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Começou no passado fim-de-
semana, dias 21 e 22, a Taça de
Portugal de Futsal, com a realização
da 1.ª Eliminatória. Divididas pelas
séries regionais, A,B,C,D, 76
equipas da 2.ª Divisão Nacional, e
Distritais, entraram em campo na
perspectiva de chegarem o mais
longe possível na competição, e
quiçá, encontrarem os emblemas de
topo da divisão principal, apesar dos
jogos serem ainda à porta fechada,
devido à pandemia da Covid 19.
Na ronda inaugural, o Sporting
Clube Vila Verde (distritais da AFL)
superou as expectativas ao eliminar
o GSC Novos Talentos, da 2.ª
Divisão Nacional, confirmando o
excelente início da temporada.
Destaque também para o Grupo
União M.T.B.A., que ficou apurado
para a eliminatória seguinte, ao
vencer o C.S. São João (S. Martinho
do Porto), após prolongamento.

Vila Verde surpreende
na Taça de Portugal de Futsal

foto: ventura saraiva

Covid 19
• Renovação do Estado
Emergência
• Câmara Municipal
de Sintra e o Covid 19
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Rui Sousa
vencedor do
Prémio Maria
João Fontainhas
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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• Carne de porco• Carne de porco• Carne de porco• Carne de porco

à alentejanaà alentejanaà alentejanaà alentejanaà 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 fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas• Gambas fritas
• Vitela assada• Vitela assada• Vitela assada• Vitela assada• Vitela assada

à mirandesaà mirandesaà mirandesaà mirandesaà mirandesa
• P• P• P• P• Posta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta mirandesaosta mirandesa

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

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

Reabertura do Mercado
do Algueirão
O novo Mercado do Algueirão reabriu no dia 21 de Novembro
e irá funcionar de terça  a domingo, entra as 8 e as 13 horas.
O novo espaço, que durante anos esteve em degradação, foi
requalificado, de forma a trazer, novamente, para a rua a
importância do comércio local e dos produtos regionais.
O Mercado do Algueirão contará com Peixaria, Frutaria e
Charcutaria e terá para venda produtos hortícolas, pão e
vestuário.
É uma grande reabertura, para a freguesia de Algueirão-Mem
Martins, neste que é um ponto que se pretende que seja de
dinamização do comércio e da economia locais.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCATÓRIA

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 34 dos Estatutos do Clube,
convoco a Assembleia Geral do Sport União Sintrense, a reunir-se,
em sessão Extraordinária, no próximo dia 4 de dezembro, pelas
19:30h, situado no primeiro andar da bancada principal, na Rua Dr.
Félix Alves Pereira, sito na Portela de Sintra. Esta Assembleia Geral
Extraordinária realiza-se por não ter sido possível as Assembleias
Gerais Ordinárias de junho e outubro, conforme o disposto no nº 1 e
nº 2 do artigo 33 dos Estatutos do Clube em virtude do covid 19:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apreciação e deliberação do Plano de Atividades e Orçamento para
a época 2020/2021
2. Apreciação e deliberação sobre o Relatório e Contas relativo à época
desportiva de 2019/2020 (período de 1/7/2019 a 30/06/2020), bem como
Parecer do Conselho Fiscal.
3. Outros assuntos de interesse para o Clube.

Em conformidade com o n.º 1 e 2 do artigo 32.º, a Assembleia Geral
funcionará em primeira convocação com a presença da maioria de sócios
e, não havendo, funcionará meia hora depois em segunda convocação,
com qualquer número de sócios.
Tendo em consideração a situação excecional de saúde pública
causada pela epidemia de SARSCOV-2 (COVID 19), que levou à
declaração do estado de emergência pública que se encontra em
vigor,  cada Sócio Efetivo para o acesso à mesma é obrigatória a
utilização de máscara e serão tidas em consideração as normas de
segurança definidas pela Direcção-Geral da Saúde (D.G.S.).

Sintra, 18 de novembro de 2020.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Dr. Jorge Leitão

Rua Pedro Cintra, n.º 23 - 2710-436 Sintra
Telef. +351 219 231 840 - Fax: +351 219 241 953
secretaria@susintrense.com • www.susintrense.pt
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A Câmara Municipal de
Sintra iniciou na quarta-
feira, dia 18 de novembro, os
trabalhos para a execução do
Percurso Ciclável e Pedonal
na Ligação de Colares,
Banzão e Praia Grande.
O presente troço da E.N. 375,
denominado de Via do Atlân-
tico, encontra-se localizado
entre a rotunda de acesso à
Praia Grande e a Adega de
Colares, apresentando cerca
de 1,985 km de extensão.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, “os investimentos que
a autarquia tem vindo a rea-
lizar na construção de ciclo-
vias são de extrema impor-
tância, pois significam uma
aposta no ambiente e o de-
senvolvimento de políticas

A Câmara Municipal de Sin-
tra atribuiu, à luz do Pro-
grama Hortas Solidárias, os
100 talhões agrícolas exis-
tentes em Rio de Mouro.
Das 220 candidaturas rece-
bidas pela autarquia, foram
selecionados 100 hortelãos
em número correspondente
ao número de talhões agrí-
colas disponíveis. Os selecio-
nados irão ser notificados in-
dividualmente, sendo que os
restantes candidatos ficarão
em lista de espera a aguardar
vaga ou a eventual ampliação
desta horta solidária.
A autarquia de Sintra irá pro-
mover junto dos seleciona-
dos uma ação de formação

Arrancou empreitada da ciclovia de Colares,
Banzão e Praia Grande

lidade e segurança rodoviária
e pedonal e ligar núcleos ur-
banos, espaços públicos
relevantes, zonas de comércio
e/ou serviços e equipamentos
estruturantes.
A autarquia continua assim a
seguir o plano para a criação
de um conjunto de ciclovias
no município, corresponden-
tes a 39 km, que teve início
com a ciclovia entre a Portela
de Sintra e Mem Martins,
inaugurada em 2016 e da
ciclovia que liga Agualva a
Massamá, inaugurada em
2018. A rede de percursos ci-
cláveis e pedonais do conce-
lho de Sintra está incluída no
Programa Portugal 2020, que
financia estas intervenções
em 50%.
Obra no valor de 994 mil euros.

ambientais tão importantes
agora como no futuro. Temos
já 32 km de ciclovias, são mais
de 7 milhões de euros de
investimento na sustentabili-
dade, mobilidade e saúde.”.
“A Câmara de Sintra não
para, a pandemia é obvia-
mente grave mas a única
forma de a combater no plano
socioeconómico é trabalhar
mais e empenharmo-nos mais
ainda. Este investimento é
relevante porque requalifi-

ca, porque é virtuoso para o
ambiente, porque é uma mu-
dança qualitativa para o nos-
so concelho e para a qua-
lidade de vida de quem aqui
mora, trabalha ou nos visita”,
conclui o autarca.
A execução desta ciclovia tem
como objetivo promover as
deslocações suaves a pé e de
bicicleta, requalificar e criar
espaços pedonais e a melho-
ria da qualidade de vida dos
munícipes, melhorar a mobi-

Autarquia atribui 100 talhões agrícolas
na Horta Solidária em Rio de Mouro

gratuita sob o tema “Cultura
de hortícolas em modo de
produção biológica”, a rea-
lizar próximo do local da
horta. 
A Horta Solidária da Presa, na
Avenida Infante D. Henrique
em Rio de Mouro, é um espa-
ço pensado para o desenvol-
vimento de agricultura urba-

na, biológica e de subsistên-
cia da comunidade. A criação
das Hortas Solidárias no
Município de Sintra veio
promover junto dos habi-
tantes locais a valorização do
espírito de solidariedade e
dos recursos naturais para
um desenvolvimento mais
sustentável.

Este programa pretende
disponibilizar parcelas de
terreno municipal para cul-
tivo, contribuindo  para a pro-
moção da inserção e inclusão
social, para a diminuição da
pobreza das famílias através
do cultivo dos solos para
apoio à sua subsistência, re-
descobrir, preservar e incen-
tivar o uso de práticas agrí-
colas tradicionais, bem como
o modo de produção bioló-
gica, proporcionando a pro-
ximidade com o meio ambien-
te e com a realização de ati-
vidades para as famílias na
área da educação e sen-
sibilização ambiental.

A Câmara Municipal de Sintra continua a apoiar as
Corporações de Bombeiros do concelho com a entrega de
material de proteção individual e o serviço de lavagem e
desinfeção de viaturas, num investimento superior a 680 mil
euros.
Este investimento insere-se na estratégia adotada pela
autarquia para reduzir o risco de contágio e combater a
propagação do Covid19.
No que concerne à distribuição de material de proteção
individual às corporações dos bombeiros do concelho, até
ao momento, a autarquia de Sintra já disponibilizou mais de
17 700 batas, cerca de 31 400 cobre pés e mais de 12 400 cobre
botas, cerca de 22 700 toucas e de 7 500 fatos completos, 171
000 luvas, mais de 10 940 máscaras FFP2 e de 147 000 máscaras
cirúrgicas, mais de 1 700 viseiras de 4 550 óculos com proteção
lateral.
Recorde-se que no mês de junho, a Câmara Municipal de
Sintra atribuiu um apoio extraordinário de 225 mil euros às
Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do
concelho, 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.

COVID-19 – Sintra mantém
apoio às Corporações
de Bombeiros do concelho
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A Semana Europeia do Teste do VIH -Hepatites é assinalada
em Sintra com a realização de rastreios gratuitos, rápidos e
anónimos ao VIH, hepatites virais e sífilis.
Sintra aderiu à Fast Track Cities ,em 2018, passando a integrar
o grupo de cidades que constituem a Via Rápida para eliminar o
VIH, hepatites virais, tuberculose e infeções sexualmen-
te transmissíveis. Em 2020, o município associa-se uma vez
mais à Semana Europeia do Teste, uma iniciativa organizada
pela EuroTest.
Em resultado da pandemia de Covid-19 a realização de ações
de rua estão agora impossibilitadas, no entanto os técnicos
de saúde da AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária,
Desenvolvimento Social e de Saúde, em parceira com a Câmara
Municipal de Sintra, encontram-se a realizar os testes na sua
sede, em Mira Sintra, com marcação prévia.
Os testes são realizados de forma gratuita, rápida e anónima e
será disponibilizado aos utentes equipamento de proteção
individual, de acordo com as orientações da Direção-Geral da
Saúde. Prevenir, testar e tratar são serviços essenciais e
devem ser apoiados em tempos de pandemia. Os rastreios
devem ser agendados através do seguinte contacto
telefónico: +351 927 370 181

Sintra assinala a Semana
Europeia do Teste VIH- Hepatites

A Cintramédica disponibiliza o novo Teste Rápido de
Antigénio à COVID-19 que é a mais recente solução para o
diagnóstico do vírus SARS-CoV-2.
Segundo a Direção-Geral da Saúde, a utilização destes testes
rápidos tem como intuito a redução e controlo da transmissão
da COVID-19 e diminuir o impacto desta doença.
O Teste Rápido de Antigénio é realizado através da colheita
de uma amostra por zaragatoa nasofaríngea e os resultados
são obtidos em apenas 30 minutos. Este teste de diagnóstico
é de elevada sensibilidade quando realizado nos primeiros
cinco dias de sintomas de COVID-19.
Além de pessoas com sintomas, é também recomendada a
sua utilização em casos assintomáticos com contacto de alto
risco, em situações de rastreio de grupos vulneráveis e em
situações de surto.
Para realizar esta análise não é necessário um pedido médico
e está disponível nas clínicas Cintramédica Sintra, Mafra e S.
João do Estoril e também nos postos de colheitas das
Laranjeiras (Lisboa), Centro Covid-19 Agualva/Cacém,
Terrugem e Amadora. Não existem acordos nem convenções
disponíveis para este teste.

