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Está de regresso o hóquei em
patins nacional, após o período
que quase seis meses de con-
finamento devido à pandemia
da Covid 19. Este fim-de-se-
mana começa a Fase de Apu-
ramento à 2.ª Divisão Nacional,
com o Hockey Club de Sintra
a jogar amanhã, dia 12, na Ilha
da Madeira com o Clube Sport
Marítimo. Na 4.ª feira, dia 16,
joga em Monte Santos na
recepção à equipa ribatejana, a
União Vilafranquense. Seguem-
se jornadas duplas até final do
corrente mês, com jogos sem
público. Dentro e fora do rin-
que, todos confiam na capa-
cidade da equipa em manter-se
na 2.ª Divisão, no lema comum:
“Unidos para vencer”!

foto: ventura saraiva
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Entrou em vigor, a 3 de
setembro, a lei que proíbe o
descarte em espaço público
de pontas de cigarros, cha-
rutos ou outros cigarros
contendo produtos de tabaco.
Esta lei tem por objetivo a
redução do impacto destes
produtos no meio ambiente.
A lei entrou em vigor no dia 4
de setembro de 2019, mas
designou um período de um
ano para que os espaços se
conseguissem adaptar às
novas regras. 
A presente lei aprova medidas
para a adequada deposição,
recolha e tratamento dos
resíduos de produtos de
tabaco e medidas de sensi-
bilização e de informação da
população com vista à redu-
ção do impacto destes resí-
duos no meio ambiente.
De acordo com a Lei n.º 88/
2019 passa a ser necessário:
– os estabelecimentos comer-

“Lei das beatas” entra em vigor
de resíduos;
– devem ser colocados cin-
zeiros junto das plataformas
de embarque e das paragens
de transportes públicos pelas
empresas gestoras\conces-
sionárias ou pelas Autar-
quias, apreciadas as respe-
tivas competências.
De acordo com o disposto no
Art.º 11 da Lei n.º 88/2019, de
3 de setembro, conjugado
com o disposto nos Art.º 29 e
69 do Regulamento Municipal
de Resíduos Sólidos do
Concelho de Sintra, o desres-
peito das normas constitui
uma contraordenação puní-
vel com coima de um quinto a
duas vezes a Retribuição
Mínima Mensal Garantida,
caso o infrator seja pessoa
singular, valor que deve ser
agravado em 100% no caso
dos ilícitos serem praticados
por pessoas coletivas. 

Fonte: CMS

ciais, designadamente, de
restauração e bebidas, os
estabelecimentos onde de-
corram atividades lúdicas e
todos os edifícios onde é
proibido fumar devem dispor
de cinzeiros e de equipa-
mentos próprios para a depo-
sição dos resíduos indiferen-
ciados e seletivos produzidos
pelos seus clientes, nomea-
damente recetáculos com
tampas basculantes ou ou-
tros dispositivos que impe-
çam o espalhamento de
resíduos em espaço público;

– os estabelecimentos acima
referidos devem ainda proce-
der à limpeza dos resíduos
produzidos nas áreas de
ocupação comercial e numa
zona de influência num raio
de 5 metros;
– aos edifícios destinados a
ocupação não habitacional,
nomeadamente, serviços,
instituições de ensino supe-
rior, atividade hoteleira e
alojamento local, aplica-se o
disposto no presente ponto
no que refere à colocação de
cinzeiros, limpeza e deposição

A Câmara Municipal de Sintra aprovou, em reunião de
executivo, um apoio de 8 mil euros à Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Belas. A verba destina-se a
trabalhos de repavimentação da área parada do quartel sede
e pavimentação dos logradouros do novo edifício.
O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
referiu que “temos vindo a apoiar os bombeiros de forma
crescente”, considerando ainda que os apoios financeiros da
autarquia aos bombeiros “se justificam a si mesmos pela
elevada importância dos serviços que os bombeiros prestam
à comunidade”.
Recorde-se que, para o combate ao surto de COVID-19, a
autarquia assinou um protocolo de colaboração com as nove
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do
concelho, que dá lugar a um apoio extraordinário de 225 mil
euros para fazer face às despesas associadas ao combate da
pandemia Covid-19 e à diminuição acentuada no transporte
de doentes não urgentes o que, por conseguinte, leva uma
quebra na faturação destas Associações.
Para além desta verba extraordinária, a autarquia disponi-
bilizou, até ao momento, a forças de segurança e bombeiros
mais de 6.000 kits de proteção e mais de 35.000 máscaras de
proteção individual. Acresce ainda que estas entidades podem
usufruir gratuitamente dos serviços de desinfeção de veí-
culos, realizada pelos técnicos da autarquia.
Já no início deste ano o município tinha disponibilizado 1
milhão e 200 mil euros para as 9 corporações.

Fonte: CMS

Autarquia apoia
Bombeiros de Belas

PUB. JORNAL DE SINTRA, 11-9-2020

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos
Montelavar

INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
N.I.P.C 501 879 005

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do n.º 1 do art.º 31 dos Estatutos e na competência que me
confere o art.º 28 dos mesmos Estatutos, convoco todos os associados
da Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Montelavar, em
pleno gozo dos seus direitos associativos, para reunirem em Assembleia
Geral Ordinária no dia 19 de Setembro de 2020 (sábado) pelas 14:30h no
Centro de Convívio da Associação, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PONTO 1 – Apresentação, discussão e votação das Contas de 2019
PONTO 2 – Apresentação, discussão e votação do Orçamento para
2021
PONTO 3 – Retificação do art. 13.º/2 dos Estatutos da Arpim (por
indicação do Instituto da Segurança Social)
PONTO 4 – Outros assuntos de interesse para a Associação.

Não estando presentes sócios em número suficiente para o
funcionamento da Assembleia, esta terá lugar meia hora depois (15:00h)
deliberando então com qualquer número de sócios presentes.

NOTA – Tendo em conta o clima de pandemia que atravessamos, e no
intuito de cumprir escrupulosamente as regras estipuladas pela DGS,
informamos que as portas abrem apenas 5 minutos antes da hora marcada
para o início da Assembleia, terão que desinfectar as mãos antes de
entrar (a Arpim terá gel desinfectante para isso) e só é permitida a
entrada mediante o uso de máscara.

