem
uma área logística capaz de
captar esse investimento que,
por norma, é exigente. Essa
área logística deverá contemplar espaços para creches, para lazer etc.
Temos várias áreas de investimento económico mas nenhuma delas tem as infraestruturas necessárias.
O novo PDM cria áreas de
logística de grande categoria.
Agora, é evidente que estas

áreas implicam investimentos
grandes. Mas estão lá, estão
lá no PDM para que possam
ser feitas ao
longo do tempo. Acho que no
PDM as áreas de edificação
urbana, as áreas logísticas
que estão previstas, tudo o
que é protecção e tratamento

tante eixo ecológico que irá
atravessar os concelhos Sintra, Amadora e Oeiras?
Sim, o Eixo Verde Azul, a Ribeira da Lage, a Ribeira das
Jardas. Está também incluído
o Parque Urbano da Carregueira que se estenderá por
190 ha quando estiver

Os descontos de 35% na factura da água
mantêm-se até 15 de Julho.
As candidaturas ao Fundo de Emergência
Empresarial estão abertas até final de Junho.
das áreas património da
humanidade e das áreas de
transição têm tratamento
próprio.
Mas, e isto é muito importante, os valores ambientais
que consideramos bons para
estas zonas especiais são os
mesmos que defendemos e
que procuramos implementar
em todo o território do
concelho.
O princípio da igualdade é o
princípio fundamental da
minha gestão. Igualdade e
transparência.
O PDM é na verdade um instrumento de grande importância.
Quanto ao método como foi
elaborado se há instrumento
que tenha sido discutido,
que tenha sido divulgado,
que tenha sofrido vários
adiamentos até à sua implementação foi este nosso
PDM.
E se há instrumento que
tenha sido corrigido várias
vezes, foi este PDM. Porque
não há obras perfeitas e do
resultado da audição pública
cuja participação foi muito
numerosa, analisámos um a
um mais de mil reparos dos
munícipes. As audições pú-

concluído.
Mas o que foi feito em Sintra
do Eixo Verde Azul que ligará
a Carregueira ao mar não tem
comparação com o que a
Amadora e Oeiras, nossos
parceiros deste acordo tripartido, fizeram até agora.
Todo o projecto dentro do
concelho ou está em execução ou na sua maioria concluído e a ser desde já usufruído pelas pessoas, incluindo 20 Km de vias pedonais e cicláveis dos 30 Km
planeados. Os dez quilómetros que ainda não estão em
fase de construção dizem
respeito à via do Banzão, que
neste momento está dependente de alguns processos de
expropriação. O direito de
propriedade é um direito da
maior importância mas não é
o Novo Testamento. Deve ser
exercido mas também deve ter
em conta alguns interesses
sociais.
Como já referi anteriormente
existem alguns projectos ligados a estes aspectos de
ligação das populações à
natureza ainda não lançados
que irão ser suspensos. Posso mencionar a título de
exemplo a Cidade Desportiva

Se o dinheiro da Europa vier a fundo perdido
será muito importante. Mas tão importante
quanto isso é o facto de, pela primeira vez, a
Europa se endividar como União Europeia
blicas levaram a que corrigíssemos muitos aspectos
que hoje constam da sua
versão final aprovada.
Corrigimos muita coisa neste
PDM. Mais de 50% das
críticas que nos chegaram
foram aceites.
Nos 902 ha que estão consignados no PDM para instalação de 4 grandes parques
urbanos está incluído o Eixo
Verde Azul?
Quer falar-nos deste impor-

da Anta.
Isto porque, se amanhã
algumas das 185.000 famílias
do concelho tiverem que ser
apoiadas certamente que
escolherão o pão na mesa em
vez desta ou de outras obras.
Quando chegarmos a 31 de
Dezembro iremos ver qual a
situação do país e do concelho. Nessa altura, se os fundos
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europeus forem a fundo
perdido poderemos alimentar
a maior esperança se assim
não fôr iremos todos viver um
período muito complicado.
O senhor Presidente é um
dos Embaixadores do Pacto
dos Autarcas, a mais importante iniciativa urbana global
ao nível do clima e da energia
promovida pela Comissão
Europeia. O que tem sido feito
relativamente a estes temas,
qual o reflexo dessas acções
no nosso concelho?
Ao falar deste tema quero
aqui referir o trabalho inicial
da Vereadora Paula Neves, de
saudosa memória e que tão
precocemente nos deixou.
Temos na verdade um excelente serviço de ambiente na
Câmara de Sintra que tem
feito um excelente trabalho
mas, temos que dizê-lo, esta
fase inicial do Pacto dos Autarcas foi do tempo da Paula
Neves.
Por via deste Pacto dos Autarcas e do Comité das Regiões, Sintra está na primeira
linha de tudo o que se passa
a nível de ambiente na Europa
e no mundo.Fomos dos primeiros municípios, conjuntamente com Lisboa e Porto a
assinar o Pacto dos Autarcas
na cidade de Nova Iorque.
Éramos à época 30 e poucos
autarcas de todo o mundo,
hoje somos 200.
Destes trabalhos já resultaram alguns pactos que conduziram a significativos progressos em termos ambientais. O primeiro pacto foi o da
redução das emissões de
CO2 em 20%. Sintra já
conseguiu reduzir 30% o que
é muito importante.
Vamos assinar, através desta
plataforma a nível europeu, o

dos até hoje. Há já muita
gente na Europa e também o
Comité das Regiões, a trabalhar estes temas. Hoje olhase e começa-se a perguntar
várias coisas e, de entre elas,
se o modelo económico que
tem vindo a ser seguido está
correcto ou se devem ser
introduzidas alterações. E as
conclusões são que sim,
devem ser introduzidas
alterações.
Hoje a noção de crescimento
não deve ser quantitativa,
deve antes ser, cada vez mais,
qualitativa. Hoje em dia o
crescimento numérico só por
si não vale, temos que saber
o que está por detrás desse
crescimento. É necessário um
crescimento que respeite o
ambiente, que respeite o emprego, um crescimento inclusivo, ou seja, onde os
direitos sociais devem estar
sempre presentes em todo o
modelo de desenvolvimento
e não apenas o crescimento
aritmético.
O segundo pacto, que consiste na formação de valor,
apresenta a segunda reflexão
que deve ser feita. Ou seja,
esta crise demonstra que a
economia europeia está muito
dependente de economias
estranhas, nomeadamente
asiáticas, China, Coreia, etc.
Não pode continuar assim.
A cadeia de valor tem que
olhar mais para a União
Europeia e para os países que
a compõem, promovendo a
industrialização e a independência económica que actualmente não existe, valorizando
a comunidade. Este segundo
aspecto, a alteração da cadeia
de valor tem imenso reflexo
interno.
O terceiro pacto é puramente

Unidade de Saúde de Algueirão Mem Martins
Acordo Verde que é uma
iniciativa muito interessante
pois significa a concretização
de compromissos assumidos
livremente que visam atingir
vários objectivos ou pactos.
O primeiro pacto é o início da
construção da Economia
Verde. Esta crise abriu também a porta para o repensar
dos critérios tradicionais da
economia que foram segui-

ambiental. É a substituição do
carvão por energias limpas e
isso é de uma importância
enorme. Porque agora com o
aliviar da pandemia as centrais de carvão, nomeadamente na China, já se encontram quase todas a funcionar
e isto é uma matéria que não
pode passar em claro.
Deveremos em breve assinar
os termos deste Acordo Ver-

de, que será um instrumento
da maior importância que nos
coloca na primeira linha das
questões ambientais e do
futuro.
Fazendo um pouco a análise
do que se passou nestes
nossos mandatos na Câmara
podemos facilmente concluir
que o primeiro mandato foi de