Cintramédica
Teste Rápido de Antigénio

Um ano depois, o Ministério
da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior (MCTES) vol-
tou a reunir com a FENPROF,
numa reunião com uma
extensa agenda.
Na reunião, verificou-se uma
apreciação muito positiva por
parte dos responsáveis do
MCTES sobre a situação
sanitária nas instituições de
ensino superior (IES), assim
como em relação à situação
financeira das instituições e
à dotação pública para esta
área em 2021, prevista na
proposta de Orçamento do
Estado.
Este otimismo dos responsá-
veis do MCTES não é acom-
panhado pela FENPROF,
tendo sido entregue e apre-
sentado um documento sobre
o início do presente ano letivo
em que se identificam inú-
meros problemas existentes
nas IES, que se agravaram
com a situação pandémica
que se vive.
Também em relação ao Orça-
mento do Estado para 2021, a
FENPROF reitera que este
não dá resposta às necessi-
dades da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, tendo sido
apresentadas, uma vez mais,

propostas que, até final do
debate parlamentar, deverão
ser consideradas pelo gover-
no.
Tema forte desta reunião foi
o da precariedade, com o
MCTES a considerar que se
avançou muito na redução
dos níveis de precariedade e
a FENPROF a rebater essa
apreciação com os fracos nú-
meros do PREVPAP (pro-
grama ainda não concluído e
sobre o qual a FENPROF
entregou uma posição –, mas
também com o facto de a larga
maioria dos seis mil contratos
que foram celebrados nos
últimos três anos (desde 2017)
serem a termo. Em breve, a
FENPROF divulgará os resul-
tados de um estudo sobre
precariedade na Ciência que
confirmam que os avanços
neste domínio são muito cur-
tos, continuando a verificar-
se um grande abuso no
recurso à contratação a termo
e a formas ainda mais ins-
táveis de precariedade e
subemprego.
Na reunião, o MCTES apre-
sentou um documento com
“Termos de referência e
objetivos” para uma “Revisão
de disposições dos estatutos

de carreira docente e de
investigação”. A FENPROF
apresentará, até janeiro pró-
ximo, as suas propostas para
este documento e, após iden-
tificação das matérias a rever,
avançará um processo
negocial de revisão.
Relativamente à situação dos
docentes e investigadores do
ensino superior privado, o
MCTES aponta para março de
2021 como prazo para con-
cluir negociações sobre as
disposições legais do artigo
53º do RJIES, abrindo, final-
mente, a porta ao processo de
contratação coletiva indis-
pensável à aprovação de uma
convenção para o setor.
Embora importante, o caráter
positivo da reunião realizada
dependerá da sequência que
lhe for dada com a abertura
dos processos negociais
indispensáveis à resolução
dos problemas.
Com propostas, mas também,
se necessário, com um apro-
fundar da ação reivindicativa
de docentes e investigado-
res, a FENPROF tudo fará para
que se concretizem as pers-
petivas abertas nesta reunião.

Fonte: Fenprof

Reunião MCTES – FENPROF
Abrem-se portas à negociação,
mas com pontos de partida divergentes
Envolvimento de docentes e investigadores poderá fazer a diferença

As equipas multidisciplinares
criadas no âmbito do combate
à COVID-19 na área Me-
tropolitana de Lisboa con-
tactaram, entre 30 de junho e
24 de novembro, um total de
22.035 pessoas nos conce-
lhos da Amadora, Lisboa,
Sintra, Almada, Seixal, Moita,
Barreiro, Setúbal, Loures e
Odivelas.
Profissionais da Saúde, Se-
gurança Social, Proteção
Civil/Municípios e forças de
segurança têm ido ao terreno
sensibilizar a população para
as medidas de prevenção da
doença, bem como verificar e
encontrar soluções para
quem necessita de apoio
alimentar e realojamento, o
que tem tido um impacto
positivo no combate à doen-
ça.
Assim, entre 30 de junho e 17
de novembro, os elementos
das equipas constituídas nos

COVID-19 – Balanço – Mais de 22.000
pessoas contactadas pelas equipas
multidisciplinares de LVT

Equipas Multidisciplinares

Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACES) da Amadora,
Lisboa Central, Lisboa Norte,
Lisboa Ocidental e Oeiras,
Sintra, Almada-Seixal, Arco
Ribeiro e Arrábida e Loures-
Odivelas, realizaram ações de
rua e visitas a agregados
familiares. No total, 22.035
pessoas foram alvo desta
intervenção.
Além de contactar pessoas
que possam necessitar de

ajuda complementar para
cumprir o confinamento/
isolamento profilático – e
assim ajudar a quebrar as
cadeias de transmissão da
COVID – estas equipas
também têm visitado esta-
belecimentos comerciais e
realizado ações de sensibi-
lização à população.

Fonte: ARSLVT
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Exma. Sra. Directora do
Jornal de Sintra,

Solicito o favor de divul-
gar a informação reme-
tida, o que antecipada-
mente agradeço, para
bem da prevenção da
COVID-19.

O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, tem
vindo a adotar uma pos-
tura face às medidas que
deveriam ser de proteção
contra o Covid-19, que
mais parece serem no sen-
tido de promover a imu-
nidade de grupo entre os
trabalhadores da autar-
quia.
Quando existem casos
positivos nas equipas
que estão em trabalho
presencial, estes ficam em

DIGA DE SUA JUSTIÇA

COVID19  - Desabafos de trabalhadores da Câmara Municipal de Sintra

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

teletrabalho, sendo os
restantes colegas da equipa
em espelho imediatamente
chamados, e obrigados a
permanecerem nas
instalações até  as mesmas
serem desinfetadas, o que,
perigosamente só ocorre
após uns dias, para que tal
ocorra no fim de semana
seguinte.
Estas lamentáveis e peri-
gosas situações, já ocor-
reram várias vezes.
Apesar de 86% dos trabalha-
dores terem comprovado reu-
nir todas as condições ne-
cessárias e eficazes para o
exercício das suas funções
em teletrabalho total, conti-
nuam a obrigados ao trabalho
presencial faseado.
Não são respeitados os dis-
tanciamentos temporais entre
as equipes em espelho.

A grande maioria das equi-
pes alternam as suas presen-
ças, dia sim, dia não, o que
eventualmente, acaba por
causar pontes de contágio
através dos mesmos espa-
ços. 
Não são respeitados os dis-
tanciamentos físicos entre
trabalhadores, onde chegam
a estar 3 pessoas num ga-
binete de apenas 10m2.
Os espaços comuns, tais co-
mo WC e copas, não são
adequadamente desinfetados
no final de cada dia.
Trabalhamos num concelho
de risco muito elevado, o ní-
vel mais grave, onde é im-
perioso minimizar desloca-
ções e contactos, em que
reunimos todas as condições
para o fazer com rigor e se-
gurança no registo de tele-
trabalho total, e o presidente

da câmara mesmo assim não
o permite.
O despacho por si exarado, e
ora em anexo, é de tal forma
incoerente nos seus pontos
1 e 5 que, ao mesmo tempo
que sublinha aceitar e con-
cordar com as medidas exce-
cionais do governo, nomea-
damente no que concerne à
obrigatoriedade do teletra-
balho, depois passa a respon-
sabilidade de articular o
mesmo, às chefias inter-
médias.
Chefias essas, que receberam
entretanto e apenas de forma
verbal, a diretiva de não per-
mitir esse mesmo teletrabalho
de forma total.
Esta situação veio também
promover a desigualdade en-
tre equipas, pois algumas têm
a bênção de estar sob a alçada
de chefias coerentes, respon-

sáveis e humanas, permitindo
ficar em teletrabalho total, e
outras, ordenam a presença
nas instalações, sob ameaça
de não justificarem o tele-
trabalho, incorrendo o traba-
lhador em faltas injusti-
ficadas.
Temos a lamentar viver num
estado de direito e demo-
cracia, à exceção do concelho
de Sintra, onde o seu presi-
dente, pode mais que um
despacho governamental,
mesmo quando isso se traduz
no colocar em risco a saúde e
proteção dos seus trabalha-
dores e habitantes, e nada se
pode fazer ou ir contra.
Este é um desesperante grito
por ajuda, para que a nossa
saúde, segurança e direitos,
sejam defendidos.
Continuamos a garantir a
todos os munícipes que, pelo

facto de trabalharmos através
de casa, isso não significa
qualquer prejuízo a nenhuma
das partes, muito pelo con-
trário, trabalhamos ainda
mais, com o mesmo zelo e res-
ponsabilidade, defendendo
sempre os interesses de to-
dos, mas em segurança.
Apenas o nosso presidente
não o quer entender e aceitar.
Pelo exposto, imploramos à
projeção dos vossos recur-
sos para que denunciem e
tornem esta situação pública,
na derradeira esperança que,
de alguma forma, alguém
possa fazer justiça por nós
trabalhadores.  
Bem hajam.

Leitor devidadente
identificado

A Câmara Municipal de Sintra
continua a efetuar os serviços
de lavagem e descontaminação
de veículos e edifícios, numa
medida implementada para a
prevenção e combate ao surto de
COVID-19.
Desde abril, e até ao momento,
os serviços municipais já
procederam à desinfeção de mais
de 3400 viaturas. Este serviço
prestado pela autarquia encon-
tra-se, adicionalmente, ao dispor
das forças de segurança, táxis,
entidades de resposta social e
Corporações de Bombeiros dos
concelhos de Sintra e Amadora,
entre outros.
O protocolo de descontaminação
de veículos de emergência segue
regras específicas e garante que

COVID-19 – Autarquia mantém desinfeção
de veículos, edifícios e espaço público

O Governo anunciou no sábado,
dia 21,  novas medidas do estado
de emergência, que entra em
vigor às 00h00 de terça-feira, dia
24 de novembro, até às 23h59 de
8 de dezembro. A proibição da
circulação entre concelhos, a
suspensão das aulas e a divisão
do país em quatro níveis de risco
são algumas delas.
Foi ainda determinada a sus-
pensão das atividades letivas
nas vésperas de feriado de 30 de
novembro e 7 de dezembro e
haverá tolerância de ponto na
Função Pública.
Principais medidas:

Covid-19 – Renovação do Estado de Emergência
Uso obrigatório de máscara nos
locais de trabalho;
Proibição de circulação entre
concelhos entre as 23h00 de 27
novembro e as 05h00 de 2 dezem-
bro e entre as 23h00 de 4 dezem-
bro e as 05h00 de 9 dezembro;
Suspensão das atividades le-
tivas a 30 novembro e 7 de-
zembro;
Tolerância de ponto a 30 de
novembro e 7 de dezembro.
Apelo a entidades privadas para
dispensa de trabalhadores a 30
de novembro e 7 de dezembro.
Criação de quatro níveis de
risco:

Risco extremamente elevado –
com mais de 960 casos por 100
mil habitantes (47 concelhos).

Risco muito elevado – com mais
de 480 e menos de 960 casos por
100 mil habitantes (80 conce-
lhos), no qual de insere o
concelho de Sintra.
Risco elevado – com mais de 240
e menos de 480 casos por 100
mil habitantes, (86 concelhos).
Risco moderado – com menos
de 240 casos por 100 mil
habitantes (65 concelhos).
Nos concelhos de risco muito
elevado as medidas são as

seguintes:
Proibição de circulação na via
pública entre as 23h00 e as 05h00
nos dias de semana;
Proibição de circulação na via
pública aos sábados e domingos
entre as 13h00 e as 05h00;
Proibição de circulação na via
pública nos dias 1 e 8 de dezem-
bro entre as 13h00 e as 05h00;
Nos dias 30 de novembro e 7 de
dezembro, os estabelecimentos
comerciais devem encerrar às
15h00;
Ação de fiscalização do cum-
primento do teletrabalho obriga-
tório.                       Fonte: CMS

os veículos ficam aptos para
voltar ao serviço, mantendo
assim a segurança do transporte
de doentes, para trabalhadores
e paciente.
De salientar que, adicionalmente
ao serviço de desinfeção de via-
turas, a autarquia continua a
disponibilizar às forças de
segurança e emergência kits de

material de proteção individual
e de higienização.
No que concerne ao espaço
público, os serviços da autar-
quia já procederam à lavagem e
desinfeção de 2225 km, que
incluem faixas de rodagem,
passeios, mobiliário urbano,
contentorização e paragens de
autocarros, etc, privilegiando os

locais de grande concentração
pessoas.
Foram ainda realizadas mais
de 1640 intervenções de de-
sinfeção em edifícios, de entre
os quais edifícios públicos,
esquadras, mercados, escolas,
creches, lares, residenciais,
casas de repouso, centros de dia,
cemitérios, empresas, entre
outros.
Estas intervenções decorrem da
implementação do Plano Contin-
gência para a COVID-19, com o
objetivo de acompanhar a evo-
lução da propagação do Covid-
19, antecipando e atuando com
medidas preventivas garantindo
as atividades essenciais e
prioritárias no município, bem
como apoiar as populações.

Covid-19:
obrigatoriedade
do teletrabalho
e de uso
de máscara
Face à situação de pandemia que vivemos, foram
definidas regras especiais para os locais de
trabalho com o objetivo de minimizar a propagação
e o contágio da doença COVID-19.

Reiteramos a importância da implementação destas
medidas e apelamos ao seu cumprimento,
nomeadamente quanto à obrigatoriedade de:

• Teletrabalho relativamente às funções que sejam
compatíveis, nos concelhos de “risco elevado”,
“muito elevado” e “extremamente elevado” e ainda
nas situações associadas a riscos específicos dos
trabalhadores;

• Uso de máscaras ou viseiras em todos os locais
de trabalho sempre que o distanciamento físico
recomendado pelas autoridades de saúde se
mostre impraticável.