Montelavar, 01 de Setembro de 2020

Sede: Rua Maestro Álvaro Augusto de Sousa, 3 - 1.º - 2715-666 MONTELAVAR
Telef. 21 927 10 61 - Fax: 21 927 10 61

Foi aprovado, em reunião do
executivo, a criação de um
Conselho Consultivo para o
Turismo, para debater e
analisar o panorama atual e
futuro do turismo em Sintra,
bem como as perspetivas e
medidas estratégicas con-
juntas a seguir.
A criação deste conselho
resulta na necessidade de
uma reflexão e análise sobre
o caminho a trilhar e a ne-
cessidade premente do con-
celho se debater sobre ques-
tões como “Que turismo para
Sintra?”, mas também como
captá-lo, como direcionar as
estratégias de promoção des-
te destino turístico, que me-
didas de curto e médio prazo
se recomendam nas dife-
rentes áreas para garantir o
seu desenvolvimento e sus-
tentabilidade e que eixos
estratégicos devem privile-
giar-se.
O presidente da Câmara

Sintra aprova criação de Conselho
Consultivo para o Turismo

Requalificação da R. Visconde de Monserrate | Sintra

do contribuir para a promo-
ção da sua imagem, aumen-
tando o número de visitantes,
as receitas geradas e preser-
vando os postos de trabalho.
Esta reflexão deverá não só
ser suportada por diferentes
contributos nesse âmbito,
mas também fundada na
importância de várias entida-
des, cujos currículos e áreas
de atividade constituem uma
mais valia para os objetivos
prosseguidos pelo município
no domínio especifico do
turismo.
Considerando a nova reali-
dade que se vive, fruto da
pandemia por COVID-19,
aumenta ainda mais as res-
ponsabilidades de reflexão e
de valorização de opções que
melhor respondam aos de-
veres e desafios atuais para
um setor de atividade como o
do turismo, que assume uma
importância muito expressiva
em termos nacionais e locais.

A Câmara Municipal de Sintra
iniciou a 7 de setembro os tra-
balhos de requalificação da
Rua Visconde de Monserrate,
em Sintra.
As intervenções nesta rua
têm como objetivo o reperfila-
mento da via com a criação
de passeio e de lugares de
estacionamento.
Os trabalhos a serem reali-
zados contemplam a rea-

bilitação do pavimento be-
tuminoso, execução de dre-
nagem pluvial e reabilitação
da iluminação pública. Será
também efetuada a pintura
das marcas rodoviárias.
Os trabalhos têm a duração
prevista de 4 semanas, sendo
que a circulação rodoviária e
pedonal estará condicionada
durante o referido período.

foto: cms

foto: js/arquivo

Municipal de Sintra, Basílio
Horta, referiu que “este
conselho faz todo o sentido,

de forma a direcionar estraté-
gias para reforçar o foco na
atratividade de Sintra, visan-
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Rafael Baptista*

Construção da Faculdade de Medicina em Sintra
Depois de muito batalhar, a
Câmara Municipal de Sintra
em colaboração com a Rei-
tora da Universidade Cató-
lica, anunciou, no passado dia
2 de Setembro, que o curso
de Medicina tinha sido acre-
ditado pela a Agência de Ava-
liação e Acreditação do En-
sino Superior (A3ES) pas-
sando assim a ser o primeiro
curso de Medicina numa
faculdade privada.
Depois de uma reprovação, a
universidade pediu recurso e
apresentou novamente a pro-

Inquérito:

António Brandão: “ Tudo
o que seja indicativo de
progresso é ótimo mas acho
que o facto de ser lecionado
numa língua estrangeira vai
ser um entrave na medida
em que nem todos sabem o

posta pelo que obteve uma
resposta positiva que visa
assegurar a “criação de um
centro de tratamento de
cancro” e a “excelência nas
áreas das neurociências e da
cardiologia” informa Braga
Cruz , reitor da Universidade
Católica Portuguesa. O futuro
Campus Universitário e Fa-
culdade de Medicina em Rio
de Mouro/ São Marcos vêm
também e de acordo com
Basílio Horta “responder às
necessidades do Taguspark”
o “maior e mais inovador
parque de ciência e tecno-
logia” situado no concelho

vizinho de Oeiras 
Com data prevista para
Setembro de 2021/2022 o
curso  será lecionado em in-
glês e “em instalações
modernas e especificamente
concebidas/adaptadas ao
nível do mais avançado en-
sino de medicina que se
pratica nas melhores univer-
sidades mundiais”
Porém, ontem, dia 3 de Se-
tembro, a Ordem dos Médi-
cos, o Conselho de Escolas
Médicas Portuguesas e a
Associação Nacional de
Estudantes de Medicina não
pouparam e deixaram fortes

criticas na acreditação do
curso de Medicina  afirman-
do que constitui não só uma
ameaça à “qualidade da
formação médica” como um
obstáculo ao “Serviço
Nacional de Saúde”.
Com receio de abalar a es-
trutura até agora respeitada,
a Plataforma para a Formação
Médica diz não compreender
o porque de a A3ES,numa
altura “particularmente difícil
para o ensino médico” optar
por uma decisão tão arriscada
que além de sobrecarregar os
alunos em questão, colocará
às “instituições de saúde for-

madoras da região de Lisboa”
a dificuldade em reavaliar a 
acreditação concedida “dado
que o ensino ministrado no
próximo ano letivo terá de ser,
certamente, adaptado à grave
situação de saúde pública
que permanece”.
Afirmam também que “não
assumem qualquer posição
ideológica no ensino público
versus privado” mas que
acreditam veemente no pre-
juízo que o projeto trará,
constituindo uma ameaça à”
qualidade da formação mé-
dica”  e aos “cuidados de
saúde prestados”.

inglês – têm de aprender, não
nasce de dia para o outro… E
Medicina, que já é um curso
difícil, em inglês se calhar não
será totalmente proveitoso”.
 
Elsa Carvalho: “É sempre be-
néfico; quantas mais institui-
ções houver para tirar cursos,

neste caso de Medicina, que
é tão importante, melhor”!.
 