Messa, vai ser inaugurado até
ao final do ano. Será a maior
Unidade de Saúde Familiar do
país. A seguir inauguraremos
a USF de Belas. Todos os investimentos que já estavam
na fase de execução ou a caminho disso continuaram,
apesar da crise. Especialmente os que se referem às áreas

fotos: site cms

Maqueta do novo Hospital
estabilização e o segundo
mandato queríamos que
tivesse sido de crescimento
mas acabou por ser de solidariedade devido à crise sanitária que se abateu sobre
todos nós.
Nesta caminhada o mandato
que se avizinha, seja quem for
que aqui estiver, deverá ser
de modernidade e de inovação, assente num projecto
global.
As start Ups foram e são
importantes mas neste futuro
que aí vem são insuficientes.
O terceiro mandato tem que
ter o objectivo da modernidade e da inovação logo a
partir do primeiro ano e para
isso temos que aprender com
quem mais sabe.
A nossa diversidade poderá
ajudar nestes novos rumos.
É inevitável que falemos do
novo hospital e dos centros
de saúde. Quer fazer um
ponto da situação?
No próximo dia 29 de Junho,
dia do Município, tenho aqui
uma reunião com o projectista, com o revisor do projectista e com o representante
do Ministério da Saúde com
o objectivo de aprovar o anteprojecto do futuro hospital.
Espera-se que em Julho entre
em concurso público internacional, que irá decorrer até
ao final do ano. Se tudo correr
como previsto no primeiro
semestre de 2021 teremos o
novo hospital em franca
construção.
Em relação aos centros de
saúde tenho a dizer que a sua
maioria já foram construídos.
O de Algueirão Mem-Martins,
nas antigas instalações da

de regularização junto dos
serviços camarários quanto
às obrigações atrás referidas
Espero bem que a Faculdade
de Medicina venha a ser ali
instalada. É bom para a
Universidade Católica e para
o concelho de Sintra
Almargem do Bispo continua
a ser a horta de Lisboa, o Vi-

da saúde e da educação. Neste capítulo não houve
nenhuma obra adiada.
O projecto da Faculdade de
Medicina da Universidade
Católica em S. Marcos irá
ser uma realidade?
Sinceramente ainda não tivemos tempo para voltar a
reunir com as partes interessadas. A última notícia que
temos é relativa à Ordem dos
Médicos que inicialmente se
tinha manifestado contra e
que segundo parece neste
momento emitiu um parecer
que não sendo totalmente
favorável já não será impeditivo.
Este dossier tem estado parado também devido a esta
crise que estamos a atravessar.
Mas a situação da Católica
em S. Marcos não tem só a
ver com a Faculdade de
Medicina.
Existem alguns problemas por
resolver com a Câmara relativamente aquela urbanização.
Há um conjunto de obrigações que os proprietários têm
que cumprir com o município
e que quer a Católica quer os
proprietários vizinhos ainda
não satisfizeram.
Temos notícia de que também
vai ser ali instalado um grande
colégio inglês que a Católica
conseguiu contratualizar.
Estamos a falar de um colégio
enorme, para mais de mil
alunos. E ainda de uma zona
habitacional para servir a Católica e também o Tagus
Parque que não possui essa
oferta.
Tudo isto, no entanto, carece

nho de Colares e os produtos
frutícolas indiferenciados
daquela região precisam de
apoios.
Numa futura candidatura à
Câmara de Sintra poderia vir
a designar um vereador para
os assuntos agrícolas do
concelho?
Sim, perfeitamente, se for
interessante é possível que
possa vir a acontecer. O tema
da agricultura tem estado
sempre presente nas nossas
preocupações.
Fizemos um Banco de Terras
com cerca de 20 ha constituídos na sua esmagadora
maioria por terrenos municipais e que já conta com
bastantes interessados e no
Gabinete de Apoio Empresarial existe um sector dedicado
exclusivamente à agricultura.
Temos tido também uma boa
colaboração com a Direcção
da Adega Regional de Colares
bem como com os principais
produtores pois a preservação do vinho de Colares
também nos preocupa.
O Dr Basílio Horta vai ser
candidato à Câmara de
Sintra nas próximas eleições
autárquicas?
Há um tempo para tudo.
Neste momento não estou a
pensar em candidatura nem
em eleições.
Estou cem por cento focado
nas necessidades dos munícipes. Mas tenho dito e repito
que há três condições para
uma eventual recandidatura.
Em primeiro lugar é poder
contar com o apoio do Partido
Socialista. Não seria candidato por nenhum outro
partido. Tenho tido da parte

do PS uma solidariedade sem
falhas e o programa do partido
de harmonia, de liberdade e
de direitos sociais que diz
muito a um democrata cristão
como eu. A síntese entre
liberdade e direitos sociais
que o PS sempre defendeu até
agora é um princípio que me
diz bastante, não havendo
por isso qualquer antagonismo ideológico. Em segundo
lugar a minha saúde. É preciso
que eu sinta que tenho saúde
para fazer mais um mandato.
Em terceiro lugar a minha
vontade. Que na altura em
que tiver que decidir sinta a
mesma atracção que sinto
hoje por esta terra maravilhosa.
Eu tenho uma vida política
muito longa. Já fui tudo o que
um político pode ser.
Fui deputado na Assembleia
Constituinte de que muito me
orgulho, fui também durante
30 anos deputado na Assembleia da República, fui ministro em várias ocasiões, fui
vice-presidente da Assembleia da República várias
vezes, fui embaixador, fui
candidato presidencial embora derrotado com 14,7% de
votos, 800.000 votos, apesar
de concorrer pelo CDS que, à
época, representava 4% do
eleitorado. Fui candidato
presidencial, é bom que se
diga, porque ninguém mais
quis ser e eu era o número dois
do partido e tive que me atirar
para a frente.
Posteriormente fui Secretário
Geral do partido, eleito no
Congresso do Porto.
Tudo isto para dizer que,
desta experiência longa como
político há duas ocasiões que
marcaram profundamente a
minha vida.
A primeira foi a fundação do
CDS, com o Diogo Freitas do
Amaral e o Adelino Amaro da
Costa.
Grande combate pela liberdade, pela diferença, pela
democracia.
A segunda é agora como
autarca, no final da minha
carreira política, é olhar para
este magnífico território e
sentir-me um pouco responsável por tanta beleza e pela
vida de tanta gente.
Só lamento aquilo que não fiz.
Só lamento aquilo que não
pude fazer porque as pessoas
merecem tudo do estado e é
para isso que a gente cá está.
Se eu for candidato fa-lo-ei
com muito gosto. E se for eleito ficarei muito grato aos
meus eleitores e serei sempre
muito respeitoso para com
aqueles que não votaram em
mim.
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70.º Aniversário
do Futebol Clube
“Os Odrinhenses”