O não cumprimento destas regras constitui
contraordenação.

Para mais informações consulte a informação
disponível em DGERT ou contacte a Autoridade
para as Condições do Trabalho através do Balcão
Digital disponível em ACT ou através do telefone
300 069 300.
Agradecemos a mobilização de Todos com este
objetivo comum de minimizar os contágios.

Ministério do Trabalho, Solidariedade
e Segurança Social
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“não há planeta b”

m… que é que eu faço a isto? Não sei a quem
dar. Mas também não quero pôr no lixo...
Será que seria útil para alguém? Mas para
quem?!” 
Já aconteceu consigo?

Do lixo ao luxo na sua comunidade:
não sabe o que fazer à sua “tralha”?
Venha dai comigo e inspire-se! 

“H
Pois é, comigo também!
Imensa “tralha” que vamos acumulando por não saber o
que fazer, seja por acharmos que um dia mais tarde vai ser
útil, mas muitas vezes o que acontece à “tralha abandonada”
nos nossos sótãos, garagens, fundo das gavetas é que
acaba por se estragar, deixa de servir, e acaba por perder a
usa utilidade pelo menos para nós.
 Ou talvez por não termos a certeza a quem podemos dar
pois questionamo-nos quem poderia dar-lhe uso, por no
lixo? Ah não… é uma pena! Claro que é. É um verdadeiro
desperdício de recursos. E o que vai para o lixo não
desaparece, sabia? É como que… varrido para baixo do
tapete, quase literalmente!
Vamos lá ao que interessa. O que fazer à “tralha”?
Em Novembro de 2018, farta de acumular coisas que já não
me eram úteis ou na verdade nunca foram, e porque não
queria “mandar” para o lixo e não sabia a quem poderia dar,
resolvi criar um grupo no Facebook de “freecycle” na minha
zona: Freecycle MTBA.
Tinha ouvido falar de Freecycle há mais de 15 anos, altura
em que fiz a minha primeira participação. O objetivo desta
iniciativa é o “destralhe”, ou seja, se tem por casa coisas
como livros, roupa (de vestir, de cama, de cozinha, etc),
eletrodomésticos (pequenos ou grandes), pequenas peças
perdidas (seja lá do que for), artigos de bebé, utensílios de
cozinha, qualquer coisa que o esteja a estorvar e o qual
não pretende vender seja lá porque razão for (não tem
paciência, não tem tempo, acha que não vale o esforço,
não está habituado, etc) é só fazer uma publicação no
Freecycle MTBA, identificando o artigo, havendo
interessados é uma questão de combinar a entrega /
levantamento do mesmo.
Também pode fazer o oposto, ou seja indicar o que precisa,

Sejam restos de tinta, fruta/legumes que estão em excesso,
lápis de cor que toda a gente tem no fundo da gaveta anos
a fio, rodinhas de bicicleta, etc etc,
No grupo que criei já se deram centenas senão milhares de
coisas.

Eu, por exemplo, já dei roupas e artigos de bebé, e recebi
também. Alguns já recebi, usei e já passei ao próximo! Já
troquei livros. Já troquei utensílios de cozinha, uns que
estavam guardados há anos, por outros que uso bastante.
Também já emprestei a máquina de costura, ou o leitor de
cartões de cidadão. E acreditem, há muitos exemplos de coisas
a que lhes foi dada uma segunda (terceira, e por aí)
oportunidade em vez de irem parar ao lixo.
Há sempre desafios, ou dificuldades em gerir/manter estes
grupos, para mim o mais desafiante foi que muitas vezes as
pessoas confundem o destralhe com solidariedade social. E,

embora pelo caminho, se ajude muita gente, esse não é o
objectivo primordial! E às vezes há algum ‘barulho de fundo’
por causa dessa confusão, e atrapalha um pouco a dinâmica
do(s) grupo(s). 
Como podem dinamizar um destes grupos na vossa localidade
ou bairro?:
a. Criem grupos locais, o mais local possível, mesmo que
individualmente possam participar em outros. Podem criar
entre amigos apenas, ou num raio de 5-10 km.
 b. Reduzam as publicações a ‘procuro/dou’ e evitem outras
que vão atrapalhando (publicidade, publicações longas e
pouco explicitas, basicamente o que não seja, “dou”/
”procuro” etc);
c. Não fiquem para sempre na ‘administração’. Passem a bola.
Há sempre alguém disponível e interessado em passar pela
experiência.
d. “Proibam” a alusão ao dinheiro, isto é, vendas e/ou
compras. Para isso há milhares de outros grupos.
e. Divirtam-se e evitem lixo!
Ao longo da jornada, fortaleci laços com pessoas da minha
comunidade e de outras gerações, e salvei imensos recursos!
Do meu ponto de vista a iniciativa pode ser replicada em
qualquer plataforma, mas o Facebook foi e é nesta altura a
que reúne mais condições para que localmente aconteçam
estas dinâmicas, mas claro que não é, nem deve ser a única.
Podem encontrar o grupo no Facebook, ao procurarem por
freecycle MTBA, e caso queiram contactar-me podem fazê-lo
para aqui: reprclemente@gmail.com
Espero que o tenha inspirado a não acumular tanta tralha…
consuma menos, de forma consciente e bem informada! A
carteira agradece, você agradece e sobretudo, o Planeta
agradece!

Raquel Clemente,
Bióloga

A Câmara Municipal de Sintra tem vindo a efetuar
a monitorização da Vespa Asiática, com o objetivo
de controlar e vigiar a presença desta espécie em toda a área
do concelho. Procedendo, através de uma equipa
especializada, à rápida identificação e remoção dos ninhos. 
A Vespa Asiática (Vespa velutina nigrithorax) é uma espécie
exótica invasora oriunda do sudeste asiático, que chegou ao
norte de Portugal em 2011. É uma espécie predadora de outros
insetos polinizadores, entre os quais as abelhas, causando
graves prejuízos para a apicultura, provoca desequilíbrio
ecológico, devido à diminuição das populações de insetos
polinizadores, bem como prejuízos na agricultura, por
diminuição da polinização. É na primavera que esta espécie
de vespa velutina constrói os seus ninhos, de grandes
dimensões, preferencialmente em pontos altos e isolados.
A Vespa Asiática constitui um risco para a saúde
pública, ainda que esta não seja mais agressiva que a espécie
europeia. Se a Vespa Asiática sentir os seus ninhos
ameaçados reage de modo muito agressivo, incluindo
perseguições que podem ser feitas por centenas de metros.
Por essa razão, só os profissionais especializados devem
intervir junto desta espécie.
A Câmara Municipal de Sintra solicita, no entanto, a
colaboração fundamental de todos os cidadãos. Se observar
vespas ou ninhos, ainda que não tenha a certeza de que se
trate desta espécie, deve preencher o formulário disponível
no site da autarquia e, sempre que possível, anexar fotografias
dos mesmos. Adicionalmente, poderá também contactar:
Proteção Civil de Sintra – 219 105 880 | 800 21 11 13
SOS Ambiente – 808 200 520
SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da
GNR – 217 503 080
Poderá, ainda, reportar o avistamento através da
plataforma  STOPVespa criada para auxiliar na identificação e
controlo da vespa asiática em Portugal Continental. Através
da georreferenciação online dos avistamentos e dos ninhos
desta espécie exótica invasora, esta ferramenta contribui para
a comunicação entre a população, os técnicos dos municípios
e a administração central.

Fonte: CMS

Câmara de Sintra
mantém monitorização
da Vespa Asiática

JORNAL DE SINTRA
Há 86 anos a divulgar
o Concelho de Sintra

Neste Natal Anuncie
no JORNAL DE SINTRA

e compre as suas prendas
no Comércio Local

Loja JORNAL DE SINTRA

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

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
www.jornaldesintra.com

Boas FestasBoas FestasBoas FestasBoas FestasBoas Festas
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o passado mês de julho foi dado conhecimento
público do documento intitulado “Visão Estra-
tégica para o Plano de Recuperação Económica de
Portugal 2020-2030”. Trata-se do resultado de um
trabalho sobre cenários para o futuro de Portugal,

A importância de uma “Visão Estratégica para o Plano
de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030”

N
encomendado pelo Governo ao Prof. António Costa Silva e
que, por isso, também tem vindo a ser conhecido como “Plano
Costa Silva”.

Porquê uma estratégia
O título do documento é muito claro; não se trata do Plano de
Recuperação Económica, mas de uma visão estratégica para
esse plano, o que naturalmente, precede a elaboração do plano.
O termo “estratégia”, embora pouco usado na terminologia
da planificação macroeconómica, antes dos anos 70, passou
a ser uma referência corrente depois desse período. Estratégia
passou, então, a surgir com o significado de uma inspiração,
um suporte, para o comportamento dos actores no longo
prazo. Os planos que múltiplas instituições públicas vieram a
elaborar desde então passaram a ter a designação de “planos
estratégicos”, mas o seu conteúdo não passava, muitas vezes,
de uma inspiração que, de facto, se vinha depois a verificar
que não inspirava coisa nenhuma.
Estes planos estratégicos não comprometiam ninguém, mas
procuravam mostrar que a instituição que os promovia tinha
preocupações de longo prazo. Ora, para que houvesse
compromisso melhor seria que em vez de planos estratégicos
se elaborassem planos de longo prazo, porque estes, sim,
teriam que ter objectivos, recursos, gestão de interdepen-
dências, controle de execução e avaliação de resultados.

A visão estratégica do Prof. Costa Silva
A visão estratégica para o Plano Costa e Silva tem, no entanto,
toda a oportunidade, sobretudo, porque se apresenta como
uma visão estratégica para um plano que ainda tinha ou tem
que ser elaborado, com vista à recuperação e resiliência de
Portugal.
A visão estratégica do Prof. Costa Silva, para um horizonte de
10 anos, decompõe-se em 10 eixos estratégicos verticais que
são unidos através de um eixo horizontal onde estão presentes
as principais preocupações e desafios do nosso tempo:
descarbonização, transição energética, sustentabilidade,
protecção da biodiversidade e protecção do capital natural.
Esta visão estratégica possui um conjunto de boas ideias,
interligadas que são essenciais para que possa haver
planeamento, mas o seu conjunto, só por si, não pode ser
considerado um plano. Foi isso que justificou o título da
Tomada de Posição, aqui publicada há dias: “As boas ideias
e o planeamento. Tomada de Posição”.
Os eixos verticais (páginas 58 e 72 do documento)  cobrem os
grandes desafios sectoriais que se colocam, hoje, à economia
e à sociedade. Não é meu propósito apresentar e analisar,
aqui, estes eixos estratégicos e, muito menos, relevar as
coerências ou incoerências que os possam atravessar, embora
se deva acrescentar que se trata de um exercício de extrema
relevância paro o futuro, como poucas vezes se terá feito em
Portugal.

Virtualidades e insuficiências da visão estratégica
O que me importa aqui relevar são, antes, alguns dos
pressupostos em que assenta a explicitação da “visão
estratégica”. O autor começa por dizer-nos que o trabalho de
elaboração da visão estratégica não pode ignorar que ele é
feito num contexto de crise pandémica. É a partir desse
contexto que, no uso regenerativo dos recursos e dentro dos
limites dos sistemas naturais, é proposto um modelo de
crescimento que se quer mais justo, próspero e eficiente, .
Enuncia, seguidamente, os constrangimentos estruturais e
as oportunidades que se oferecem a Portugal, de modo a
poder enunciar as oportunidades e vantagens competitivas
de Portugal.

Tanto ou mais importantes que estes constrangimentos é, a
meu ver, o ponto de partida do autor, segundo o qual, em
Portugal, as decisões de política económica, têm andado à
deriva, por interesses de natureza conjuntural, sem cimento
suficiente para poderem constituir instrumentos de
construção, de futuro e de rede de ligação dos comporta-
mentos das opções dos agentes públicos com os dos agentes
privados (mercado) que, se tiverem o enquadramento
adequado, serão motor de progresso e de eficiência.
Para que esse desiderato possa ser alcançado tem que se
promover o diálogo que conduza ao equilíbrio desejável entre
Estado e Mercado. De acordo com declarações do autor somos
muito mais um país de “eus” com prejuízo da valorização do
“nós” que também deveríamos ser. A lucidez que conduz à
compreensão da visão sistémica da sociedade e das
interdependências que ela encerra, alerta-nos para a
necessidade de termos de colaborar muito mais, em termos
individuais e institucionais.
Temos uma visão estratégica para o futuro de Portugal? A
visão é clara e perspicaz, mas para poder ser considerada
como um compromisso com o futuro falta-lhe a adesão dos
que hão-de ser seus protagonistas. A proposta de um só
homem, qualquer que seja a sua experiência e qualificações,
não pode, por golpe de magia, ser transformada, ou tomada,
como proposta de e para todo um país.
Não vale dizer que o documento foi posto em discussão
pública e que foram tidas em consideração todas as sugestões
feitas. Não vale, porque o período de discussão pública foi
curto e as contribuições individuais nunca poderão ser
consideradas como contribuições sistémicas. Não vale, ainda,
porque o resultado das sugestões feitas foi incorporado num
anexo ao documento, sem que tenha sido feita uma verdadeira
integração de ambos. Por isso se terá que continuar a trabalhar
para que de uma proposta individual se passe para uma
proposta societária.
Admitamos que temos uma visão estratégica. Já serviu ou vai
servir para alguma coisa? Claro que sim, mas com vista a
podermos chegar a um instrumento de compromisso
societário, que constitui a essência primeira do planeamento,
ainda muito trabalho temos pela frente.