Iolanda Pereira:  “Acho óti-
mo!! Devemos abraçar a cul-
tura e, embora não tenha ne-
tos que usufruam desta ini-
ciativa, posso vir a ter bis-
netos que façam proveito.”
 

Rafael (apelido desconheci-
do): “Já fazia falta à muito
tempo. Eu trabalho em
hospitais e nós precisamos
de mais investimentos. Para
não falar que estaríamos a
incentivar a empregabilidade
criando mais postos de
trabalho; possivelmente tirar

muita gente do desem-
prego” e a proporcionar
uma oportunidade aos
jovens que se veem ten-
tados a ir estudar para o
estrangeiro”.

*Estagiário do Jornal
de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra
vai realizar uma hasta pública,
por lotes, para alienação de
veículos em fim de vida
adquiridos por ocupação
pelo município, no dia 23 de
setembro às 10h30, no Palácio

Hasta pública para alienação de veículos em fim de vida
Valenças, em Sintra.
O processo administrativo,
do qual constam as condi-
ções gerais encontra-se em
www.cm-sintra.pt e na Divi-
são da Polícia Municipal e
Fiscalização onde pode ser

consultado todos os dias
úteis, entre as 09h00 e as
17h00.
As propostas devem ser
remetidas pelo correio e com
aviso de receção ou entre-
gues diretamente na Câmara

Municipal de Sintra, na
Divisão da Polícia Municipal
e Fiscalização.
Os esclarecimentos devem
ser requeridos por correio
para o endereço da Divisão
da Polícia Municipal e

Fiscalização [ Rua Quinta do
Recanto - Quinta do Recanto,
2725-234 Mem Martins] ou
por e-mail.

O Conselho de Ministro
aprovou esta quinta-feira um
conjunto de medidas que vão
ser aplicadas a partir de 15
de setembro, dia em que o
país vai entrar em situação
de contingência para fazer
face ao surto de Covid-19.

COVID-19 | Novas medidas a partir de 15 de setembro
Os ajuntamentos em Portugal
passam a estar limitados a 10
pessoas a partir de 15 de se-
tembro, no decorrer das no-
vas medidas para conter o
aumento de casos de Covid-
19.
A partir de 15 de setembro

passa também a ser proibido
a venda de bebidas alco-
ólicas, a partir das 20h00, nas
estações de serviço e em
todos os estabelecimentos, à
exceção daqueles que servem
refeições. O consumo de be-
bidas alcoólicas na via públi-

ca vai continuar a ser proi-
bido.
A autarquia de Sintra con-
tinua a acompanhar a evolu-
ção da propagação da
COVID-19, antecipando e
atuando com novas medidas
preventivas, caso seja neces-

sário, garantindo as ativida-
des essenciais e prioritárias
no município, bem como o
apoio à população.
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Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

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

O MUSCARIUM#6, a 6.ª Edição do Festival de Artes
Performativas, realiza-se em Sintra de 17 a 27 setembro.
Nesta sexta edição, a atuação que inaugura o festival fica a
cabo da Quorum Ballet, uma das mais importantes companhias
de dança nacionais. A edição do ano de 2020 aposta numa
programação nacional de onde se destaca o concerto de
Surma no Palácio Nacional de Queluz e a presença das
companhias de teatro: Trincheira Teatro, Visões Úteis, Teatro
do Silêncio, Companhia Mascarenhas Martins, Musgo -
Produção Cultural e o Teatromosca em coprodução com o
Centro Dramático Rural.
O MUSCARIUM é um festival de artes performativas com a
duração de duas semanas, que inclui propostas artísticas
distintas, apresentadas em lugares dispersos do concelho de
Sintra, como o AMAS - Auditório Municipal António Silva,
Casa de Teatro de Sintra, Casa da Cultura Lívio de Morais,
Casa da Juventude da Tapada das Mercês, Teatroesfera e
Palácio Nacional de Queluz.
Este festival MUSCARIUM é produzido pelo Teatromosca e
conta com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.
Informações úteis: Tel: 91 416 69 49 | 96 340 32 55
E-mail: teatromosca@gmail.com
Skype: teatromosca. Website: www.teatromosca.com
BILHETEIRA
7• |preço unitário espetáculos de teatro e dança
5• |preço unitário para espetáculos de teatro e dança para
grupos de 4 pessoas ou mais; maiores de 65 anos, menores
de 30 anos, desempregados, estudantes etc.
12• |preço unitário espetáculosde música
50• |passe para todos os espetáculos e atividades do festival
Aderentes CAES –Cartão das Artes e Espetáculos de Sintra |
2 bilhetes pelo preço de 1 normal (apenas aplicável em
espetáculos no AMAS, no Teatroesfera e na Casa de Teatro
de Sintra)

MUSCARIUM#6 em Sintra
a partir de 17 setembro

CINEMAEXPOSIÇÕES
Sintra – “Protozoa”, exposição
de pintura de Rodrigo Vilhena
Quando: De 12 setembro a 25
outubro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra, espaço Lab Arte

Sintra – “A Natureza, Lugares
e gentes do Mundo”
Exposição colectiva de fotografia
Quando: De 12 setembro a 25
outubro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra, sala de fotografia

Sintra – Maria Almira Medina
– Centenário Exposição
Quando: 17 sete. a 8 novembro
Onde: MHNS - Museu de História
Natural de Sintra

Sintra – “Silêncio no Lugar
Presente”, exposição coletiva de
pintura e escultura de artistas
migrantes
Quando: 12 de set. a 25 de outubro.
Onde: MU.SA – Museu das Artes
de Sintra

ROTEIRO

CINEMA CITY BELOURA
Shopping: 219247643
10 a 16 Setembro

“Em Fúria”, na sala 8 VIP, às
15.50h, 17.50h, 19.50h, 21.50h.
“My Hero Academia: Ascen-
são dos Herois” VP, na sala 1, às
15.20h.
“My Hero Academia: Ascen-
são dos Herois” VO, na sala 1,
às 17.25h, 19.30h, 21.35h.
“Ordem Moral”, na sala 4, às
15.35h, 19.40h, 21.40h.
“After - Depois da Verdade”,
na sala 3, às 19.35h, 21.45h.
“Tenet”, na sala 2, às 15.15h,
18.10h, 21h.
“Radioativo”, na sala 7, às 19.10h,
21.20h.
“Os Novos Mutantes”, na sala
7, às 17.10h.
“O Segredo das Bolachas” VP,
na sala 4, às 17.35h.
“A Fábrica dos Sonhos” VP, na
sala 7, às 15.30h.
“Scoob” VP, na sala 3, às 15.45h,
17.40h.