A Sociedade Futebol Clube Os
Odrinhenses (FCO) faz, em 18 de
junho, 70 anos que ‘nasceu’. Este,
por várias razões, é um aniversário
histórico.
Recentemente (fevereiro e março)
houve assembleias gerais para a
eleição de novos órgãos sociais, o
que não se concretizou.
Os relatórios de atividades e de
contas de 2019 foram apresentados
e aprovados pelos sócios. O Plano
de atividades e o orçamento para
2020 não foram apresentados, pois
estes estavam dependentes de
haver novos órgãos sociais.
Na altura foi eleita uma comissão de
gestão para gerir os destinos do
clube até à próxima assembleia geral,
que se deveria realizar até final de
abril. As atividades do clube (bailes
e marcha) estariam suspensas
depois desta assembleia se não
houvesse novos órgãos sociais.
Todavia, o mundo alterou-se. No
nosso país muita coisa mudou e na
associação com sede em Odrinhas
algumas decisões se tiveram de
tomar.
1ª- antecipação da suspensão da
realização de atividades no clube
(bailes e marcha) logo no início de
março;
2ª- realização da assembleia geral
apenas no final de junho e
prolongamento do mandato dos
dirigentes até essa altura;
3ª- comemoração do 70º aniversário
do FCO sem o tradicional almoço e
sem baile. Mas com a realização do
seguinte ...
a) Colocação na página de
Facebook do clube de eventos
ligados ao clube nos últimos
tempos, com destaque para as
comemorações dos 20 anos da
inauguração da nova sede;
b) Colocação de um cartaz, em
Odrinhas, alusivo aos 70 anos do
clube;
c) No dia 21 de junho (domingo)
abertura das instalações do clube
para, seguindo as regras da DGS,
se ver o resultado das recentes
obras e fotografias impressas de
Odrinhas;
d) Convidar o executivo da Junta
para que no dia 21/06 (domingo), das
17h às 19h, se desloque a Odrinhas
para visualizar as obras realizadas e
tomar conhecimento da realidade
atual do clube (fechar portas?);
4ª- Continuar com o processo de
obtenção da licença de utilização da
sede do clube;
5ª- Tratar com a Lacticínios Vigor
da concretização da escritura de
compra e venda do terreno anexo
ao campo da bola.
O futuro do clube, da vontade dos
sócios depende. Haja é consciência
disso.
Henrique Martins

S A Ú D E

Mariana Sequeira*

COVID 19 – O impacto emocional da pandemia

D

esde o seu aparecimento,
a Pandemia COVID-19
tem tido um sério impacto
em diferentes vertentes
da sociedade: saúde,
economia, trabalho, comunicação,
relacionamento interpessoal/
familiar.
Apesar da saída do Estado de Emergência Nacional declarado a 18 de
março, estamos ainda longe de regressar à normalidade. Neste seguimento, é fundamental que mantenhamos uma atitude prudente,
cautelosa e de responsabilidade
cívica.
Toda esta mudança de comportamentos a que nos vimos obrigados
nos últimos tempos, teve certamente um impacto diferente em cada
um de nós, em termos emocionais.
Esta nova realidade, trouxe à população sentimentos de medo, angústia, ansiedade, com sérias implicações na saúde mental individual e social.
Com este artigo, pretendemos refletir acerca do impacto da COVID19 na saúde mental das populações
e fornecer algumas dicas ou estratégias para minimizar estes efeitos
que não devem ser subestimados.
COVID 19: Como gerir o stress
emocional?
Encontrar estratégias que nos
permitam lidar com o stress causado
por este surto, terá um impacto
positivo na forma como gerimos as
nossas emoções e as dos que nos
rodeiam.
Fique atento à seguinte lista de sintomas que podem traduzir dificuldade em gerir as suas emoções.
Alterações comportamentais:
– Aumento ou diminuição acentuados dos níveis de atividade e
energia
– Aumento do consumo de tabaco,
álcool ou outras substâncias ilícitas
– Maior irritabilidade e envolvimento em discussões
– Dificuldade em relaxar e alterações
do padrão de sono
– Choro frequente, preocupação
excessiva ou vontade de se isolar
Sintomas físicos:
• Dor abdominal ou diarreia
• Náuseas/vómitos
• Dor de cabeça ou outras
• Perda/aumento do apetite
• Transpiração excessiva e tremores
• Tonturas
• Palpitações
• Dor no peito
Alterações emocionais:
• Estar demasiado ansioso ou
assustado
• Sentir-se deprimido/triste/
angustiado
• Sentimentos de culpa ou raiva
• Dificuldades de concentração e
atenção
• Alterações da memória
• Dificuldade em tomar decisões

COVID 19 e Stress Emocional:
formas diferentes de reagir
A forma como reagimos às adversidades é muito variável e influenciada por diversos fatores como a
personalidade individual, experiências prévias, determinados problemas de saúde, recursos familiares e
sociais, atividade profissional e até
da comunidade onde nos inserimos.
No entanto, é possível prever quais
os grupos mais vulneráveis:
– População idosa e doentes crónicos, já que à partida têm um maior
risco de doença grave por COVID19.
– Crianças e adolescentes pela
dificuldade em gerir a informação e
integrá-la da forma correcta.
- Profissionais de saúde na linha da
frente que têm um maior risco de
contrair a doença, pela sua exposição.
– Doença psiquiátrica ou história de
abuso de substâncias dada a maior
vulnerabilidae e fragilidade emocional que apresentam.
COVID 19: Estratégias para
prevenir o stress emocional
É importante que mantenha alguns
dos seus hábitos durante este
período. Veja alguns exemplos na
lista seguinte.
– Faça pausas para ler e assistir a
programas televisivos não relacionados com COVID-19.
– Cuide do seu corpo e da sua saúde:
tente alimentar-se de forma saudável e consciente; pratique exercício
físico regularmente (é possível fazêlo em casa); evite o consumo de
álcool;
– Tire algum tempo para fazer
atividades que goste, procurando
adaptá-las à nova realidade. (exº:
trabalhos manuais, cuidar do jardim,
bricolage, criar uma horta)
– Não se isole e mantenha
contactos, quer seja pelo telefone
ou por videoconferência. Partilhe as
suas angústias e preocupações com
as pessoas que lhe são próximas;
– Procure obter informação credível
acerca do COVID-19 e partilhe-a
com os outros. Filtre apenas o
essencial. Ajudará a aliviar a sua
ansiedade e a dos outros também.
– Se tem animais de estimação tome
nota do seguinte:
– Os donos que não apresentem
sintomas podem sair para passear
os seus animais de estimação, respeitando as medidas de prevenção
recomendadas pelas autoridades.
Lave frequentemente aos mãos e
não toque nos olhos, no nariz e na
boca depois de ter estado em
contacto com o animal.
– Em caso de infeção por COVID19,
recomenda-se que deixe o animal de
estimação ao cuidado de outra
pessoa, evitando deixar também os
seus utensílios habituais ou desinfetando-os previamente (taça da
comida, taça da água, trela...). Se o