A visão estratégica e o Plano de Recuperação
e Resiliência
Dir-se-á, mas então esta visão estratégica não enformou já a
elaboração do Plano de Recuperação e Resiliência 2021-2026?
Recorde-se que este foi um documento preparado,
apressadamente, para poder ser apresentado pelo Sr. Primeiro
Ministro em Bruxelas, como marcação de presença para
mobilização dos fundos da tão propalada “bazuca”. Talvez,
dadas as condições da sua preparação, não houve tempo
suficiente para no seu conteúdo endogeneizar as opões da
visão estratégica. É verdade que nele são feitas várias
referências ao trabalho do Prof. Costa Silva, no entanto, não
basta encontrar estas referências para podermos dizer que
existe uma verdadeira endogeneização.
Uma última interrogação. A Visão Estratégica do Prof. Costa e
Silva abrange o período 2020-2030. O Plano de Recuperação e
Resiliência cobre um subconjunto deste período, os anos
2021-2026. É legítimo dizer que uma estratégia para um
horizonte de 10 anos pode ser transposta, sem mais, para um
horizonte de 5 anos? Pura e simplesmente, não pode, embora
seja razoável que a estratégia deste possa encontrar
fundamento na estratégia do primeiro.
Não nos sintamos tranquilos. Em matéria de planeamento
muito trabalho há, ainda, que desenvolver. Se assim não for,
os trabalhos promovidos podem ser belos exercícios literários,
mas não são verdadeiros instrumentos de progresso social,
na justiça e na solidariedade.

Manuel Brandão Alves,
in A Area dos Dias

SOCIEDADE

Ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino
Superior visita
Sítio Arqueológico
do Alto da Vigia

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta,
e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Manuel Heitor, visitaram esta segunda-feira, dia 23 de
novembro, o Sítio Arqueológico do Alto da Vigia.
A visita foi coordenada por Alexandre Gonçalves, arqueó-
logo da Câmara Municipal de Sintra e responsável científico
pelos trabalhos que decorrem no lugar do Alto da Vigia nos
últimos anos. A equipa de arqueólogos da autarquia pretende
analisar possíveis novas oportunidades de exploração e co-
nhecimento sobre o templo romano dedicado ao Sol Eterno, à
Lua e ao Oceano, identificado neste local.
No local estiveram presentes técnicos da autarquia, inves-
tigadores do Centro Internacional de Investigação do
Atlântico - AIR Centre e do Instituto de Engenharia de Sis-
temas e Computadores, Tecnologia e Ciência – INESC-TEC.
O Sítio Arqueológico do Alto da Vigia foi proposto, pela au-
tarquia de Sintra ao Ministério da Cultura, para classificação
enquanto Sítio de Interesse Público, uma vez que neste local
se registam vestígios de ocupação na época romana, islâmica
e moderna.
O Sítio Arqueológico do Alto da Vigia concentra mais de 20
séculos de história. Os vestígios mais antigos, até agora
identificados, poderão corresponder ao templo romano
dedicado ao Sol Eterno, à Lua e ao Oceano. Do período
islâmico destaca-se a presença de vestígios da existência de
um ribat, e do período moderno a existência de uma torre de
vigia.
A implantação geográfica foi determinante na fixação e na
natureza dos elementos em presença. Constata-se uma longa
diacronia sempre em consonância com a sua localização
privilegiada, numa plataforma elevada com boa visibilidade
sobre o mar. A norte delimitada pela ribeira de Colares, corredor
navegável, pelo menos, até à época medieval islâmica, com
uso atestado - de forma indireta - na época romana.
A identificação daquelas ruínas no século XVI corresponde à
primeira descoberta arqueológica feita em Portugal. A
importância do local foi largamente reconhecida na época,
passando a ser ponto de visita obrigatória para os eruditos,
portugueses e estrangeiros, durante o Renascimento. Entre
os ilustres visitantes que acorreram ao local, destaca-se a
presença de Francisco de Holanda e de André de Resende,
mas também de elementos da família Real, nomeadamente do
Rei D. Manuel I e, mais tarde, do Infante D. Luís, irmão de D.
João III.

Fonte: CMS

foto: cms
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Prémio Nacional das Artes do Espectáculo
Maria João Fontaínhas – Rui Sousa, vencedor

N
João Cachado

Basílio Horta, presidente da CMS com o galardoado Rui Sousa 

a passada Quinta-
feira, dia 19, duran-
te a entrega dos
Prémios de Artes
Visuais de Sintra e

Prémio Nacional das Artes do
Espetáculo Maria João Fon-
taínhas (PMJF) aos respeti-
vos vencedores, momento
especialmente tocante aquele
em que o Presidente Basílio
Horta assinalou como, de-
vido às circunstâncias difíceis
que todos vivemos, a comu-
nidade tanto beneficia com as
obras daqueles jovens.
A cerimónia decorreu no edi-
fício do Casino de Sintra on-
de, actualmente, está insta-
lado o MU.SA – Museu das
Artes de Sintra,  e os prémios
atribuídos corresponderam
aos concursos Prémio Na-
cional das Artes de Espe-
táculo Maria João Fontainhas
2020, XVI edição dos Pré-
mios de Pintura e Escultura
de Sintra D. Fernando II e VI
edição do Prémio de Foto-
grafia de Sintra.
No que respeita ao PMJF, de-
vo assinalar que o júri ao qual
presidi, ao lado de Catarina
Serpa e João Rodil, não teve
a mínima dúvida em apontar,
por unanimidade, a obra
Confiando (Confinado) de
Rui Sousa. Após o anonimato
que caracteriza os trâmites do
Concurso, pude confirmar
como a peça é o consumado
produto de um dramaturgo
com excelente oficina, reve-
lando um evidente conheci-
mento do teatro por dentro,
desde os bastidores à ribalta,
em suma, um autor que, além
de perfeitamente dominar o
género dramático da escrita
literária, ele próprio é elemento

activo da Arte dramática.
De facto, só na tarde daquele
dia, tive a grata oportunidade
de conhecer pessoalmente o
Rui Sousa que, deste modo,
já ficou indissociavelmente
ligado a Sintra. Gostaria de
assinalar o privilégio que,
para mim, foi ter contribuído
para a atribuição deste Prémio
Nacional. Agora, com os
mais sinceros parabéns ao
vencedor, vamos esperar que
Chão de Oliva traga à cena
esta proposta que tanto
honra a memória da Maria
João.
Cumpre ter bem presente que
o PMJF foi instituído para
divulgar as artes do espetá-
culo em Portugal e suscitar a

renovação e o aparecimento
de novos criadores. Bienal,
destina-se a galardoar pro-
jetos inéditos de teatro,
dança, marionetas, música
ou transdisciplinares, sendo
atribuído ao vencedor um
prémio com o valor monetário
de cinco mil euros para di-
vulgação e montagem da peça
de teatro que deverá ser
colocada em cena, no prazo
de dois anos, pela Companhia
de Teatro Chão de Oliva.
Em nota biográfica muito
sumária, registaria que Rui
Sousa, natural de Paços de
Brandão, Santa Maria da
Feira, é licenciado em Artes
pela Escola Superior de Artes
e Design - ESAD. Artista plás-

tico desde 1988, professor de
artes, EVT e cenógrafo desde
1997, é também marionetista
desde 2000.
Director das Marionetas Rui
Sousa desde 2000, foi mentor
do projecto Marionetas da
Feira que fundou em 2004.
Dedica-se à recuperação e
representação do Teatro
Tradicional de Marionetas
de Fios e do Teatro Dom Ro-
berto. No seu currículo, conta
com dois prémios de melhor
espectáculo em certames
nacionais e presenças além
fronteiras em festivais em
Espanha, Bélgica, Brasil,
Macau, entre outros.

Para assinalar os 250 anos dos festejos em honra de Nossa
Senhora da Graça, António Mateus Cruz, lançou o seu 2.º
livro intitulado, #orumoaos250, que nos conduz por uma
viagem à alma.
A obra de António Mateus Cruz retrata Almoçageme, os afetos
e a memória coletiva do lugar, tendo como fio condutor os
festejos dos 250 anos da Padroeira da terra e o “rumo” feito
esta data. O autor explica no livro a sua relação com a aldeia,
nem sempre linear, mas como refere “Almoçageme é uma
espécie de freguesia, dentro da própria freguesia de Colares e
quem vem de fora precisa do seu tempo”.
#orumoaos250 é uma homenagem, explica António Mateus
Cruz, que “em 2013 um grupo de jovens almareados arregaçou
as mangas para que a tradição da secular Festa de Almoçage-
me não parasse e chegasse aos duzentos e cinquenta anos.
Neste movimento de união e dedicação, inundaram-se as redes
sociais e estamparam-se em camisolas o hashtag
#rumoaos250anos”. Entre esses jovens estava Cláudio Panta
Nunes, ex-membro dos Corvos - banda portuguesa de rock
instrumental – precocemente falecido por motivos de doença”,
a quem o autor dedica o seu livro a “Almoçagemense de
gema”.
A obra inclui dois prefácios, um deles escrito por António
Correia de Campos, jurista e ex-ministro da Saúde, outro por
Miguel Esteves Cardoso, que nutre um amor especial por
Sintra, particularmente por Almoçageme, aldeia onde reside.
As receitas das vendas desta edição, com mais de 350
fotografias, contextualização histórica e muita recolha de
testemunhos orais, é inteiramente dirigida à Comissão de
Festas de Nossa Senhora da Graça.
Este livro de capa dura, com um total de 224 páginas, tem uma
tiragem única de 1000 exemplares e pode ser adquirido em
várias referências do comércio local, na loja online da Parques
de Sintra Monte da Lua, entre outros...

Fonte: CMS

#orumoaos250
de António Mateus Cruz
celebra tradições
de Almoçageme
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O Electrão – Associação de
Gestão de Resíduos – vai pro-
mover uma campanha de
sensibilização e comunica-
ção com o objetivo de alertar
para a necessidade de com-
bater o “lixo invisível”.
Esta iniciativa insere-se no
âmbito da Semana Europeia
da Prevenção de Resíduos,
que decorre de 21 a 29 de
novembro, e que em 2020 tem
como foco esta temática.
A campanha a propósito do
“lixo invisível” irá desenvol-
ver-se nas redes sociais. O
Electrão vai lançar um con-
junto de inquéritos no Fa-
cebook e Instagram sobre
reutilização. O objectivo des-
ta iniciativa será auscultar os
seguidores do Electrão sobre
a importância que é dada à
reutilização em detrimento de
outras soluções, como o en-
caminhamento para recicla-
gem. As perguntas incidirão
sobre embalagens, pilhas e
baterias e ainda equipamen-
tos eléctricos usados. Os re-
sultados serão depois divul-
gados.
Alguns exemplos de como
ser mais sustentável, promo-
vendo a redução da produção
de resíduos, vão ser explica-
dos em vídeo por um grupo
de influencers que se aliaram
a esta campanha do Electrão.
Nas ‘stories’, que irão gravar,
mostrarão como é possível
fazer mais e melhor. Esta será
outra componente da cam-
panha.
Durante a Semana Europeia
da Prevenção de Resíduos, o
Electrão vai ainda reforçar a
aposta na sensibilização
online com a publicação de
vários posts alertando pa-ra
esta temática com recurso a
provérbios populares, ima-
gens inspiracionais, factos e
estatísticas apelando à cons-
ciência do consumidor na
hora de adquirir produtos.
Estes resíduos, que são dia-
riamente produzidos na casa
dos portugueses, não têm ne-
cessariamente de ser descar-
tados. É possível optar pela
reparação de um computador,
por exemplo, em vez de o
encaminhar imediatamente
para reciclagem, ou doá-lo,
para que sirva a outra pessoa.
As pilhas recarregáveis po-
dem evitar também a pro-
dução de resíduos. Também
vários tipos de embalagens

A EDP Distribuição procedeu
a melhorias na rede de Baixa
Tensão, em Sintra. Atuando
sobre ativos cuja necessi-
dade de renovação estava si-
nalizada, a empresa procedeu
à substituição de dois trans-
foblocos por novos Postos
de Transformação, aprovei-

EDP Distribuição reforça e renova,
em Sintra

Na sequência da deteção de
edifícios construídos sob
uma linha de Média Tensão
em Camarões (Freguesia de
Almargem do Bispo, Pero
Pinheiro e Montelavar;
concelho de Sintra), a EDP
Distribuição procedeu a
estudo da situação e, de
seguida, promoveu a rea-
lização dos trabalhos ne-
cessários para contornar a
situação.
Estudadas as condicionantes
no terreno, mostrou-se im-
possível manter o traçado aé-
reo, tendo o mesmo passado
a subterrâneo.
Esta alteração encontra-se
concluída e foi efetuada ao
abrigo do Programa de Reno-
vação e Reabilitação de Ati-
vos AT/MT – Normalização
de linhas AT/MT.
A obra teve um custo de
25.000 euros.