A exposição coletiva de
pintura e escultura de artistas
migrantes “Silêncio no Lugar
Presente” estará patente no
MU.SA – Museu das Artes
de Sintra de 12 de setembro a
25 de outubro.
“Silêncio no Lugar Presente”
é uma exposição coletiva
onde artistas migrantes con-
temporâneos celebram os 25
anos da classificação de

MU.SA acolhe “Silêncio no Lugar Presente”

Sintra como Paisagem Cultu-
ral da Humanidade, Patri-

mónio Mundial UNESCO, e
setembro – mês da comuni-

dade imigrante em sintra.
Da pintura à escultura, atra-
vés de diferentes cores e
materiais, esta mostra propõe
uma viagem onírica onde
Angola, Brasil, Guiné-Bissau,
Moçambique, Cabo Verde,
Roménia e São Tomé e
Príncipe se cruzam e se
encontram num só lugar, em
Sintra.

“O surf tem um papel funda-
mental no bem estar físico e
mental das pessoas...” dizia
Maria de Belém enquanto
falava com Renato Paço o
anfitrião de um evento de ca-
riz social que reuniu diver-
sas personalidades na Soul
Spot na Praia Grande.
Este evento decorreu durante
o dia 29 de agosto pelas 18h
e foi organizado por Soul
Spot na Praia Grande. Contou
com a presença de 20 pes-
soas, devido a situação actu-
al,  sendo que todos os con-
vidados usaram máscara.
Este encontro alusivo ao
apoio social, saúde, bem estar
e desporto contou com as
presenças de Dra. Maria de
Belém ex ministra da saúde,
Nuno delgado, medalhado
Olímpico, Vasco Ribeiro sur-
fista e campeão do mundo
juniores, assim como o anfi-

Ex-Ministra Maria de Belém apoia o Surf
em tempos de Covid

trião Renato Paço (DKWT
top 5).
Segundo Renato, este evento
foi privado e o seu grande

objectivo foi o de mostrar ao
público em geral a impor-
tância do desporto para a
saúde pública, e também o

trabalho da Associação Dig-
nitude para com os mais
desfavorecidos e caren-
ciados.

JORNAL DE SINTRA
Há 86 anos a InforHá 86 anos a InforHá 86 anos a InforHá 86 anos a InforHá 86 anos a Informar e a Pmar e a Pmar e a Pmar e a Pmar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710- 572 SINTRA  • Telef. 21 910 68 30
jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
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Paróquia de São
José de Algueirão,
Mercês e Mem
Martins, com o
apoio da Junta de

Chegada de N.ª Sr.ª Natividade à Escola Básica de Ouressa

Imagem foi transportada da Capela até à viatura para percorrer as ruas da Vila

Os fiéis cumpriram as normas da DGS devido à pandemia Covid-19 Valter Januário, presidente da Junta de Freguesia
de Algueirão Mem Martins esteve presente

Missa em honra de Nossa Senhora da Natividade
decorreu ao ar livre em Escola de Mem martins
As celebrações em Honra de Nossa Senhora da Natividade que começaram
no passado dia 30 de agosto, tiveram na tarde do passado domingo o seu
ponto alto, com a celebração da Eucaristia que, devido à situação de
pandemia Covid-19, decorreu ao ar livre no espaço da Escola Básica de
Ouressa, em Mem Martins.

fotos: jca

A
Freguesia de Algueirão Mem

Martins e da Direção do
Agrupamento de Escolas
organizou o espaço que es-
perava acolher mais fiéis, mas
que ficou pela metade da
capacidade.

A homilia foi presidida pelo
padre Manuel Marques da
Silva, Pároco daquela comu-
nidade católica, a que assis-
tiu, entre outros, Válter Ja-
nuário, presidente da Junta de

Freguesia de Algueirão Mem
Martins e elementos de al-
gumas associações e repre-
sentantes das forças vivas
locais, todos, incluindo os
responsáveis religiosos, de-
vidamente equipados com a
máscara de proteção indivi-
dual e com o distanciamento
social a ser cumprido.
As celebrações começaram

na manhã de domingo, com a
saída da Imagem de Nossa
Senhora da Natividade, da
Capela em Mem Martins e
que percorreu em viatura, ao
longo do dia várias ruas da
localidade.
As Festas terminaram na pas-
sada terça feira 8 de setembro,
dia da festa litúrgica em Hon-
ra de Nossa Senhora da

Natividade , com celebrações
pelas 9h30 na Capela em Mem
Martins e ficaram concluídas
com a realização da recitação
do Terço e a Missa às 18h30
na Igreja da Natividade em
Mem Martins, no Bairro de
São Carlos.

José Carlos Azevedo

Importância a transferir: ,

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

Anual - 15,10 Anual . Estrangeiro -
20,00

Multibanco – Seleccionar –  Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra - Loja

Cheque

FORMAS DE PAGAMENTO – JORNAL DE SINTRA
DE ACTUAIS E NOVOS ASSINANTES

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

Há 86 anos a Informar e a PHá 86 anos a Informar e a PHá 86 anos a Informar e a PHá 86 anos a Informar e a PHá 86 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar
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om vinte equipas
em prova, o Cam-
peonato Distrital da
1.ª Divisão da As-
sociação de Fute-