dono infetado com COVID-19 não
encontrar um cuidador temporário,
deve tomar medidas extremas de
higiene das mãos, usar uma máscara
na presença do animal e evitar o
contacto físico. Nestas circunstâncias, o passeio e limpeza do animal
ao chegar a casa devem ficar a cargo
de outra pessoa.
COVID 19: Serei capaz de ajudar
os meus filhos a superar este
momento difícil?
Se tem filhos é importante que saiba
que crianças e adolescentes tendem
a reagir em consonância com o que
observam à sua volta. Se pais e
cuidadores se mostrarem calmos e
confiantes, esta mensagem chegará
aos mais novos e servirá de
exemplo.
É claro que nem todas as crianças e
adolescentes respondem da mesma
forma ao stress. Veja alguns exemplos de manifestações mais típicas:
• Choro frequente ou irritabilidade
nas crianças mais novas
• Retrocessos comportamentais
(voltar a usar chucha ou urinar na
cama)
• Preocupação ou tristeza excessivas
• Comer de forma não saudável e
alterar hábitos de sono
• Irritabilidade e comportamento
agressivo nos adolescentes
• Fraco rendimento escolar e
desinteresse nas atividades
• Dificuldade de atenção e
concentração
• Desinteresse por atividades que
apreciava no passado
• Dores de cabeça ou no corpo,
recorrentes
• Consumo de álcool, tabaco ou
outras drogas.
Seguem-se algumas estratégias
que pode adotar para assegurar o
bem estar emocional dos seus
filhos:
– Tente conversar com os seus
filhos acerca da Pandemia COVID19, ajustando o discurso à
idade.
– Responda às suas questões e
inquietações e partilhe com eles
factos.
– Assegure-lhes que estão seguros
e faça-os perceber que é normal que
se sintam tristes. Partilhe com eles
as suas técnicas para lidar com o
stress.
– Limite o tempo de exposição a
noticiários, já que nem sempre as
crianças são capazes de gerir e
interpretar o que ouvem podendo
agravar o medo e ansiedade.
– Tente manter, dentro do possível,
as rotinas habituais. O tempo para
realização de trabalhos escolares/
aprendizagem deve manter-se.
Invista também em atividades que
estimulem a sua criatividade e
permitam descontrair.
– Seja um exemplo para os seus

filhos. Faça exercício, aprenda a relaxar, alimente-se de forma saudável
e mantenha-se conectado com
amigos e familiares.
– É normal que os seus filhos sintam
saudades da família e dos amigos.
No caso particular dos avós, grupo
mais vulnerável, aposte em videochamadas para os manter em contacto. Certamente terão momentos
divertidos e de descontração.
COVID19: Como superar a
quarentena?
Antes de mais, importa perceber
quais as circunstâncias em que as
entidades de saúde podem decidir
que fique em isolamento no
domicílio.
A quarentena e o isolamento são
medidas de distanciamento social
que, perante uma epidemia, têm
como objetivo proteger a população
e diminuir a probabilidade de
transmissão da doença em causa.
O que diferencia quarentena de
isolamento é o estado de doença do
indivíduo que se quer afastado
socialmente. Isto é, se estiver
saudável mas existir suspeita de
contacto com caso positivo, falamos
em quarentena. Se, por outro lado,
tiver a doença, falamos em isolamento. Este último vai impedir que
contagie mais pessoas.
Ficar em quarentena ou isolamento
pode representar um período difícil
e dar origem a sentimentos de
tristeza, insegurança e ansiedade.
Nos indivíduos saudáveis e com
doença ligeira, o isolamento é feito
no domícilio e é realizado um
acompanhamento telefónico diário
pelas equipas de saúde locais, que
asseguram a sua vigilância. Esta
monitorização permite que se sinta
acompanhando e possa gerir melhor
o seu nível de stress perante o
isolamento.
COVID 19: Reconheça os seus
limites e peça ajuda
Ao longo deste artigo referimos que
é expectável que se sinta ansioso,
angustiado e preocupado com o
contexto em que vivemos. No
entanto, se estes sintomas se
acentuarem e prolongarem no
tempo, pode ser necessário pedir
ajuda para os superar. Contacte o
seu médico de família que saberá
proporcionar-lhe o apoio devido.
Não se esqueça que a contenção
deste surto depende de todos.
Mantenha as medidas de proteção
recomendadas pelas autoridades de
saúde e desta forma poderá sentirse mais tranquilo e seguro.
* USF Lapiás
Grupo de Médicos Internos dos
Centros de Saúde de Sintra,
Colares, Várzea e Pêro Pinheiro
(USF Cynthia, USF Colares, USF
Monte da Lua, USF Lapiás)
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“Os Montelavarenses” entra para o clube dos “centenários” do concelho de Sintra

Celebrações a preceito prometidas a partir do mês de Setembro
Ventura Saraiva

Fundado no dia 5 de Maio de 1920, o Clube de Futebol
“Os Montelavarenses” assinalou de forma subtil os 100
anos de existência, devido às limitações impostas pela
Direcção Geral da Saúde, no que concerne ao Estado de
Emergência por causa da pandemia da Covid 19.
Todavia, os seus dirigentes prometem celebrar a
efeméride de forma efusiva a partir do mês de Setembro,
tendo em conta as perspectivas já anunciadas, de um
regresso do país à normalidade, embora sujeito às regras
que ainda possam persistir.

“Q

ueremos que o país
supere rapidamente
esta situação de saúde pública, e que possamos abrir de novo
os portões do nosso
campo para retomar a actividade
desportiva. Sentimos a falta do riso
das crianças, do eco do pontapé na

bola, dos gritos dos treinadores,
dos pitons das botas a bater no
relvado, da massa adepta nas bancadas no apoio aos jogadores” confessa à nossa reportagem, o presidente da direcção do Clube de Futebol “Os Montelavarenses”, Luís
Ribeiro Neto, 56 anos, empresário
gráfico, e residente na freguesia.

Luis Neto (ao centro) presidente José Nascimento (vice-presidente) e Hugo Jesus presidente
da Mesa da Assembleia Geral
O actual líder directivo, vai no sexto
mandato, tendo sido empossado

pela primeira vez, em 2014, sucedendo a José Ricardo Santos, um
dos presidentes que (re) ergueu o
clube depois de muitos anos sem
actividade.
Luís Neto, confessa que seguia o
percurso do emblema de Montelavar numa relação de amizade
com os directores, e quando o clube
caiu num vazio directivo, com três

«Sentimos a falta do riso
das crianças, do eco do
pontapé na bola, dos
gritos dos treinadores, dos
pitons das botas a bater
no relvado, da massa
adepta nas bancadas no
apoio aos jogadores»
assembleias sem sem solução à
vista, decidiu constituir uma lista e
submeter-se a sufrágio, tendo sido

Três dos mais emblemáticos troféus conquistados pelo clube montelavarense
PUB. JORNAL DE SINTRA, 12-6-2020

ESPECIALIDADES

Snack-Bar, Restaurante

Encerra à Quinta-feira

Também serviço de Take Away para que, se assim preferir, possa continuar
a desfrutar dos pratos que mais gosta em sua casa ou no seu local de trabalho
Avenida Doutor Miguel Bombarda, 3 - R/C – 2710-590 SINTRA • Telef. 219 231 804

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Açorda de camarão
Arroz de tamboril
Bacalhau à Apeadeiro
Bife à café
Carne de porco à alentejana
Escalopes à archiduk
Filetes de espada
Gambas fritas
Vitela assada à mirandesa
PPosta
osta mirandesa