Linha aérea passa a subterrânea,
em Sintra

Electrão alerta para o “lixo invisível”
na Semana Europeia
da Prevenção de Resíduos

podem ser reaproveitados
recorrendo à imaginação. Com
estes gestos reduzimos o
consumo e a produção dos
resíduos associados à sua
produção.
 
PRODUÇÃO
DE RESÍDUOS CONTINUA
A CRESCER
 
Segundo o Relatório do Es-
tado do Ambiente de 2019, a
produção total de resíduos
urbanos em Portugal conti-
nental atingiu os 4,94 milhões
de toneladas em 2018. Este
valor representa um aumento
de 4,2 por cento face a 2017,
o que corresponde a uma
capitação anual de 505 quilos
por habitante/ ano.
 
Cada habitante produziu
diariamente 1,38 quilos de
resíduos. Estes valores con-
firmam a tendência de cresci-
mento da produção de resí-
duos urbanos que se verifica
desde 2014. Mais de metade
destes resíduos é depositada
em aterro.
 
Este aumento estará relacio-
nado com uma melhoria da
situação económica de Por-
tugal, o que parece indicar
não estar a ser atingido o
objetivo de dissociar a pro-
dução de resíduos do cresci-
mento económico”, de acordo
com a análise da Agência
Portuguesa do Ambiente.
 
FABRICO DE UM
TELEMÓVEL GERA 86 KG
DE “LIXO INVISÍVEL”
 
O fabrico de um telemóvel de
200 gramas, por exemplo, gera
86 quilos de resíduos. Para
Pedro Nazareth, diretor-geral
do Electrão, “É urgente que
estes resíduos se tornem
visíveis de forma a que cada
um fique consciente da ver-
dadeira pegada ecológica
associada e tome decisões
informadas na hora de
consumir”.
 
A evolução deste fluxo es-
pecífico de resíduos é preo-
cupante. Em 2019 foram ge-
radas em todo o mundo 53,6
milhões de toneladas de equi-
pamentos eléctricos usados,
o equivalente a 7,3 quilos per
capita. Em 2030 prevê-se que
este valor seja de 74,7 milhões

de toneladas, ou seja, nove
quilos per capita, segundo o
relatório “The Global E-waste
Monitor 2020”.
 
Reciclam-se mais equipa-
mentos eléctricos usados,
mas cada vez também se
consomem cada vez mais
estes aparelhos.
 
Desde 2014 que a produção
de resíduos de equipamentos
eléctricos cresce em todas as
categorias, com excepção de
ecrãs e monitores, que regis-
tou um decréscimo de um por
cento. No entanto esta varia-
ção poderá estar relacionada
com o peso mais reduzido dos
ecrãs dos aparelhos ainda
que o número de peças
continue a aumentar.
 
Em Portugal os equipamentos
eléctricos usados gerados
ascendem a 16,6 quilos per
capita.
 
O Electrão – Associação de
Gestão de Resíduos é a
entidade responsável por
três dos principais sistemas
de recolha e reciclagem de
resíduos: embalagens, pi-
lhas e equipamentos eléctri-
cos usados. Gere uma rede
de recolha de equipamentos
eléctricos e pilhas usadas
com mais de 5.500 locais de
recolha dispersos por todo
o território nacional e é
também responsável pela
reciclagem de embalagens
em todo o país. A sua prin-
cipal missão é assegurar a
reciclagem dos resíduos
recolhidos, contribuindo
para a minimização do
impacto ambiental e para um
reaproveitamento dos mate-
riais que os constituem, co-
mo promotor da economia
circular.  Desenvolve diver-
sas campanhas de comuni-
cação e sensibilização com
o objectivo de promover uma
maior consciencialização
ambiental e uma mudança
de comportamentos, e a
separação para a recicla-
gem, das quais se destaca o
Quartel Electrão, a Escola
Electrão e o TransforMAR.
 
Mais informações
em www.electrao.pt ou
em https://
www.facebook.com/
electraopt

tando para reforçar as redes
de distribuição que servem.
Aconteceu na Rua Saraiva de
Carvalho (Cabriz) e na Rua
Doutor António Correia de Sá
(Várzea de Sintra) e as reno-
vações e reforços efetuados
vão resultar numa melhoria
notável da qualidade do ser-

viço técnico prestado nestas
zonas de Sintra.
As intervenções encontram-
se concluídas e represen-
taram um investimento global
de aproximadamente 125.000
euros.
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Portugal participou na Ope-
ração “Thunder 2020”, de 14
de setembro a 11 de outubro,
realizando ações de investi-
gação e de fiscalização para
combater o comércio ilegal e
os crimes praticados contra
a vida selvagem, especial-
mente a fauna e flora.
A coordenação nacional des-
ta operação incentivada pela
INTERPOL coube à Guarda
Nacional Republicana (GNR)
e à Autoridade Tributária e
Aduaneira (AT) em estreita
colaboração com a Polícia de
Segurança Pública (PSP),
Polícia Judiciária (PJ), Ins-
tituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas (ICNF),
Direção-Geral de Alimenta-
ção e Veterinária (DGAV) e
Autoridade de Segurança Ali-
mentar e Económica (ASAE).
Estas entidades desenvolve-
ram estas ações principal-
mente no âmbito da Con-
venção sobre o Comércio
Internacional de Espécies da
Fauna e da Flora Selvagem
Ameaçadas de Extinção,
também conhecida como
Convenção de Washington
ou CITES, da qual 180 países
aderiram e cujo objetivo é o

GNR – Operação “Thunder 2020”
– Proteção da Vida Selvagem

Macaco prego das Guianas Papagaio

de assegurar que o comércio
de animais e plantas não
coloque em risco a sua sobre-
vivência no estado selvagem.
No âmbito desta operação
foram realizadas em Portugal,
pelas diversas entidades
acima mencionadas, 159
ações de investigação e/ou
fiscalização, com os seguintes
resultados:
• 156 animais fiscalizados.
• Dez autos de contraor-
denação.
• A apreensão dos seguintes
espécimes e espécies:
–  84 aves, destacando-se 12
canários-da-terra (“Serinus
canaria”), dois papagaios

cinzentos (“Psittacus eri-
thacus”), duas gralhas pretas
(“Corvus corone”) e um
corvo (“Corvus corax”);
– Um macaco-prego-das-
Guianas (“Sapajus apella”);
– Um veado Vermelho
(“Cervus elaphus”);
– Três cervos muntíaco-co-
mum (“Muntiacus mun-
tjak”);
– Quatro chitais (“Axi-
saxis”);
– Três antílopes-negros
(“Antilope cervicapra”).
 
A nível internacional foram
ainda detidos 699 indivíduos
no âmbito desta operação e

recuperados mais de 45.500
espécimes vivos, incluindo:
– 1.400 tartarugas e cágados
(6.000 ovos);
– 1.160 aves;
– 1.800 répteis;
– 15.878 plantas.
• Mais de 2.000 apreensões
de espécimes de fauna e flora,
destacando-se:
– Mais de 1.300 kg de marfim;
– Mais de 1.000 kg de esca-
mas de Pangolin (Manis
spp.);
– 56.200 kg de produtos
marinhos;
– 950.000 kg de madeira.

A Campanha de Segurança Rodoviária “Não atropele os seus
planos”, da responsabilidade da Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional
Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP),
decorreu nos dias 24 e 25 de novembro e teve como objetivo
alertar condutores e peões para a importância de cumprirem
as regras de segurança rodoviária e de redobrarem cuidados
na estrada, garantindo uma coexistência segura, sem
atropelamentos.
Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2020, a
campanha foi divulgada nos meios digitais e através de seis
ações de sensibilização da ANSR, realizadas em simultâneo
com as operações de fiscalização realizadas pela GNR pela
PSP, na Guarda, Viseu, Coimbra, Pombal, Sintra e Lisboa.
Na campanha foram sensibilizados 330 peões e condutores a
quem foram transmitidas as seguintes
• Entre 2010 e 2019 morreram mais de 1500 pessoas vítimas
de atropelamento;
• A probabilidade de um peão morrer vítima de
atropelamento é de 10% se o condutor circular a 30km/h,
aumentando mais de 8 vezes (80%) se a velocidade for de
50km/h;
• Enquanto peões todos devemos fazer a nossa parte,
nomeadamente: atravessar nas passadeiras, respeitar a
sinalização, não utilizar dispositivos que distraiam, como
por exemplo auscultadores ou telemóvel;
• A circulação de condutores e peões sob o efeito do álcool
é extremamente perigosa. Mais de um terço dos condutores
e quase um quinto dos peões que foram autopsiados pelo
Instituto Nacional de Medicinal Legal e Ciências Forenses,
tinham uma taxa de álcool igual ou superior a 0,5g/l.
Os condutores e peões abordados nas ações de sensibilização
mostraram compreender a necessidade de se efetuarem
operações de fiscalização, tendo ficado impactados com as
mensagens transmitidas, sugerindo que se deveriam fazer
mais ações como esta.
Durante as operações das Forças de Segurança, realizadas
nos dias 24 e 25 de novembro, foram fiscalizados 10.783
veículos, tendo sido registado um total de 4.120 infrações,
das quais 1.394 consideradas como potenciadoras de
atropelamentos: 19 por desrespeito das regras de prioridade;
24 por não cedência de passagem aos peões; 236 por
estacionamento indevido; e 1.115 por excesso de velocidade,
sendo estas infrações consideradas como potenciadoras de
atropelamentos:

No período da campanha, registou-se um total de 587
acidentes, de que resultaram 1 vítima mortal, 6 feridos graves
e 153 feridos leves.
Com esta campanha, simultaneamente implementada a nível
nacional por todas as entidades envolvidas, foi dado mais
um passo para o envolvimento dos condutores no desígnio
de tornar a segurança rodoviária uma prioridade de todos.

Balanço da Campanha “Não
atropele os seus planos”

Por ocasião do Dia Nacional da Cultura
Científica(24 de novembro)*, os Ser-
viços Municipalizados de Água e
Saneamento (SMAS) de Sintra assi-
nalam os 35 anos do seu Laboratório,
responsável por assegurar o controlo
da qualidade da água distribuída no
concelho.
Criado em 1985, com a missão de
controlar a qualidade microbiológica da
água distribuída para consumo humano,
o Laboratório dos SMAS de Sintra foi
alargando as suas atribuições ao
controlo de qualidade e análise dos pa-
râmetros físico-químicos e, atualmente,
está acreditado para 63 métodos
analíticos, para águas de consumo, na-
turais doces e salinas, piscinas,
residuais, lamas e a colheita de águas de
consumo e naturais.
A principal missão do Laboratório dos
SMAS de Sintra é assegurar o controlo
da qualidade da água distribuída e o
cumprimento dos critérios legalmente
fixados. Para esse efeito, é responsável
anualmente pela elaboração do Programa
de Controlo de Qualidade da Água
(PCQA), submetido à aprovação da
Entidade Reguladora dos Serviços de
Águas e Resíduos (ERSAR). O PCQA
corresponde às análises efetuadas na
torneira do consumidor, o que se traduz
em cerca de 960 colheitas por ano,
distribuídas pelas várias zonas de
abastecimento do concelho de Sintra.
Além do PCQA, o Laboratório desen-

Laboratório dos SMAS 35 Anos ao serviço de Sintra

volve um programa de controlo ope-
racional em pontos específicos da rede
de distribuição, com o intuito de
assegurar a melhoria contínua da
qualidade da água fornecida, que
corresponde a cerca de 1.320 colheitas
com análise de oito parâmetros.
A este serviço compete ainda o controlo
da higienização de reservatórios (70
colheitas anuais); controlo da desinfe-
ção de novas estruturas de abas-
tecimento (60); cumprimento do plano
de descargas em pontos da rede que se
consideram críticos (120); confirmação
da origem de águas desconhecidas (30);
monitorização da qualidade das águas

sujas resultantes das lavagens de
contentores (12); cumprimento das
licenças de descarga das ETAR (1.400
amostras ano); ações de fiscalização
das descargas industriais em coletor
(90); e monitorização da qualidade de
águas residuais afluentes ao sistema
multimunicipal de saneamento de Lisboa
e Vale do Tejo (64).
O laboratório presta ainda serviços a
clientes externos, que correspondem a
cerca de 200 amostras anuais de várias
origens como águas de furo com e sem
tratamento, águas de poços, piscinas,
industriais, entre outras.