Na conferência de imprensa
do passado dia 2, para actua-
lização de informação sobre
a pandemia da Covid-19 em
Portugal, Graça Freitas,
Directora Geral da Saúde,
fez questão de explicar as ra-
zões de manter a decisão de
afastar o público dos cam-
pos de futebol, em todo o
país, e também o porquê de
Setembro ser um mês de
um “grande desafio para
todos”.
A responsável, justificou que
“não há aqui nenhum tabu,
nem nenhum preconceito
contra o futebol, como é
óbvio. Temos é que ver o con-
texto em que estamos. Temos
de ver como acontece a reto-
ma das aulas, e ver o início
do Outono e do Inverno.
Público nos jogos de fute-
bol é considerado uma
actividade desejada, mas
temos de ter estas cautelas. É
importante que se diga este
faseamento das questões”,
justificou.
Graça Freitas reforçou que “a

Campeonatos da AFL – I, II e III Divisões já têm calendário

Futebol Benfica – “Os Belenenses” cartaz da jornada inaugural
Ventura Saraiva

Realizaram-se na terça-feira, dia 8, na Sede da Associação de Futebol de Lisboa, os sorteios relativos aos campeonatos distritais da 1.ª, 2.ª, e 3.ª
Divisão, cujo início será no dia 4 de Outubro.
Na 1.ª Divisão, só o Atlético do Cacém-A, joga na condição de visitado, com Lourel e Negrais a jogarem fora de portas. O jogo de cartaz da ronda
inaugural será no Estádio Francisco Lázaro, em Benfica e põe, frente-a-frente o popular “fófó”, e promovido, CF “Os Belenenses”.

C
bol de Lisboa (AFL) conta
esta temporada com os “his-
tóricos” do futebol nacional,
o Atlético Clube de Portugal,
e o Clube de Futebol “Os Be-
lenenses”, cujos projectos
profissionais, não correram
pelo melhor em termos finan-
ceiros. Estas duas equipas
apresentam-se, não só pelo
seu historial, mas também
pela capacidade financeira

dos seus orçamentos, como
as principais favoritas à
subida. Todavia, “outsiders”,
como o Futebol Clube Al-
verca, Atlético Clube da
Malveira-A, ou até mesmo, a
União Desportiva de Tires-A,
poderão intrometer-se na luta
por uma das vagas ao Cam-
peonato de Portugal na época
de 2021-22, e que apresenta
algumas alterações aos mo-
delos competitivos, como a
criação da III Liga.
O sorteio, colocou na jornada
de abertura, um dos mais
populares e eclécticos clubes

de bairro lisboeta, o Clube
Futebol Benfica, mais co-
nhecido por “fófó”, numa
recepção ao CF “Os Bele-
nenses”, que não fossem as
restrições ainda em vigor
devido à pandemia da Covid
19, levaria centenas de espe-
ctadores ao Estádio Fran-
cisco Lázaro, revivendo due-
los antigos que apaixonavam
os seus adeptos.
Num olhar à ronda de aber-
tura, destaque para o jogo
entre o Atlético do Cacém-A,
frente ao Linda-a-Velha-A, o
único no concelho de Sintra,

já que o Sporting de Lourel
joga em Palma de Baixo, com
o Palmense, e a SRD Negrais
desloca-se ao concelho de
Torres Vedras para defrontar
a AD Coutada.

Sabuguense-Pêro
Pinheiro-B
na III Divisão
Não podia calhar melhor na
jornada inaugural da III Di-
visão que um dérbi entre
clubes da mesma freguesia, o
que acontecerá pela primeira

vez, dado que a constituição
da equipa “B”, do Atlético de
Pêro Pinheiro é a grande
novidade da prova. Com duas
séries, Norte/Sul, uma delas
ficará “coxa”, devido ao nú-
mero ímpar de concor-
rentes. Assim, a Série 2, terá
um clube de folga, com o
Atlético do Cacém-B, a ficar
de fora na 1.ª Jornada. O Real
Sport Clube, SDUQ-B, apre-
senta-se nesta temporada, e
recebe a União de Tires-B.
Quanto à II Divisão, Na Série
1, está colocado, o Clube de
Futebol “Os Montelavaren-

ses” que joga em Alcainça
(Mafra), e na Série 2, o Mem
Martins Sport Clube, que
recebe na Quinta do Recanto,
a Associação da Torre (Cas-
cais). A União 1.º Dezembro-
B, promovido da época pas-
sada, estreia-se neste cam-
peonato, numa recepção ao
Fontainhas de Cascais.
Os três campeonatos têm iní-
cio no dia 4 de Outubro, com
os jogos a começarem pelas
15h00.

Bola começa a rolar no dia 4 de Outubro
com os campeonatos da AFL

Imagens como esta nos campos de futebol mesmo regionais está
fora de questão no entender da DGS

Pandemia da Covid 19 afasta espectadores este ano dos campos de futebol

“Não existe tabu nem nenhum preconceito contra o futebol”

retoma das actividades deve
ser feita de forma faseada”,
alertando que no período en-
tre 14 e 17 de Setembro “ha-
verá uma movimentação de
milhares e milhares de pesso-
as, e uma alteração da epide-
miologia da doença própria
do Inverno”.

Registe-se que a II Liga de fu-
tebol terá início já este fim-
de-semana (domingo, 13), e a
I Liga, na semana seguinte,
dias 19 e 20, sendo que ambas
as competições profissionais
terminam no dia 19 de Maio
de 2021.
Já relativamente à Fórmula 1,

o assunto também foi abor-
dado, dado que o Grande
Prémio de Portugal agendado
para o Algarve (Portimão), de
23 a 25 de Outubro, recebeu
o parecer favorável da Direc-
ção Geral da Saúde (DGS)
para a presença de público no
evento, como há muito foi

confirmado.
“À Fórmula 1, demos o pare-
cer favorável. Até houve já
um evento que serviu de pilo-
to à Fórmula 1, as Superbikes,
no passado dia 07 de Agosto.
Foi teste para ver como era o
comportamento do público
nas bancadas”, recordou

Graça Freitas que sublinhou
ainda “este tipo de situações
são negociada e dizem res-
peito a aspectos técnicos, re-
gras de segurança, e à von-
tade dos organizadores”.