SOBREMESAS

• Arroz doce
• Mousse de morango
• Natas do céu
• Pudim flan
• T
aça belinha
Taça
• T
aça belinha
Taça
•T
aça do chefe
•Taça
• T
arte gelada
Tarte

eleito pelos associados. “Este clube, possuidor de uma mística forade-série, com uma massa adepta
invulgar, com excelentes instalações, e único na antiga freguesia,
estava a definhar devido à falta de
um timoneiro e que assumisse as
responsabilidades de gerência. E
esses foram os princípios que me
levaram a aceitar o desafio, que
julguei ser de curto prazo, mas já lá
vão seis anos. Isto porque se
constituiu uma equipa dedicada e
de grande solidariedade”, adianta
sem qualquer arrependimento. No
entanto, confessa que não está
agarrado ao lugar e que “os mandatos são anuais e se houver alternativas a esta direcção, em futuras
eleições, é sempre com agrado que
se verá essa vontade, seja para
mudar de rumo, seja para melhorar
as infra-estruturas, porque quem se
candidata é no objectivo de servir o
Clube de Futebol “Os Montelavarenses”.
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Duas centenas de atletas
desde a formação
aos seniores ocupam
o campo até às 23h
Com actividade apenas no futebol,
“Os Montelavarenses” movimenta
diariamente cerca de duas centenas
de jogadores, desde a formação com
o protocolo com o Sport Lisboa e
Benfica, Iniciados, Juvenis, Juniores, até ao plantel dos seniores. O
campo do Vimal, é por isso um
espaço com forte pressão de
horários e de carga no relvado sintético, com treinos entre as 18h00 e as
23. Para o presidente, Luís Neto, faz
falta mais um campo, mesmo mais
pequeno, para que existissem opções aos técnicos. “Em tempos
houve uma promessa de utilizar o
terreno que serve de espaço de
estacionamento para fazer esse
campo, mas nunca se concretizou.
Quando houve a mudança de
relvado no campo, propomos à
Câmara Municipal de Sintra, utilizar
esse tapete para o espaço em
questão, mas não houve uma
decisão sobre isso, e ficou tudo na
mesma”, adianta o dirigente.

Órgãos Sociais
“CFM” 2019-20
Direcção:
Luís Neto – Presidente
José Nascimento; Honorato
Libânio; José Martins; João
Carvalho; José Santos; João
Duarte – Vice-presidentes.
Manuel Costa; Rui Maximiano;
Fátima Capelas – Directores
Mesa da Assembleia Geral:
Hugo Jesus – Presidente
Nelson Lopes – Vice-Presidente;
Carlos Costa-Secretário.
Conselho Fiscal:
Jorge Gregório – Presidente
Vanda Vicente – Vice-Presidente

Aspecto da bancada dos sócios para 300 lugares sentados

Poucos patrocínios,
muitos apoios
dos associados
e da população
“Os Montelavarenses” somam na
sua história várias conquistas,
algumas de relevo, estando expostos na Sede (centro da Vila) os
principais troféus. O primeiro em
1940, vencedor do campeonato
concelhio, mais recentemente, o
“Troféu Centenário” da AFL, e a
Taça de Campeão Distrital da 1.ª
Divisão. Com receitas fixas de três
espaços alugados (Sede, bar do
campo, e escola de futebol), a estas
junta-se a quotização dos sócios,
cerca de centena e meia, entre os
mais de quatrocentos inscritos.
Todavia, a massa adepta não se
esgota nos associados, já que
sendo um clube de génese popular,
o apoio da população nunca falha.
“Sempre que há jogos, todos os
caminhos vêm dar ao campo do
Vimal”, sublinha Luís Neto. “Em-
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CAFÉ
PASTELARIA
PIZZARIA

O Seu café junto
ao apeadeiro da Portela de Sintra
HORÁRIO: Das 07H00 às 24H00
R. Dr. António José Soares, 12 – 2710 SINTRA
Telef. 21 923 14 59

Leia, assine e divulgue
o Jornal de Sintra

bora essa mística se venha perdendo, essa é uma das nossas batalhas para a recuperar. Queremos
encher de novo a bancada dos
sócios (cerca de 300), fazer “tremer”
os adversários sempre que entrarem
em campo, como era reconhecido
por todos eles. Queremos integrar
ainda mais os encarregados de

educação dos escalões jovens que
têm sido espectaculares no apoio
ao clube. Ainda recentemente se
juntaram e ajudaram nas pinturas
murais do campo de futebol, e nos
dias dos jogos convivem e apoiam
as restantes equipas do clube. Esta
mística tem que se preservar, aumentar, e consolidar, para que este

clube Centenário continue a honrar
os seus fundadores, os seus continuadores, e que os vindouros saibam valorizar todo o percurso do
Clube de Futebol “Os Montelavarenses”, afirma convicto, Luís
Neto.

Temporada 2020-21 – equipa sénior

Rui Ferreira é o novo treinador
Com carreira de jogador e treinador nos clubes da zona, tendo-se
destacado no Clube Atlético de Pêro Pinheiro Miguel Gaspar Ferreira,
esteve na época passada como treinador-adjunto na Associação
Cultural e Desportiva do Bocal (Mafra), clube que subiu à 1.ª Divisão
da AFL.
Esta temporada, assumiu o compromisso com os dirigentes do
emblema de Montelavar para orientar o plantel dos seniores, com o
principal objectivo de conquistar os adeptos e associados para a
antiga mística que envolvia o apoio às equipas dos “Macacos”,
como é alcunhado o clube concelhio.
Aos 43 anos, Rui Ferreira assume pela segunda vez, o papel de
treinador principal, depois da experiência no GD Igreja Nova, em
2016-17.

Rui Ferreira vai treinar
os seniores esta temporada
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ANIVERSÁRIOS
Os assinantes são parte importante nesta e em qualquer publicação
periódica. Desde sempre, vêm assumindo não só a expressão de
apoiantes como de fiéis leitores, a quem, naturalmente, estamos
gratos.
Por ocasião de mais um aniversário natalício e porque as relações
de cooperação têm base afectiva, o JS apresenta, aos assinantes
abaixo mencionados, sinceros parabéns.