Os SMAS de Sintra são a maior entidade
gestora dos sistemas públicos munici-
pais de distribuição de água em
Portugal, contando com mais de 190 mil
clientes. Estes serviços municipalizados
estão a investir, durante o triénio 2019/
2021, mais de 50 milhões de euros na
gestão e inovação dos sistemas de água
e resíduos.
 
*O Dia Nacional da Cultura Científica
assinala-se a 24 de novembro e foi
instituído em 1996, por iniciativa do
então ministro da Ciência e da
Tecnologia, José Mariano Gago, para
comemorar o aniversário do nascimento
de Rómulo de Carvalho (1906-1997),
notável professor de Física e Química, e
divulgar o seu trabalho na promoção da
cultura científica e no ensino da ciência.
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A Câmara Municipal de
Sintra organiza o III Fórum
Sintra ES+ sob o tema “A
Pandemia e Agora? Impactos
e desafios para as escolas”,
no dia 3 de dezembro, das
14h30 às 19h00, no Centro
Cultural Olga Cadaval.
Devido à situação pandémica,
o evento terá um limite de par-
ticipantes presenciais, sendo
transmitido em streaming
através do canal de Youtube
da autarquia, para que seja
possível uma maior parti-
cipação e inclusão dos agen-
tes educativos do concelho.
Esta iniciativa insere-se nos
Planos Inovadores de Com-
bate ao Insucesso Escolar -
Sintra ES+, criados pela
Câmara Municipal de Sintra,
que prevê a organização de
fóruns educativos para
partilha de boas práticas
nacionais e o debate sobre
questões pertinentes para o
sucesso educativo no con-
celho de Sintra.
Ao longo da tarde serão

COVID-19 – Impactos e desafios escolares
em debate em Sintra

realizados 2 debates sobre
“Os desafios, de hoje, de uma
escola para todos”, mode-
rado por Adelino Calado, do
“Sintra És+” e “Os alunos –
o centro da escola”, mo-
derado por Joana Oliveira, do
Agrupamento de Escolas D.
Carlos I.
Num contexto especialmente
desafiante para toda a comu-
nidade educativa, decorrente
do contexto pandémico ao
longo deste ano, será ana-
lisado o seu impacto na
aprendizagem essencial dos

alunos, definidas no perfil do
aluno à saída da escolaridade
obrigatória, e o acentuar das
diferenças entre os alunos
inseridos em contextos mais
vulneráveis, que aumentaram
nestes últimos meses.
A Câmara Municipal de Sintra
tem vindo a criar um novo
paradigma de intervenção
educativa municipal, pela
redefinição de prioridades, de
mecanismos e de metodo-
logias de dinamização e de
intervenção que são exigidos
aos serviços e às unidades

educativas.
A promoção do sucesso
educativo e o combate ao
insucesso escolar têm sido
traçados como objetivos
primordiais nos programas
europeus e nacionais de
desenvolvimento territorial
representando um caminho
de desafios, em particular nas
estruturas e entidades locais,
na convergência de medidas
indutivas de boas práticas e
na promoção do sucesso
escolar.

Fonte: CMS

No próximo sábado a Feira de Monte Abraão estará aberta e
pronta para o receber em segurança, no entanto, devido às
medidas do atual Estado de Emergência, a Feira funcionará
até às 13h. A entrada no recinto só será permitida até às 12h30.
Relembramos que o Plano de Contingência está ativo e que
segue as normas da DGS.
Visite apenas se necessário (para compras), evitando visitar
somente para passear e/ou conviver.
Respeite as regras, visite-nos em segurança! Se todos
colaborarmos, todos ganhamos.

Massamá e Monte Abraão

No dia 24 de novembro decorreu o 6º sorteio quinzenal da
Iniciativa “Compre na Freguesia”, com mais dois vitoriosos!
1º prémio – cupão nº 00514 – atribuído pelo estabelecimento
São Fonseca Cabeleireiro”
2º prémio - cupão nº 32214 – atribuído pelo estabelecimento
“Espaço V – Vanessa Barboza”
Parabéns aos vencedores!
Esta iniciativa teve início no dia 1 de setembro e visa promover
o Comércio Local, ao mesmo tempo que dá prémios aos
cidadãos que fizerem compras nos estabelecimentos
pertencentes à rede do Freguês.
Por cada 10• de compras efetuadas nestes estabelecimentos
é atribuído um cupão de participação para os sorteios de
atribuição de vales de compras (máximo de 10 cupões por
compra).
Assim, durante os meses de (setembro), (outubro) e novembro
os nossos lojistas estarão prontos para o receber e ajudá-lo a
poder ganhar prémios, ao mesmo tempo que compra na
Freguesia, com as vantagens do Cartão Freguês!
Haverá ainda um prémio extra, atribuído ao estabelecimento
comercial que efetuar a venda associada ao primeiro prémio
do sorteio final.
Não perca o Sorteio Final no dia 9 de dezembro!

Feira Semanal de Monte
Abraão irá decorrer sábado
com horário reduzido

Iniciativa “Compre
na Freguesia!”
Já saíram os vencedores do 6º Sorteio
Quinzenal!

VII Edição do Orçamento
Participativo - Vote nas
suas propostas favoritas! 
Terminada a fase de consulta pública da avaliação de
propostas, a sétima edição do Orçamento Participativo (OP)
de Massamá e Monte Abraão entra agora na fase de votação!
Os cidadãos terão a oportunidade de exercer o seu voto entre
9 projetos, em áreas como espaço público, cultura e
intervenção social.
A fase de votação estará disponível até dia 20 de dezembro e
cada cidadão poderá usar apenas uma das seguintes opções
de voto:
1.ª opção - 2 votos positivos usados obrigatoriamente em
dois projetos diferentes ou 2.ª opção - 1 voto negativo num
projeto.
O voto pode ser feito no website do OP ou presencialmente,
nas instalações da Junta de Freguesia em Massamá e/ou
Monte Abraão.
Desde a sua primeira edição, o OP já recebeu 145 propostas,
mais de 5 mil votantes e um investimento no valor de mais de
404 mil euros. http://www.op-massamamabraao.pt/

A União das Freguesias de
Massamá e Monte Abraão
repudia a intenção de encer-
ramento do balcão da Caixa
Geral de Depósitos em Monte
Abraão.
Ao tomar conhecimento da
intenção de encerramento da
agência do Banco Caixa Geral
de Depósitos (CGD) em
Monte Abraão, a Junta de
Freguesia contesta e mani-
festa total discordância com
tal posição.
A CGD, enquanto instituição
bancária pública, tem de
exercer a sua função pública
junto da população, nor-
teando a sua atividade ban-
cária, com o intuito e o pro-
pósito, de servir as popu-
lações.
A concretizar-se esta inten-
ção de encerrar balcões no
concelho de Sintra, aban-
donando e rejeitando a sua
matriz de serviço público,
serão os 21.000 habitantes,
bem como o sector empre-
sarial existente no território,
os mais prejudicados.
Aquilo que hoje soubemos,
evidencia um claro retroces-

Petição contra o encerramento do balcão da Caixa
Geral de Depósitos em Monte Abraão

so em termos de serviço
público. Um serviço público
bancário não se pode resumir
a ATM e a aplicações móveis
no telemóvel.
Uma freguesia com 49.000
habitantes não pode ser
apenas servida, pela insti-
tuição bancária publica,

através de um só balcão. Fica
a dúvida, e que iremos
abordar a administração da
CGD, qual o estudo ou ava-
liação, que suporta e fun-
damente o possível encerra-
mento do balcão em questão.
Não é aceitável sequer que
exista a possibilidade de

encerrar, não nos confor-
mamos com o seu encerra-
mento. Faremos e tomaremos
todas as diligências neces-
sárias, para pressionar o
Conselho de Administração
da CGD e o Governo, de forma
a não concretizar tal vontade.
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Campeonato Distrital da 2.ª Divisão da AFL – 8.ª Jornada (Série 1 e 2)

Mem Martins vence (1-0) Estoril Praia B e sobe ao 3.º lugar
Ventura Saraiva

C

Carlos Almeida na luta pela posse de bola com o capitão do Estoril
Praia. Ex-júnior, tem sido uma das opções do treinador do MMSC.

foto: ventura saraiva

Clube Atlético de Pero Pinheiro, e União Desportiva de Santarém,
Sad, acertaram no domingo, 22, as contas da 5.ª Jornada (Série F),
do Campeonato de Portugal. O jogo foi adiado do dia 11 deste mês,
devido ao confinamento profiláctico da equipa da capital do
mármore, e referente a um caso positivo da Covid 19, no plantel.
Quanto ao jogo, o defesa, Luís Marcelino esteve em evidência no
jogo por dois motivos distintos: aos 33 minutos marcou na própria
baliza, dando vantagem à equipa do Ribatejo. No segundo tempo,
redimiu-se aos 50’ ao empatar o jogo, resultado que se manteria até
final.
Com este resultado, o Pero Pinheiro reforçou o 4.º lugar da
classificação, somando agora 10 pontos, e conta com menos um
jogo que o líder, Alverca Sad que leva 18.                                       VS

om o piso sintético
em condições exce-
pcionais, Mem Mar-
tins Sport Clube, e
Grupo Desportivo

Campeonatos Distritais da AFL
Próximas jornadas
em suspenso
Devido à renovação do Estado de Emergência, e a
proibição de circular entre concelhos a partir desta
sexta-feira, dia 27, até ao dia 08 de Dezembro,
decidiu a Associação de Futebol de Lisboa
suspender as jornadas de 29, 1, e 6 de Dezembro.
A competição regressa no dia 13, com o acerto da
5.ª Jornada.

Realizado no sábado, dia 21, o jogo entre o Sintrense Sad, e o
Grupo Sportivo de Loures, em atraso da 4.ª jornada, permitiu à
equipa de Sintra conquistar a sua primeira vitória em 5 jornadas já
disputadas.
No parque de jogos da Portela, o Sintrense começou em
desvantagem com um auto golo de Gonçalo Vieira, mas conseguiu
chegar ao intervalo na posição de vencedor (2-1), com golos de
Luís Rodrigues, e Pedro Simão.
No segundo tempo, não houve alterações no marcador, e mesmo
com menos uma unidade em campo, por expulsão de David Teles
(duplo amarelo), aos 86 minutos, o Sintrense conseguiu somar os
três pontos, e deixar o lugar de lanterna-vermelha da Série F. É
agora 10.º classificado, com 3 pontos.                                         VS

Realizou-se ao final da tarde de 2.ª feira, dia 23,
mais um encontro do quadro de jogos da 3.ª
Eliminatória da Taça de Portugal Placard, este,
entre o Real Sport Clube, Sduq, e o B, Sad
(Belenenses). O resultado final foi de 0-2, para a
equipa da I Liga, com golos de Tiago Esgaio, aos
13 minutos, e de Miguel Cardoso, aos 49?.
Registe-se que a equipa do Real Sport Clube,
SDUQ, foi orientada pelo treinador interino Tiago
Silva, depois da saída de Hugo Martins.
O concelho de Sintra fica assim sem representantes
da prova, uma vez que Pêro Pinheiro, Sintrense, e
1.º Dezembro, já tinham sido eliminados da
competição.

Com os jogos a realizarem-se na manhã de domingo, dia 22, devido ao Estado de Emergência Nacional, e o dever do recolhimento domiciliário ao fim-
de-semana, o Mem Martins Sport Clube recebeu no campo municipal da Quinta do Recanto, o GD Estoril Praia B, e venceu por 1-0 (Série 2), golo de
Euclides Sanches, ainda no primeiro tempo de jogo.
Já na Série 1, “Os Montelavarenses” empataram em casa, sem golos com a UD Ponte Frielas A.