Ventura Saraiva

Fotos: arquivo JS

Realizado o sorteio do Cam-
peonato de Portugal 2020-21,
a primeira jornada da prova,
agendada para o próximo dia
20, coloca frente-a-frente, o

Campeonato de Portugal já tem calendário – Série F e G
Pero Pinheiro recebe Sintrense na jornada de abertura

Clube Atlético de Pêro Pi-
nheiro, estreante nesta tem-
porada, o Sport União Sin-
trense, SAD.
Incluído na Série F, está

também, a União 1.º Dezem-
bro que recebe no campo
Conde Sucena, a turma do SG
Sacavenense.
A ronda completa-se com os

jogos: Torreense, SAD- Lou-
res; Caldas- Fátima SAD;
Alverca SAD-Lourinhanen-
se, União de Santarém, SAD-
Almeirim, SAD.

Já na Série G, joga o Real Sport
Clube, SDUQ que na ronda
inicial recebe o Fabril do
Barreiro.
Os jogos começam no chama-

do horário de Inverno, ou
seja, às 15h00.
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epois da Federação
Portuguesa de Ci-
clismo ter “descon-
finado” as discipli-
nas de Estrada e

Triatlo regressou aos
grandes eventos em Lis-
boa (Marvila, frente ri-
beirinha), com a realização
do Campeonato Nacional

Campeonato Regional de Rampa-Estrada ACL 2020

BTT Rio e Hockey Club de Sintra entre os campeões
Ventura Saraiva

A Vila da Malveira, no concelho de Mafra foi o local escolhido pela Asso-
ciação de Ciclismo de Lisboa para realizar o Campeonato Regional de
Rampa-Estrada 2020, no retorno à competição velocipédica, depois de
quase seis meses de interregno devido à pandemia da Covid 19.
Com 1.200 metros de distância, a competição contou com a presença de
105 corredores, e das equipas do concelho de Sintra filiadas na ACL. Hockey
Club de Sintra (3 títulos), e BTT Rio, com dois, estiveram em destaque na
famosa vila das “trouxas da Malveira”…

Ciclismo regional de volta à estrada.Corredores de Sintra
brilham na rampa da Malveira

D
BTT, seguem-se agora algu-
mas associações regionais.
Do lado da Associação de Ci-
clismo de Lisboa, o regresso
aconteceu no domingo, dia 6,
na Vila da Malveira, no con-
celho de Mafra, com Cam-
peonato Regional de Rampa-
Estrada 2020, em sistema de
contra-relógio, na distância
de 1.200 metros. Inscreveram-
se mais de uma centena de
corredores, alguns da verten-
te da BTT, como o caso das
equipas de Rio de Mouro (AE
BTT Rio-M. Print), de Colares
(BTT Team SU Colarense/CS
Treino/Delta Q), e de Sintra
(Hockey Club de Sintra). O
percurso foi balizado entre a
Alameda Dr. Leite Pinto, e a
Estrada dos Moinhos, e o
sinal de partida (por ordem
alfabética), para abrir a com-
petição de Cadetes, e Junio-

res, foi dado à corredora do
concelho de Alcobaça, Ana
Fernandes que registou,
5m23s80, acabando por falhar
o pódio, em detrimento da
concorrente do Cacém, Lara
Fernandes (AE BTT Rio-Mr.
Print) que curiosamente foi a
4.ª a sair para o contra-relógio,
com as diferenças de um
minuto entre todos. O último
a partir, seria Ricardo Vicente,
que se sagraria campeão dos
master’s 30. O atleta da fre-
guesia de Colares, faria o 18.º
melhor tempo (3m08s66),
batendo o seu principal
adversário, de Almargem do
Bispo, André Madureira (Ho-
ckey Club de Sintra-Digarda),
por 3 segundos.
De registar a vitória de Joa-
quim Caeiro (HCS-Digarda),
em Master 40, renovando o
título que havia conquistado
na época de 2018-19, e a
ausência de concorrentes
master’s femininas.
Em termos de calendário, se-
gue-se já no próximo domin-

go, dia 13, o Campeonato Na-
cional de Rampa, agendado
para a Senhora do Desterro,
em São Romão (Guarda).

Classificações
por categoria
Elite masculinos: 1.º Gonçalo
Leaça, LA Aluminios-LA
Sport, 2m56s08; 2.º André
Canuto, Hockey Club de
Sintra-Digarda, 2m58s13; 3.º
Jorge Marques, Individual,
3m03s27
Elite femininos: 1.ª Inês
Trancoso, Maiatos, 4m01s76;
2.ª Andreia Lopes, AE BTT
Rio-Mr. Print, 4m16s74
Sub 23 masculinos: 1.º Car-
los Salgueiro- LA Aluminios-
LA Sport, 2m42s59; 7.º
Rodrigo Pinheiro, AE BTT
Rio-Mr. Print, 3m18s30
Juniores femininos: 1.ª Ma-
riana Viais, AE BTT Rio-Mr.
Print, 4m44s52; 2.ª Rute San-
tos, ACD Milharado-Driveon
Holidays-Mafra, 8m14s53

Juniores masculinos: 1.º Ga-
briel Fonseca, Mato Chei-
rinhos-Vila Galé-Etopi, 2m59s
97; 9.º Diogo Pereira, Btt Team
SU Colarense/CS Treino/
Delta Q, 3m05s68; 10.º
Gonçalo Faneca, E BTT Rio-
Mr. Print, 3m08s87
Cadetes femininos: 1.ª Laura
Cardoso, ACD Milharado-
DriveonHolidays-Mafra,
4m41s30; 2.ª Marta Figuei-

redo, Mato Cheirinhos-Vila
Galé-Etopi, 4m58s46; 3.ª Lara
Fernandes, AE BTT Rio-Mr.
Print, 6m18s74
Cadetes masculinos: 1.º To-
más Mota, ACD Milharado-
Driveon Holidays- Mafra,
3m10s97; 11.º Diogo Maga-
lhães, AE BTT Rio-Mr. Print,
3m43s54
Master 30: 1.º Ricardo Vi-
cente, Marques & Pereira-

EM3-Os Beirões, 3m08s66; 2.º
André Madureira, Hockey
Club de Sintra-Digarda,
3m11s36; 6.º Ivo Pais, AE
BTT Rio-Mr. Print, 4m03s58
Master 40: 1.º Joaquim Caei-
ro, Hockey Club de Sintra-
Digarda, 3m25s13; 4.º Luís
Prata, Hockey Club de Sintra-
Digarda, 3m31s02; 5.º Mauro
Duarte, BiciSintra-Gás Mu-
cifal.