Sexta-feira, 12 de Junho – Josefina de Almeida Tavares de Carvalho, Maria Madalena Sequeira de
Sousa Inácio, de Vila Verde, Vitorina Antónia Ramos Carolo, Alzira Mendes Cravo dos Santos Moniz,
Alexandrina Rosa Cavalheiro Albano, de Montelavar, Eva Maria Julião Vinagre Pedroso, de Morelena,
Maria de Lurdes Sadio Garcia, de Vila Verde; Adelino da Silva Rodrigues, do Algueirão, Joaquim Carlos
Martins Ferreira, de Sintra, Gastão José Trigoso Jordão de Oliveira, José Jorge Rodrigues, de ZuriqueSuiça, Rogério dos Santos Rodrigues, das Lameiras.
Sábado, 13 – Maria Helena Pardal Monteiro, de Pero Pinheiro, Fernanda Fonseca Figueira, Guilhermina
Regueira Nunes, Maria de Lourdes Duarte Torres, do Algueirão, Maria Antonieta Paixão dos Santos de
Carvalho, do Algueirão, Maria Antónia Alexandre Duarte, de Odrinhas, Vitorina Ramos Pinto; Mário João
Teodoro Nabais, de Montelavar, António Francisco de Figueiredo, João de Sousa Leitão, das Lameiras,
João António Jesus Teixeira, Carlos Manuel Ferreira dos Santos, de Montelavar, António Augusto Matias
da Silva, de Campo Raso, João Pais Lopes, António Maceira Clemente, de Arneiro dos Marinheiros,
Bernardo António Badajoz Grilo, José Rodrigues, Mário João Casmarrinha.
Domingo, 14 – Ana Catarina Garrau Leitão dos Santos, de Praia das Maçãs, Maria Leontina
Guimarães Raio, da Várzea de Sintra, Ana Isabel Garcia Sarmento, Amélia de Jesus Magalhães, de Cabra
Figa, Maria Elizabete Bento Ferreira, Laura Simões, do Algueirão; Abel Casinhas, de Montelavar, António
Manuel Pedro Caetano, do Mucifal, Gilberto Rui da Silva Lourenço, de Lourel, Guilherme Jacinto Ferreira
Simões, da Várzea de Sintra, João da Costa Faria, de Galamares, major aviador António Joaquim Viana
Tomé, de Alhandra, João Carlos Pires da Silva, Vila Verde, João António Macedo Cravo.
Segunda-feira, 15 – Maria Adelaide Sequeira, Hortense Emília Jorge Duarte, de Anços, Maria Teresa
Silvestre Gonçalves; Matias José Casinhas,Carlos Manuel Jorge Baptista, de Pero Pinheiro, António
Marques Matos Cordeiro, do Algueirão, Justino Gaspar dos Santos, de Lourel, Eugénio António Saraiva
Martinho, de Nafarros, Luís Miguel Amaro Nabais.
Terça-feira, 16– Helena Maria Sebastião Pena, de Vale de Lobos, Ivone Maria Passos de Mesquita
Mântua, Elisa Pardal Monteiro, de Pero Pinheiro, Maria Fernanda Mota Regala Lúcio, Maria Susete
Rodrigues Tomé, Henrique Alfredo Gomes, Jorge Campelo, João António da Silva, de Albarraque, Carlos
Dias Filipe, de Camarões, Fernando Cláudio Oriol Pena,Joaquim Manuel Frutuoso Correia, de Cabriz,
major eng.º Luís Eugénio Batáglia Fabião, de Lisboa, José Fernandes Gomes, Rogério Silvestre Pedroso,
Diogo Pardal da Silva Gonçalves, de Almargem do Bispo.
Quarta-feira, 17 – Teresa Miranda da Fonseca Salgueiro Verdasca, de Pero Pinheiro, Inês Capitolina
Simões, de Pero Pinheiro, Maria Vitória Jacinta, de Vila Verde, Helena Maria de Castro Matias, de
Nafarros, Francisca Rosa Villa Cisneros da Cruz, da Amadora, Alice Maria Barreiros da Costa Rodrigues,
do Canadá; João Antunes Silvestre, de Morelena, Firmino António Nunes Carriço, de Pero Pinheiro, José
Vaz, do Lavradio, Paulo Alexandre Duarte Dias, do Linhó, Luís Matos dos Santos.
Quinta-feira, 18 – Suzete Tavares Mendes Valério das Neves, Guilhermina Parracho, Maria Marcelina
Trindade Fonseca, de Pero Pinheiro, Paula Sofia Neves Gomes, Júlia Maria Luísa, da Codiceira; Mário João
Costa Fernandes, da Ribeira de Sintra,José Carlos Neves Jordão, Francisco Maria Ferreira de Almeida
Garrett, Antão Luís Ferreira Almeida Garrett, João Bernardino Dias, de Almoçageme, Rui Jorge Carvalho
Pires, de Olivais-Sul, António Gabriel, Luís Miguel Simões Alves, de Sintra.
Sexta-feira, 19 – Marta Isabel Silvério Maneira, de Morelena, Joaquina Eduarda Fernandes de
Figueiredo, de Pero Pinheiro, Almerinda da Luz Couto, do Mucifal, Maria de Jesus Pimenta da Silva, de
Colares, Elizabete dos Santos Clemente, de Arneiro dos Marinheiros, Maria Helena da Costa Jorge
Lavrador, da Várzea de Sintra, Maria Otília Medina da Silva Cordeiro, Otília Maria Medina S. Cordeiro,
de Tavarede (Figueira da Foz), Sofia Ribeiro Pinto, de Telheiras; Henrique Duarte da Silva, de Lourel,
Manuel Domingos Monteiro Parcelas, de Faião, Ernesto Alexandre Pires Soares Bandeira de Melo Ferreira
Jordão, de Queluz, Tiago Manuel Leitão Ferreira, das Lameiras.
Sábado, 20 – Maria Judite A. Pardal, da Tojeira, António Henrique Filipe, de Queluz, Duarte Costa
Vidal, do Mucifal, António Martins Borrego, Júlio da Silva Feliciano, dos Negrais, Gabriel de Oliveira
Baptista, de Torres Vedras, António Manuel Andrade Marta, dr. Marco António Almeida dos Santos, José
Ferreira da Cruz.
Domingo, 21 – Júlia Assunção Silva, do Mucifal,D. Maria Ermelinda Gomes Falcão da Silva, do
Algueirão, dra. Vera Santana, de Lisboa; João Fernando Capucho Martins, de Montelavar, Jorge Gabriel
de Oliveira Martins, Gonçalo Samuel Sousa Pinto Hermenegildo, de Bolembre, Diogo Filipe Lopes Pessoa,
de Almargem do Bispo.
Segunda-feira, 22 – Irina Sofia Martins, de Hermosilla, Maria Helena Patrício Mendes, de Colares;
Diamantino Pereira, da Maceira, António Luís Fernandes Rodrigues, das Azenhas do Mar, Hernâni Filipe
dos Santos Teixeira, de Albarraque, Aurélio João Ramos Crespo, José Nunes da Silva Monteiro, de Lourel,
Francisco Coelho Meira, do Algueirão, Aníbal José Gomes Falcão da Silva, do Algueirão, Estevão Ramos
Marques, do Linhó, Eduardo Carlos Borges Mascarenhas Serra, do Mucifal.
Terça-feira, 23 – Maria Manuela Vicente Grácio, Carla Alexandra Dias Lourenço, Esperança de
Araújo, da Várzea de Sintra, Ana Lúcia Guilherme de Melo, do Algueirão, Isabel Cristina Pais Verissimo,
de Pero Pinheiro, Maria de Lourdes Alves Galvão Azevedo, dr. juíz Acácio Artur Lopes Cardoso, Vasco
Paulo Valdez Marques de Lemos, José Francisco Carpinteiro, de Lisboa, Cândido Pargana, do Algueirão,
Júlio de Oliveira Cato, da Assafora.
Quarta-feira, 24 – Maria Odete Miranda Nazaré, de Lourel, Maria José Monteiro Conde, de Albogas,
Maria Adelaide da Silva, de Albogas, Maria Laura Duarte Câmara de Sousa Conceição, Maria José da Silva
Monteiro, de Albogas, Maria da Conceição Ribeiro Silva Roberto, Maria Ausenda Sádio Santos Soares;
srs. Wenceslau Antero Sarmento, Paulo Moreira, Victor João Pedroso Ferreira, de Negrais, Luis Fernando
Blanco Cunha.
Quinta-feira, 25 – Maria Teresa Cabral, de Lisboa, Donzília Durão Bravo Henriques, Leonor
Sequeira Rabeco, do Mucifal, Maria de Lurdes Pereira Frutuoso, de Cabriz, Helena da Veiga Pinto, Henrique
Ribeiro Cabral de Almeida, Álvaro Taful Pires, de Vila Verde, José Levi Malta da Silva, do Magoito, João
Duarte Valentim, de Mem Martins.

SOCIEDADE

DIGA DE SUA JUSTIÇA
TELEF.
URGÊNCIAS

FARMÁCIAS
DE SERVIÇO
112
21 924 77 70
21 434 82 00
21 325 26 20
21 765 42 42
21 910 72 10
800 204 781
805 506 506
21 924 16 23
21 923 85 00
808 266 266
21 910 48 00

Sexta-feira, 12 de Junho: Vitória,
Algueirão (219266280); Correia, Queluz
(214350905); Caldeira, Cacém (219147542).