Estoril Praia B, proporcio-
naram um excelente espectá-
culo de futebol, pena que os
jogos se mantenham à porta
fechada por orientação da
DGS, devido à pandemia da
Covid 19.
Para este jogo, o treinador da
equipa da casa, Fernando Ro-
drigues, manteve inalterável
o onze que uma semana antes
derrotou em Camarate, a
turma local, com apenas uma
ausência, a de João Carvalho.
Do histórico entre os dois
clubes, o Mem Martins SC
levou sempre vantagem, e pa-
ra este jogo, a maior dose de
favoritismo também lhe era
atribuída, não só pela quali-
dade que tem vindo a exibir,
mas também pela fraca pres-
tação dos “canarinhos” esta
temporada, já com quatro
derrotas no curto percurso da
temporada.

e a melhorar a classificação.

Ficha do jogo:
Campo Municipal da Quinta
do Recanto
Árbitro: Pedro Pereira, auxi-
liado por Filipe Marques, e
Manuel Conde (CA Lisboa).
Ao intervalo: 1-0. Marcador;
Euclides Sanches.

Mem Martins SC: Edson
Fonseca; Pedro Martins,
Ruben Melo, Jacinto Gomes,
e Guilherme Poejo (Luís Si-
mões,78’) Akson Costa
(Cláudio Cunha, 78’), Gon-
çalo Rodrigues (Rui Cardoso,
78’), Pedro Nogueira (David
Bello, 67’), e Diogo Luís;
Euclides Sanches, e Arilton
Ebo (Carlos Almeida, 67’).
Não utilizados: Ruben Pe-
reira, e Sandro Isidoro (gr).
Treinador: Fernando Rodri-
gues
GD Estoril Praia B: Guilher-
me Borges; Bruno Silva, Gui-
lherme Andrade, Jay Gupta
(José Cunha, 63’), e Rodrigo
Diogo (Dário Carvalho, 87’);

João Felício, Jack Noel (To-
mas Valas, 25’), Marcelo Coe-
lho, e João Pereira (Miguel
Hernandez, 87’); Rodrigo
Conceição, e José Victor
(Emanuel Pereira, 63’).
Não utilizados: Jorge Bran-
dão (gr), e Pedro Borges
Treinador: Tiago Franco
Classificação: 1.º Oeiras, 15
(6 jogos), 2.º Olivais e Mosca-
vide, 15, 3.º Mem Martins, 14,
4.º Cascais, 13, 5.º Porto Sal-
vo, 12 (…), 11.º U. 1.º Dezem-
bro B, 6, 16.º Algés, 0.

O primeiro tempo, foi dividido
em termos de posse de bola,
e seria o emblema sintrense a
inaugurar o placard (40 mi-
nutos) por intermédio de
Euclides Sanches. Este luso
cabo-verdiano que passou

pelo Sintrense enquanto
júnior (2015), tem vindo a
revelar-se um ponta de lança
exímio marcador de golos.
O segundo tempo foi mais
incaracterístico, e as muitas
substituições não melhora-

ram a qualidade do jogo,
embora o Estoril Praia che-
gasse mais vezes à baliza de-
fendida por Edson Fonseca.
Até final, o resultado não se
alterou, com o Mem Martins
SC a somar mais três pontos,

“Montelavarenses”
empata em casa
Na Série 1, o Clube de Fu-
tebol “Os Montelavaren-
ses” recebeu no campo do
Vimal, a União Desportiva
Ponte Frielas A, tendo
empatado sem golos.
O Atlético Povoense, lide-
ra com 16 pontos (6 jo-
gos), seguido da AD Car-
regado, 16 (7 j). “Os Mon-
telavarenses”, é 8.º, com
10.

Só o Sporting Clube de Lourel pontuou na jornada 8, disputada no
domingo, 22. Os leões jogaram no campo da ACD Bocal (Mafra), e
empataram a dois golos. Hélder Neves marcou aos 7 minutos, mas
a formação mafrense chegou ao intervalo em vantagem, com golos
aos 30’ (Ivanilson), e nos descontos (Gonçalo Pinto).
No segundo tempo, seria Rui Santos (”Ruizinho”), a marcar aos 82
minutos, empatando o jogo, evitando assim a derrota do clube
leonino.
Na Damaia (Amadora), o Atlético do Cacém foi derrotado (3-2), um

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL
Lourel empata. Cacém e Negrais derrotados

desaire que levou à saída do treinador Paulo Oliveira.
Em Alverca, a SRD Negrais perdeu 2-1, com o emblema ribatejano.
Marcou primeiro, por Tiago Francisco (20 minutos), com o FC
Alverca, a chegar à vitória já nos descontos (90+3’), por Aquino.
Na classificação, “Os Belenenses”, lidera com 18 pontos (6 jogos),
seguido do Damaiense com 13. Atlético da Malveira A, e Sporting
de Lourel, somam 12.
O Atlético do Cacém, é 11.º, com 8, e Negrais, 12.º, com 7.

VS

Campeonato de Portugal – Série F
(acerto da 4.ª Jornada)
Sintrense Sad conquista
primeira vitória

Campeonato de Portugal – Série F
(acerto da 5.ª Jornada)
Pero Pinheiro empata (1-1)
com U.Santarém Sad

Taça de Portugal – 3.ª Eliminatória
Real SC afastado
da competição
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Futsal – Taça de Portugal Masculina (1.ª Eliminatória); Vila Verde, 2- Novos Talentos, 1

Pinto & Tavares, promovem a reviravolta no marcador
Ventura Saraiva

O Hélder Tavares – um golo no minuto final do tempo de jogo,
a valer a passagem à próxima eliminatória da equipa leonina.

foto: ventura saraiva

capricho do sorteio
colocou na 1.ª Eli-
minatória, o Spor-
ting Vila Verde, e
Novos Talentos,

o jogo frente à equipa
secundária do Torreense,
o resultado começou a
desequilibrar-se aos 7
minutos, quando Clara

Começou no fim-de-semana (dias 21 e 22), a Taça de Portugal de Futsal,
com a presença das equipas da 2.ª Divisão Nacional, e os melhores
classificados dos distritais de cada Associação do País.
O concelho de Sintra entrou na competição com 3 equipas, mas ficou com
duas, já que o sorteio colocou frente-a-frente, o Sporting Clube Vila Verde,
e o Grupo Sócio Cultural Novos Talentos. Ficou pelo caminho, a de Agualva
que perdeu (2-1) no pavilhão de Vila Verde.
Já o MTBA segue em frente por ter derrotado os conimbricenses do CS
S.João Urgicentro Sanfil (6-4), após prolongamento.

um dérbi concelhio que em
épocas anteriores foi sempre
equilibrado (3 empates, e uma
vitória para cada lado). Em-
bora em patamares diferentes,
uma vez que o clube do Bairro
da Abelheira (Agualva) milita
na 2.ª Divisão Nacional, e o
de Vila Verde, nos distritais da
AFL, o jogo de sábado, dia
21, superou as expectativas
pela qualidade e fair play,
embora no segundo tempo,
tenha existido da parte da du-
pla de arbitragem mais in-
tervenção no capítulo disci-
plinar (seis cartolinas ama-
relas (4 para os visitantes, e

duas para os leões).
O Novos Talentos começou
da melhor maneira, ao marcar
aos 4 minutos de jogo, por Fi-
lipe Lopes, um parcial que tei-
mosamente se foi mantendo
até ao intervalo. No reatamen-
to (21’), Tiago Pinto, empa-
tava a partida, e seria já no
minuto final, electrizante por
sinal, que Hélder Tavares
marcava para o conjunto leo-
nino, garantindo a vitória e a
passagem à eliminatória se-
guinte.
Duas notas finais, uma para a
arbitragem segura do interna-
cional Miguel Castilho,
acompanhado de Miguel
Guerra, do Conselho de
Arbitragem da Associação de
Futebol de Lisboa. A outra
para a presença no “5 inicial”

do guarda-redes Ruben Ba-
tista, substituindo o experien-
te Carlo Cardoso. Aos 24 anos
de idade, Ruben Batista tem
já um vasto currículo na mo-
dalidade, embora tenha co-
meçado aos 12 anos no fu-
tebol de formação do Sin-
trense, onde se manteve até
aos Iniciados.

Ficha do jogo (Série C)
Pavilhão de Vila Verde-Sintra
Árbitros: Miguel Castilho e
Miguel Guerra (CA Lisboa)
Ao intervalo: 0-1. Resultado
final: 2-1
Marcadores: Tiago Pinto e
Hélder Tavares (SCVV); Filipe
Lopes (GSNT).
SC Vila Verde: Rúben Batis-
ta; Ricardo André, Tiago Pin-
to, Fábio Fernandes, e Hélder

Tavares (5 inicial); Diogo Ar-
canjo, Tiago Almeida, Ricar-
do Sousa, Duarte Matias,
Paulo Sousa, Issac Correia, e
Carlo Cardoso (gr).
Treinador. Rogério Ferreira
GSC Novos Talentos: João
Dias; Wilson Silva, Osagaye-
fo Sano, Filipe Lopes, e Fábio
Cunha (5 inicial); Gonçalo
Almeida, Miguel Correia,
João Coelho, Alexandre Ama-
ral, Leonardo Mascarenhas,
Heidir Tavares, e João Sousa
(gr).
Treinador: Luís Bandeira

Vitória no prolongamento
MTBA apurado
No pavilhão de Bolembre, o GU M.T.B.A., recebeu o CS S.
João Urgicentro Sanfil, e ganhou por 6-4, após
prolongamento (4-4).
No final do primeiro tempo, registava-se um empate (1-1),
com os visitantes a inaugurar o marcador, aos 5 minutos, e
Emanuel Silva a empatar aos 19’.
No segundo tempo, as alternâncias no marcador foram
uma constante, com a equipa de São Martinho do Bispo a
chegar ao empate (4-4), no minuto final do tempo
regulamentar
Jefferson Fidalgo (3), Emanuel Silva, Rui Monteiro e César
Fernandes, marcaram para a equipa da 4 Aldeias. José
Serrador, Josiel Feitosa, João Costa, e Cortesão, para o CS
S. João.

Futebol Feminino – III Divisão Nacional (Série F)
Sintrense derrotado (1-3) em casa
Ventura Saraiva

Na 4.ª Jornada do Campeonato Nacional Feminino da III Divisão, o Sport União Sintrense recebeu no domingo, 22, no campo de jogos da Portela, o
Torreense-B, e sofreu a primeira derrota na prova, depois de ter no seu registo, uma vitória e um empate, ambos fora de portas.

N
Nóbrega inaugurou o marcador para
as visitantes. Aos 25’, Clara Guer-
reiro aumentava para 0-2, um parcial
que se manteria até ao intervalo.
No segundo tempo, e com as alte-
rações promovidas pelo técnico
André Freitas, a equipa melhorou
no jogo ofensivo, e Joana Silva, re-
duzia para 1-2, abrindo expectativas

quanto à possibilidade de evitar a
derrota. Todavia, aos 75’, Inês Silva,
voltava a colocar o Torreense, e o
marcador na vantagem de dois
golos, numa altura em que o jogo
entrava numa fase mais emotiva,
com o árbitro Eduardo Brites
(Leiria), a distribuir cartolinas
amarelas. Bárbara Teixeira que já
havia sido repreendida, viu a se-
gunda penalização, e a consequente
expulsão.
Com menos uma unidade em campo,
e em desvantagem, André Freitas,

foi obrigado a fazer alguns acertos,
trocando Sofia Soares (avançada),
por Andreia Vargues (médio), e Joa-
na Silva (avançada), por Vanessa
Fernandes (defesa). Com pouco
mais de 10 minutos para jogar (in-
cluindo os descontos), o resultado
não viria a sofrer alteração, acaban-
do a formação de Torres Vedras por
conquistar a terceira vitória, em
outros tantos jogos.
O Sport União Sintrense alinhou
com: Filipa Franco; Maria Sá (Ana
Bolzoni, 55’), Bárbara Teixeira,

Débora Sousa, e Catarina Rodri-
gues; Vanessa Lourenço (Sofia
Ladeira, 38’); Petra Pacheco, Joana
Silva (Vanessa Fernandes (83’),
Sofia Sousa (Amélia Fonseca, 73’),
Madalena Silva; Sofia Soares
(Andreia Vargues, 83).
Não utilizadas: Cheila Fortes (gr),e
Inês Canico.

Classificação (Série F): 1.ª ACR
Maceirinha, 9 pontos (3 jogos), 2.ª
Torreense-B, 9 pontos, 3.ª AD
Fazendense, 9 (4 j), 4.ª Sintrense, 4,

5.ª SC Frielas, 3, 6.ª Casa Povo do
Pego, 1, 7.ª UD Ponte Frielas, 0, 8.ª
Atlético da Malveira, 0.
Quanto à próxima jornada, tudo
indica que será suspensa devido ao
Decreto do Estado de Emergência,
com a proibição de circular entre
concelhos. Assim, a competição só
deverá regressar no dia 19 de
Dezembro, com o quadro de jogos
da 6.ª Jornada, e com o Sintrense a
jogar no campo do Atlético da
Malveira.