Campeonato Nacional de Triatlo – Grupos de Idade
Mário Machado (SU Colarense), campeão M50-54

Mário Machado no segmento da corrida.
O atleta do Colarense conquistou o título nacional M50-54

O
de Grupos de Idade, que contou
com ‘casa cheia’, com 320 atletas
inscritos, e grupos de idade até aos
70-74 anos, o que demonstra que o
Triatlo, ao incluir três segmentos
(natação, ciclismo e atletismo), é um
desporto inclusivo, equilibrado e
completo.
De registar, a presença no pódio de
quatro representantes do concelho
de Sintra: Mário Machado (1.º em
50-54), e Patrícia Rivotti (2.ª em 40-
44), ambos do SU Colarense-Triatlo,
e Nuno Rodrigues (2.º em 30-34), e
Carla Guerra (2.ª em 45-49), do
CNCVG (Meleças).
A prova contou com nível com-
petitivo elevado e grande par-

Campeão Nacional do seu escalão,
ficando também à frente da geral
dos GI, com o tempo mais rápido de
prova com a marca de 01:59:02. Filipe
Marques, do Sporting Clube de
Portugal, conquistou o título de
vice-campeão com 02:03:14, en-
quanto Miguel Tomé, da SFRAA
Triatlo, alcançou o 3.º lugar com
02:03:27.
Na prova masculina (30-34 anos),
Mikael Eriksson, do Sporting Clube
de Portugal, venceu com 02:00:14,
Nuno Rodrigues, do CNCVG, ficou
em 2.º, com 02:02:53 e Bruno
Caetano, do OutSystems Olímpico
de Oeiras, conseguiu o 3.º, com
02:07:28.
No escalão 40-44 feminino, Hanna
de Sousa, do Núcleo do Sporting
da Golegã, foi campeã nacional com
02:29:01, com Patricia Rivotti, do
Triatlo SUColarense, a alcançar o

segundo lugar com 02:39:18 e Liana
Silva, do Alhandra Sporting Club,
na terceira posição com 02:46:15.
Em 45-49, Filipa Oliveira, do CNA-
TRIL Triatlo, sagrou-se campeã
nacional, com 02:30:59, com Carla
Guerra, do CNCVG, a conquistar a
segunda posição com 02:32:20 e
Fernanda Marques Santinha, do
Clube Oriental de Lisboa, fez o
tempo de 02:35:18, fechando o
pódio.
Nos 50-54 anos, masculinos, Mário
Machado, do Triatlo SU Colarense,
conquistou o título com 02:03:18,
António Calafate, do Núcleo do
Sporting da Golegã, seria “vice”com
02:10:10 e José Rui Galvão, indivi-
dual, foi terceiro, com 02:15:49.

Ventura Saraiva
com FTP-comunicação

Foto: cortesia HCS-ciclismo

ticipação, tendo sido atribuídos os
títulos nacionais individuais na
categoria de grupos de idade.

No principal escalão (20-24 anos),
António Barata, do Sport Lisboa e
Benfica, conquistou o título de

Foto: cortesia FTP
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PUBLICIDADE

Fase Preliminar Sul de Acesso à 2.ª Divisão Nacional começa amanhã, dia 12

Hockey Club de Sintra com teste na Ilha da Madeira
Ventura Saraiva

V
É na baliza que começa o ataque para o sucesso colectivo. A manutenção no escalão secundário
vai exigir muito da matriz do clube de Sintra

foto: ventura saraiva

Campeonato Nacional de Sub 23
de Hóquei em Patins
Nafarros e HC Sintra
integram Zona Sul
Com início no dia 23 de Outubro, o Campeonato Nacional de
Sub 23 masculinos, conta com a presença de duas equipas do
concelho de Sintra na Zona Sul. Trata-se da União Desportiva
e Cultural de Nafarros e do Hockey Club de Sintra.
A competição começa com os jogos trocados, com o Hockey
Club de Sintra a receber em Monte Santos, o Sporting de
Tomar, com a UDC Nafarros a viajar até Coruche, no Ribatejo,
para defrontar “Os Corujas” GCC.

Campeonato Nacional Feminino
de Hóquei em Patins
Stuart HC Massamá
defronta o Sporting (fora)
Começa no dia 27 deste mês, o Campeonato Nacional de
Seniores femininos de Hóquei em Patins, esta temporada com
a novidade do regresso da Associação Stuart Hóquei Clube
de Massamá, e a desistência da União Desportiva e Cultural
de Nafarros.
A Zona Sul, com apenas 6 equipas, conta com a presença do
campeão nacional em título, o Sport Lisboa e Benfica,
Sporting, Campo de Ourique, APAC Tojal, e UD Vilafran-
quense.
Na ronda inaugural, a Stuart HC Massamá, desloca-se ao
reduto do Sporting Clube de Portugal, orientado pela antiga
treinadora da equipa de Massamá-Monte Abraão, Andreia
Barata.
Na segunda jornada (dia 4 de Outubro, joga em casa e defronta
o Clube Atlético de Campo de Ourique.                               VS

ai ser uma luta tenaz
para manter o clube
à tona, nesta reto-
ma do hóquei em
patins nacional, e

Nos lugares de descida, no momento da
suspensão das provas desportivas, no caso, o
Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da
2.ª Divisão-Zona Sul, o Hockey Club de Sintra
prepara agora o tudo-por-tudo numa “Liguilha”
algo injusta de acordo com o calendário da
prova, evitando escapar à descida ao escalão
terciário. Amanhã, sábado, joga na Ilha da
Madeira frente ao Marítimo, e na quarta feira,
dia 16, às 21h30 recebe em Monte Santos, a UD
Vilafranquense.