Bombeiros Voluntários
Agualva-Cacém
21 914 00 45
Algueirão-M. Martins
21 922 85 00
Almoçageme
21 928 81 71
Belas
21 431 17 15
Colares
21 929 00 27
Montelavar
21 927 10 90
Queluz
21 434 69 90
São Pedro de Sintra
21 924 96 00
Sintra
21 923 62 00

Segunda-feira, 15: Viva, Rio de Mouro
(219177979); Pinto Leal, Shopping Center de
Massamá (214387580); Silva Duarte, Cacém
(219148120).

Urgência
Centro de Saúde de Sintra
Hospital Amadora/Sintra
G.N.R. (Sintra)
PSP
Polícia Municipal
SMAS
E.D.P
Turismo - Est. de Sintra
Câmara Municipal de Sintra
Centro Regional Seg. Social
Tribunal Judicial de Sintra

Espaço Cidadão - Sintra
Rua Dr. Alfredo Costa, Sintra
Tel: 21 923 85 50 - Fax: 21 923 85 51.
Linha Azul: 21 924 16 86 - 2ª a 6ª feira das 9h
às 16h30 (aberto à hora do almoço)

Sábado, 13: Tapada das Mercês, Mercês
(219169907); Baião Santos, Monte Abraão
(214375566); Mira Sintra, Mira Sintra
(219138290).
Domingo, 14: Dumas Brousse, Mem
Martins (214374144); Simões Lopes, Queluz
(214350123); Ascensão Nunes, Agualva
(214323020).

Terça-feira, 16: Riomouro, Rinchoa
(219169200); Vasconcelos, Monte Abraão
(214372649); São Francisco Xavier, S. Marcos
(214260615).
Quarta-feira, 17: Crespo, Várzea de Sintra
(219245320); De Belas, Belas (214310031); Rico,
Agualva (214312833).

Aviso Sonoro nos Comboios
para Uso de Máscara
Ex.mª Senhora Directora do Jornal de Sintra,
Sou uma utente dos comboios da linha de Sintra e verifico
que, apesar de informação existente nas estações e nas
carruagens, para o uso obrigatório da máscara, há
passageiros que não a utilizam.
Como a referida informação não produz o efeito desejado,
venho alertar para a conveniência de se proceder ao seu
reforço em todas as estações, através dos altifantes das
respectivas carruagens, e passar a ser feito aviso para o
uso obrigatório da máscara, evitando, assim, situações
desagradáveis que colocam em perigo a saúde pública,
uma vez que cabe a cada um de nós, através dos meios de
que dispomos, contribuir de forma mais eficaz para a não
propagação da Covid-19.
Atentamente,
Ana Vitória Raimundo
O Jornal de Sintra reserva-se o direito de editar, resumir,
cortar e só publicar mensagens, cartas e e-mails de leitores
devidamente identificados.
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Associação Humanitária dos
Bombeiros V
oluntários de Sintra
Voluntários
Avenida da Aviação Portuguesa • 2710-536 SINTRA

Telef. 219 236 200 - Fax: 219 236 206 - e-mail: sgeral@abvsintra.pt
Contribuinte n.º 501 131 981

Quinta-feira, 18: Dumas Brousse, Mem
Martins (214374144); Quinta das Flores,
Massamá (214302063); Central, Cacém
(219140034).

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Sexta-feira, 19: Almargem, Cavaleira,
Algueirão (219622835); Gil, Queluz
(214350117); Clotilde Dias, S. Marcos
(214262576).

Ao abrigo do art. 40.º dos Estatutos desta Associação, convocase uma Assembleia Geral Ordinária, a realizar no dia 22 de
Junho de 2020, pelas 20:30 horas, no quartel sede, sito na
Avenida da Aviação Portuguesa, em Sintra, com a seguinte:

Feira de Almoçageme (Freguesia
de Colares)
3.º Domingo de cada mês

Sábado, 20: Mem Martins, Algueirão
(214365849); Idanha, Idanha (214328317/8);
Garcia, Cacém (219142181).

Ordem de trabalhos

Feira de Levante de Agualva
Todas as quartas-feiras

Domingo, 21: Riomouro, Rinchoa
(219169200); Zeller, Queluz (214350045); Araújo
e Sá, Cacém (219140781).

FEIRAS

Feira de Monte Abraão
Todos os Sábados
Feira de S. João das Lampas
1.º Domingo de cada mês
Feira de S. Pedro de Penaferrim
2.º e 4.º Domingos de cada mês
Feira da Terrugem
3.º e 5º. Domingo de cada mês
Mercado de Montelavar
3.ª a 6.ª de cada mês. Todos Sábados.
Mercado da Tapada das Mercês
Todos os Sábados

Segunda-feira, 22: Ouressa, B. Ouressa,
Mem Martins (219207594); Domus Massamá,
Massamá (219259323); Guerra Rico, Cacém
(219138003).
Terça-feira, 23: Serra das Minas, Serra
das Minas (219171216); Neves, Massamá Norte
(214389010); Rodrigues Garcia, Cacém
(219138052).
Quarta-feira, 24: Rodrigues Rato,
Algueirão (219212038); André, Queluz
(214350043); Campos, Cacém (219180100).
Quinta-feira, 25: Silveira, Mem Martins
(219229164); Portela, Monte Abraão
(214377619); Caldeira, Cacém (219147542).
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SINTRA
SEDE: RUA DO ALECRIM, 3 - 2710-348 SINTRA - TELEF. 21 910 58 00 - FAX: 21 910 58 05
www.coopsintra.pt • e-mail: coopsintra@mail.telepac.pt
Contribuinte N.º 500 075 514

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL
SESSÃO ORDINÁRIA
Nos termos dos Estatutos desta Cooperativa, convoco a Assembleia Geral a reunir
no próximo dia 30 de Junho de 2020, pelas 18:00 horas na sua Sede Social, sita
em Sintra, na Rua do Alecrim, n.º 3, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
ORDEM DE TRABALHOS
1. Apreciação e votação do Relatório e Contas relativo ao Exercício de 2019 e
respectivo Parecer do Conselho Fiscal.
2. Apreciação, discussão e votação de uma proposta do Conselho de Administração
com vista a criar uma Secção de Prestação de Serviços e consequente adequação
estatutária.
3. Outros assuntos de interesse para a os Associados.
De acordo com o parágrafo 1.º do Artigo 24.º dos Estatutos, se na 1.ª Convocatória
não estiverem reunidos os Cooperadores em número suficiente, funcionará a mesma
Assembleia Geral uma hora depois, em segunda convocatória com qualquer número
de Cooperadores presente.
Sintra, 8 de Junho 2020.
O Vice-Presidente da Assembleia Geral,
(a) Eng.º José Manuel M. da Silva Alves Rafael

CONVOCATÓRIA

1. Apresentação, apreciação e votação do Relatório e
Contas da Gerência do ano de 2019, bem como do Parecer
do Conselho Fiscal.
2. Apreciação e votação de propostas para sócios
honorários e concessão de medalhas apresentadas pela
Direcção.
3. Outros assuntos de interesse para a Associação.
Não havendo número legal de associados à hora marcada, a
Assembleia iniciar-se-á meia hora depois e funcionará com
qualquer número de sócios presentes.
O Relatório e Contas de Gerência do ano de 2019, estão
disponíveis para consulta, a partir do dia 04/06/2020, no horário
de expediente da secretaria geral da associação.
Sintra, 4 de Junho de 2020.
O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral,

Francisco Hermínio Pires dos Santos
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VÁRZEA DE SINTRA - LOUREL - SINTRA

Participação de Falecimento
e Agradecimento

Nuno José Silva
Moreira
(Empreiteiro de Obras
Públicas)
N. 02-07-1937 * 02-05-2020

Seus familiares participam o falecimento do seu ente querido e agradecem
reconhecidamente a todos quantos o
acompanharam ou que de qualquer
outra forma manifestaram o seu pesar.

Sintra - Algueirão - Mem Martins
Telef. 21 961 85 94 - 808 201 500
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TELEVISÃO

PASSATEMPOS

As estratégias de uns
e de outros

É
N

fantástico o que dois meses e meio de pausa podem
fazer a uma pessoa… Já não me lembrava desta crónica,
do número de palavras, nada! A bem dizer, nem sabia
se este jornal com 80 e tal anos voltaria a renascer das
cinzas que pareciam ter tomado conta dele. Ainda bem
que voltou, se bem que em condições mais precárias para os que
aqui trabalham. Mas luta-se por melhor.

15

SOPA DE LETRAS

Bernardo
de Brito e Cunha

SUDOKU
Nível de Dificuldade: FÁCIL

este período de ausência apenas se falou de covid-19,
pandemia, confinamento, máscaras, gel desinfectante, eu sei lá. E das poucas
vezes que saía à rua e via os passeios desertos e as lojas fechadas, só dava
comigo a cantar os mesmos versos de uma canção dos Beatles, Good Morning
Good Morning, onde às tantas se dizia everything is closed is like a ruin (tudo
está fechado, parece uma ruína). Estes dois meses e meio foram uma mina para as estações
de televisão, sobretudo para as que têm história: a RTP Memória foi a que melhor soube ir
ao baú dos tesourinhos e desencantou preciosidades como MacGyver ou o incrível
detective Columbo. A RTP2, que não quis ficar atrás, manteve alguma programação actual
(ainda nesta noite em que vos escrevo exibiu um documentário evocativo da cantora
francesa Barbara) ao mesmo tempo que foi ao cofre recuperar uma série humorística de
grande sucesso nos anos 80, Doido por Ti. As aventuras do casal Buchman continuam,
ainda hoje, a ser extremamente divertidas – pena só terem 23 minutos por episódio…

E

stão fartos de saber que as minhas inclinações vão para as séries policiais e para
as escandinavas – talvez porque nestas últimas eu não perceba uma palavrinha
que seja. A série Aber Bergen, norueguesa, exibida pelo canal 2, que é a história
de um casal de advogados e respectiva firma, tem como utilidade maior o já ter
chegado à conclusão que não me apanham a viver naquela terra: todos eles, em
maior ou menor quantidade, parecem não ter os cinco alqueires bem medidos e, caramba,
como eles são frios… portanto, para mim não. Num dos canais do cabo estreou no início
deste mês a série policial francesa Cassandre: a comandante Florence Cassandre, uma
grande agente da polícia de Paris e uma citadina inveterada, vê-se obrigada a sacrificar a
carreira pelo filho e assumir novas funções numa esquadra de província próxima dele, onde
nada é tão eficaz e rápido como no Quai des Orfèvres. Contudo, os crimes de sangue
cometidos em Annecy, a sua nova região, junto à fronteira com a Suíça, não são menos
intrigantes nem complexos…

PALAVRAS CRUZADAS

T

rump, nestes dois meses e meio, continuou a fazer das suas: primeiro o covid
não chegaria aos Estados Unidos, depois não passava de “uma gripezinha”, até
chegar ao ponto em que aquele país já registou mais de 112 mil mortos. Para
mais, a morte de George Floyd às mãos de um polícia de Mineapolis provocou
protestos e manifestações a que Trump só soube responder com a ameaça de
fazer avançar a Guarda Nacional. Há 12 dias que os protestos não param de se espalhar nos
EUA e uma das razões para que assim esteja a ser é a forma como o Presidente tem lidado
com a contestação social. Os protestos anti-racistas espalharam-se por todo o mundo e
neste fim-de-semana milhares de pessoas marcharam contra o racismo e a violência policial
em França, Alemanha, Reino Unido, Austrália, Coreia do Sul, Japão e Portugal. Em Roma,
milhares de pessoas juntaram-se na Piazza del Popolo, e ajoelharam com os punhos erguidos
durante oito minutos e 46 segundos — o tempo que dura o vídeo em que se vê George
Floyd morrer com o joelho de um polícia em cima do pescoço. Liège e Bruxelas tiveram
manifestações, com pessoas a subirem à estátua do rei Leopoldo II, associado ao
colonialismo africano. Todos esses protestos mandando às urtigas o distanciamento social,
ao contrário do que fez Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia: desde segundafeira, a partir da meia-noite, os cidadãos daquele país podem regressar à vida normal, indo
para o trabalho, convivendo, assistindo a espectáculos, divertindo-se, viajando. A primeiraministra Jacinda Ardern anunciou que o país já não tem casos activos de coronavírus – e
mantém-se fechado ao exterior. A última infecção foi detectada há 17 dias e a Nova Zelândia,
uma nação do Pacífico com cinco milhões de habitantes, foi dos primeiros países a aplicar
medidas rigorosas de controlo. Numa estratégia eficaz que valeu à primeira-ministra elogios
da Organização Mundial de Saúde, a comunicação pública sobre o assunto foi rigorosa e
transparente, com resultados positivos.

HORIZONTAIS
1 - Apelido. Idolatrados. 2 - Imagem pintada da
Virgem ou dos Santos. Apertava com os elos.
3 - Conjunto de sintomas que caracterizam
uma doença. Origem (Suf.). 4 - Relativo à
Oceânia. 5 - Nome de letra. O m. q. melro. 6 Tirar-se de onde estava. Medonha. 7 - Gastar
com o uso. Grito de dor (pl.). 8 - Planta que
produz a abóbora. 9 - Ponta do cabo com que
se vira a vela (Marinha). Parte saliente da
boca do castiçal. 10 - Aumenta a acuidade.
Saboreie. 11 - Fração (pl.). Opus (abrev.).
VERTICAIS
1 - Nota musical (pl.). Fugir, salvar-se. 2 - Põe
em ação. Cor ou designativo da cor intermédia
entre a do café com leite e a de creme. 3 - Cão
próprio para caça (Bras.). Dó (Ant.). 4 Caminhe. Ente es túpido, pessoa desengraçada. 5 - Concederam. Título de
aforamentos rurais. 6 - Impusera ónus. 7 Pagar. Derreado, coxo (Prov.). 8 - O m. q.
aduar. Passados. 9 - Oferece. Observares. 10
- Germes, origens (Fig.). Cidade da Califórnia
(E.U.A.). 11 - O m. q. bogas (peixe). Associação
Empresarial Portuguesa (Abrev.). ©

SOLUÇÕES

HÁ DEZ ANOS ESCREVIA
«E temos ainda essa obra-prima que é “Cidade Despida”, que a RTP exibe agora com
grande esplendor e muita promoção. Nesta série que pretende ser uma série policial à
americana, pontua a inspectora Ana Belmonte (Catarina Furtado). Ana Belmonte licenciouse em Criminologia, no Porto, mas especializou-se em crimes em série nos Estados Unidos
da América porque, como se sabe, é coisa que cá não temos.»
(Esta crónica, por desejo expresso do seu autor, não respeita o novo Acordo Ortográfico.)
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Comércio e reparação de motos
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