manter o clube no escalão
secundário. A Fase Prelimi-
nar Sul de Acesso à 2.ª Di-
visão será realizada a uma só
volta, disputada entre os pio-
res classificados da 2.ª Divi-
são, e os melhores do escalão
terciário (Centro/Sul) para de-
finir quem sobe, e quem des-
ce de divisão. Será uma luta

titânica, até porque já se co-
nhecem os dois candidatos
da 3.ª Divisão,  que passaram
no teste “Pré-Preliminar” a
União Desportiva Vilafran-
quense, e Sport Club Maríti-
mo, que realizaram uma “Pré-
Preliminar”, no passado fim-
de-semana (5 e 6). Até final
do corrente mês de Setem-
bro, dias, 12, 13, 19, 20, e 26,
estão agendados os jogos da
fase Sul, sendo que o Ho-
ckey Club de Sintra, jogará
fora com o Marítimo, no que

seria uma jornada dupla, já
que no regresso ao Conti-
nente, defrontaria a equipa
ribatejana de Vila Franca de
Xira, mas o jogo seria adiado
para a próxima quarta-feira,
dia 16, por acordo dos dois
clubes.
Para o presidente do Sintra,
Francisco Leitão, este for-
mato vem prejudicar o clube,
e explica porquê: “No cam-
peonato, e a sete jornadas do
final, seríamos a equipa com
melhores hipóteses de subir
na tabela, até porque rece-
bíamos em casa, dois adver-
sários directos – Campo de

Ourique e Sesimbra –, e agora
pelo sorteio vamos jogar a
Campo de Ourique, para além
de ter que jogar na Ilha da
Madeira, numa jornada dupla,
com todos os inconvenien-
tes que trará à equipa. Mas é
isto o que temos, a Federação
decidiu assim, e só nos resta
acreditar no potencial do
grupo de trabalho, para
garantir o nosso lugar na 2.ª
Divisão Nacional”.
Registe-se que esta fase co-
meça sem público nas ban-
cadas, e o número de presen-
ças no pavilhão será rasteado
pela Federação Portuguesa

Na peça publicada na edição do dia 4, do Jornal de Sintra
(página 13), era referido que o Hockey Club de Sintra
assinalou a entrada no 80.º Aniversário, no sábado, dia
29 de Agosto, quando a cerimónia ocorreu no domingo,
dia 30, data da fundação do clube.
Fica assim reposta a verdade dos factos e da efeméride
que o JS acompanhou em exclusivo para os seus leitores,
por deferência da Direcção do HCS, o que nos apraz
registar.

Dia 30 de Agosto
80.º Aniversário

de Patinagem e de acordo com
as normas da Direcção Geral
da Saúde (DGS) para a retoma

das competições desportivas
em pavilhão.
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alopim de Carvalho
é um eminente geó-
logo de prestígio
nacional e interna-
cional que ao longo

Galopim de Carvalho em luta para salvar as pegadas de dinosseuro
em Carenque, hoje transformadas em lixeira

Fotos do Professor Galopim de Carvalho tiradas no decorrer de atividades da escola

G
da sua vida se dedicou pre-
dominantemente à defesa do
património geológico sobre-
tudo à divulgação dos dinos-
sauros.
Sintra atribuíu o seu nome a
entidades educativas em
Queluz-Belas, hoje denomi-
nado Agrupamento Escolas
Galopim de Carvalho (Queluz-
Belas).
Galopim de Carvalho está
presentemente em luta para
salvar, em Carenque, na
fronteira entre os concelhos
de Sintra e Amadora,  uma jazi-
da com cerca de duas cente-
nas de pegadas de dinos-
sauros, tendo para o efeito
sido interposto uma provi-
dência quatelar para proteger
o geomonumento, hoje trans-
formado em lixeira.
Pretendem que a Câmara Mu-
nicipal de Sintra e o Instituto
da Conservação da Natureza
e das Florestas conservem o
local.

No decorrer das Comemorações do Centenário do Nas-
cimento da Escritora Maria Almira Medina, o MHNS – Museu
de História Natural de Sintra recebe a exposição Centenário,
de 17 de setembro a 8 de novembro.
A exposição comemorativa, tem patentes algumas das ca-
racterísticas de Maria Almira Medina, que para além de artista
teve também uma grande capacidade e coragem como
interventora cívica.
Neste espaço que lhe é dedicado pretende-se mostrar um
pouco das suas várias vertentes, incluindo o convívio com
os seus alunos, com os seus amigos, e com o público em
geral, neste sentido os visitantes são convidados a deixarem
a sua nota ou desenho num livro que se encontra por baixo
de um espelho, onde os visitantes se podem ver e desta forma
se incluírem no espólio humano de Almira Medina.

Exposição de homenagem a Maria Almira Medina

Ó mãe,
Quando for grande.
Hei-de agarrar aquela estrela além,
A mais pequenina,
Que treme de medo por cima do Forte
De Santa Catarina;
Tadinha da estrela, ó mãe!...
Faz-lhe medo o mar,
Sempre a ralhar, sempre a ralhar...
Quando for grande,
Hei-de pedir às ondas barulhentas
Que batam devagar,
Devagarinho,
Devagarinho como a tua voz
A adormecer o teu menino...
Olha, vê,

Não chego à estrela, não.
Sou pequenino;
Quando for grande,
(Amanhã já vou grande, mãe?...),
Vou ao barquito do «Pereirão» de Buarcos,
E bato no mar
Até ele chorar...
E a estrela, sem medo,
Há-de deixar-se agarrar,
Porque eu sou grande,
Bati no mar!...
Quando fores rezar
Á capela do Forte
Hei-de ir de mansinho,
Mais de mansinho que as ondas a chorar,
E ponho a estrela pequenina

No teu cabelo...
Hás-de parecer Santa Catarina,
Inda mais linda!...
Depois fujo a buscar mais estrelinhas
Medrosas
E atiro-as às redes dos pescadores pobrinhos,
Tás a chorar?!...
Aquela estrela não é linda se calhar...
Deixa lá, mãezinha;
Quando for grande,
Levo-te ao céu e escolhes uma maiorzinha...
(Amanhã já sou grande, mãe?...).

Maria Almira Medina
(Poema dedicado a sua mãe, Emília Pedrosa Medina)

QUANDO EU FOR GRANDE