Futsal – 1.ª Divisão Distrital AFL (8.ª Jornada)
Oeiras provoca surpresa no Carregado
Na jornada 8, do distrital da 1.ª Di-
visão, distribuída pelos dias 21 e 22,
e ainda com três jogos adiados para
o ano de 2021, a surpresa da ronda
aconteceu na vila ribatejana do

Carregado, com a equipa local a ser
derrotada pelo Futsal Oeiras (4-5),
o primeiro desaire da nova tempo-
rada, arriscando-se ainda a perder a
liderança da prova, dado os jogos

em atraso dos seus perseguidores.
Nesta jornada, os emblemas conce-
lhios não jogaram. O Sporting de
Vila Verde por estar envolvido na
Taça de Portugal, a JOMA por ter

acedido ao adiamento com a Juven-
tude Salesiana (13 Janeiro), e o União
de Mira Sintra, com o Operário Ran-
gel, jogo a 20 de Janeiro do próximo
ano.

Na classificação, AD Carregado li-
dera com 16 pontos (7 jogos), SR
Manjoeira (5 j), Vila Verde (6), e Fut-
sal Oeiras (7j), seguem na peugada,
todos com 11.                                 VS
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Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul; HC Sintra, 2, Candelária SC, 2

Arbitragem sem classe para a qualidade das equipas
Ventura Saraiva

E
foto: ventura saraiva

xcelente jogo numa manhã
de sábado, com o Hockey
Club de Sintra a confirmar
as credenciais da presente
temporada, perante um

Agendado para as 17h30, da passada 5.ª feira, dia 19, o jogo
da Pré Eliminatória da Taça de Portugal de Hóquei em Patins
de Seniores Masculinos entre a União Desportiva e Cultural
de Nafarros, e o Clube de Patinagem de Beja foi adiado para o
dia 19 de Dezembro.
Registe-se que nos jogos referentes à Zona Sul, só houve até
agora, dois encontros realizados: “Os Corujas”, 6- CD
Boliqueime, 3 (no dia 14), e Campo de Ourique, 4- UF
Entroncamento, 8 (dia 15).
Adiados, e ainda sem data, ficaram: CRIAR-T- Marítimo dos
Açores; Cascais-Vasco da Gama; Sesimbra- CS Marítimo.
Recorde-se que ficaram isentos da Pré-Eliminatória; NS Ilha
Terceira, APAC Tojal, GD Fabril, Juventude Azeitonense, e
HC PDL.                                                                                       VS

Ao quarto jogo, foi de vez. A União Desportiva e Cultura de
Nafarros conquistou no domingo, dia 22, a primeira vitória no
campeonato ao derrotar a APAC Tojal, por 8-3. Edgar Morais,
na função de treinador-jogador conduziu a equipa a um
resultado moralizador, e coube-lhe a marcação de três golos.
Zé Carlos Lopes, voltou a evidenciar-se ao apontar cinco
tentos. Ao intervalo, a equipa nafarrense vencia por 3-2.
À 5.ª Jornada, muitas equipas ainda só têm 3 jogos, como é o
caso do Benfica-B, que lidera a prova com 9 pontos, os
mesmos que Turquel-B. Nafarros é agora 8.º, com 4, com 4
jogos realizados.                                                                      VS

Em jogo realizado no do-
mingo, dia 22, no pavilhão
Prof. João Campelo, na Escola
Secundária Stuart Carvalhais,
em Massamá, a equipa da
Astro Stuart HC Massamá
derrotou a APAC Tojal por 9-
1, e com duas patinadoras em
destaque na goleada: Tânia
Freire, assinou um “póquer”,

Rafael Ogura na pressão ofensiva do HC Sintra

Realizou-se no sábado, dia 21, a 8.ª Jornada do Campeonato
Nacional de Seniores Masculinos de Hóquei em Patins. Na
Zona Sul, um dos encontros de topo, jogava-se no pavilhão
de Monte Santos, entre o Hockey Club de Sintra (2.º), e os
açorianos do Candelária (3.º). O resultado final foi de um
empate (2-2-), numa arbitragem desastrada da dupla
lisboeta, Jorge Carmona/Carlos Almeida, com o emblema
sintrense a ser bastante prejudicado, particularmente nas
decisões de Carlos Almeida.

adversário que aposta tudo em
regressar ao escalão principal do
hóquei lusitano. Ganhou vantagem
aos 16 minutos por Rafael Ogura,
com o Candelária a chegar ao em-
pate num penalti muito duvidoso.
No segundo tempo, Ricardo Almeida
marca para o Sintra (2-1) de livre
directo, e a um minuto do final, Alan
Fernandes empata a partida.

Ficha do jogo
Pavilhão de Monte Santos
Árbitros: Jorge Carmona e Carlos
Almeida CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 1-1. Resultado final:
2-2.
Marcadores: Rafael Ogura e Ricardo
Almeida (HCS); João Candeias e
Alan Fernandes (CSC).
Marcha do marcador: 1-0; 1-1; 2-1;
2-2.

HC Sintra: João Gouveia; Diogo
Coutinho, Tomás Silva, Rafael
Ogura, e Diogo Silva (5 inicial);

Ricardo Almeida, Pedro Lopes,
Diogo Carrilho, Guilherme Macha-
do, e João Carlos Lopes (gr).
Treinador: João Baltazar

Candelária SC: Diogo Alves; Alan

Fernandes, João Candeias, António
Estrela, e Miguel Sardinha (5 inicial);
Tiago Resende, Guilherme Garcia,
João Ramalho, Anderson Luís, e
Milton Jorge.
Treinador: Tiago Resende

Classificação:
1.º Parede FC, 21 pontos; 2.º HC
Sintra, 16, 3.º Candelária SC, 13, 4.º
Paço de Arcos, 12, 5.º Física, 12, 6.º
BIR, 12 (…), 14.º Vilafranquense, 3.

Nacional Feminino – Zona Sul (9.ª Jornada)
Stuart HC Massamá
vence (9-1) Tojal

e Diana Pinto, “hat trick.
Maria Inês Gaivéu, e Inês
Baudoin apontaram os res-
tantes golos da equipa
orientada por José Luís
Agulhas. Ao intervalo, a
“Stuart” já vencia por 5-0.
Refira-se que esta ronda ficou
marcada pela vitória do
Sporting no pavilhão da Luz

frente ao Benfica (dia 20),
impondo uma derrota às
encarnadas que só haviam
perdido uma vez (2013), e
curiosamente com a equipa
de “Os Lobinhos”.
A vitória por 2-4, coloca a
turma leonina no comando da
classificação, com a diferença
de um golo no embate das

duas equipas rivais (4-3 na
primeira volta).
Classificação: 1.º Sporting, 24
pontos, 2.º Benfica, 24, 3.º
Astro Stuart, 15, 4.º UD
Vilafranquense, 12, 5.º Campo
de Ourique, 6, 6.º APAC Tojal,
0.

VS

Hóquei em Patins – Pré Eliminatória
da Taça de Portugal
Nafarros-CP Beja adiado
para 19 de Dezembro

Campeonato Nacional da 3.ª Divisão – Zona C
Nafarros conquista
primeira vitória
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JORNAL DE SINTRA
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6

2710- 572 SINTRA
Telef. 21 910 68 30

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt

ASSINATURAS

Importância a transferir:

,

NOMES E DATAS DE ANIVERSÁRIOS
A FIGURAR NO JS

Assinatur Anual .................................... 15,10

Estrangeiro ........................................... 20,00

PAGAMENTO

Na Loja Jornal de Sintra ............................

Cheque ..........................................................

Multibanco (do próprio) .............................

Multibanco
Seleccionar – Transferências – Transferências

bancárias

CONTRIBUINTE N.º

MORADA

TELEFONE/TELEMÓVEL

E-MAIL

NOME / RECIBO

CÓDIGO POSTALLOCALIDADE

DATA INÍCIO: ATÉ: NIB – 0035 0786 00066858630 07
(CGD)

ASSINE
DIVULGUE
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CULTURA

EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

MÚSICA

Sintra – Maria Almira Medina
– Centenário Exposição
Quando: Até 3 janeiro 2021
Onde: MHNS - Museu de História
Natural de Sintra

Sintra – “A Partida da Sin-
gularidade na Normalidade”,
exposição de Ildebranda Martins
Quando: Até 9 janeiro 2021
Onde: Galeria Municipal - Casa
Mantero na Biblioteca Municipal
de Sintra

Sintra – Exposição de fotogra-
fia “Devir” de Wanderson
Alves
Quando: Até 6 de dezembro
Onde: MU.SA - Museu das Artes
de Sintra

Sintra – Exposição “Correio
Noturno de primeira desor-
dem” de Hugo Gomes e João
Marques
Quando: Até 6 de dezembro
Onde: Espaço Lab Arte do MU.SA
- Museu das Artes de Sintra

Sintra – “Desvio”, exposição de
aguarelas de Sofia Arez
revela cogumelos da serra de Sintra
Quando: Até 30 novembro, das
9h30 às 18h.
Onde: Abegoaria do Parque da
Pena

Mira Sinta –  “Reencontro”,
exposição coletiva
Quando: até 31 de dezembro
Onde: Casa da Cultura Lívio de
Morais

DANÇA
Sintra – “Saudade! Viver
Amália”, espetáculo de  come-
morações do Centenário de Vida
de Amália  Rodrigues
Quando: 29 novembro, 16h30
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “Evaristo”
Quando: 7 dezembro, 21h.
Onde: Auditório Acácio Barreiros,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – “A Varanda”
Quando: 18 de dezembro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

TATARO

Sintra – Concerto de Mário
Laginha Trio
Quando: 4 de dezembro pelas 21h.
Onde: Palácio Nacional de Sintra

Sintra –  Rui Veloso
Quando: 11 dezembro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

Sintra – Orquestra Municipal
de Sintra D. Fernando II -
Concerto de Natal
Quando: 20 dezembro, 16.30
Onde: Auditório Jorge Sampaio,
Centro Cultural Olga Cadaval

O MU.SA – Museu das Artes
de Sintra vai ser palco do últi-
mo de quatro recitais de so-
listas da Orquestra Mu-
nicipal de Sintra e que, no
próximo dia 28 de novembro
pelas 16h00, serão acom-
panhados por Paulo Campos
dos Reis que fará a leitura de
poesia de Camilo Castelo
Branco.
Neste recital, que encerra um
ciclo musical de homenagem
ao autor, serão tocadas obras
musicais de autores contem-
porâneos do escritor, permi-
tindo uma melhor compre-
ensão do contexto estético da
época do romantismo, um

Recital inspirado em Camilo Castelo Branco no MU.SA
período de grande desen-
volvimento não só em Por-
tugal, mas em toda a Europa,
tendo legado à posteridade
algumas das maiores criações
artísticas em todas as ver-
tentes da Arte.
Os recitais integram a pro-
gramação da exposição “Ca-
miliana de Sintra: Um bem de
interesse público”, que nos
dá a conhecer um dos maiores
e mais importantes espólios
de e sobre Camilo Castelo
Branco.  Esta mostra pode ser
visitada até dia 27 de dezem-
bro no MU.SA.
A soprano Bárbara Barradas
e a guitarra clássica de Miguel

Almeida serão acompanha-
dos, no final do concerto, por
Paulo Campos dos Reis que
partilhará com a audiência a
leitura da poesia deste ícone
da literatura portuguesa.
Este evento é organizado pela
Câmara Municipal de Sintra e
integra a programação cultu-
ral gratuita promovida pela
autarquia.
A participação no evento é
gratuita no entanto carece de
inscrição prévia.

PROGRAMA
Marcos Portugal (1762-
1830)
Cuidados, tristes cuidados

António da Silva Leite (1759-
1833)
Tempo que breve passaste
Gabriel Fernandes Trindade
(1799/1800-1854)
Graças aos céus
José Francisco Leal (1792-
1829)
Esta noite
Francisco Tárrega (1852-
1909)
Capricho Árabe
José Maurício (1752-1815)
Que fiz eu à natureza
Joaquim Manoel da Câmara
(c.1780-c.1840)
Desde o dia em que eu nasci
José Palomino (1755-1810)
Quem d’amor tenta esquivar-

Os municípios da AML –
Área Metropolitana de Lis-
boa, que o concelho de Sintra
integra, uniram esforços dar
vida ao Mural 18. Este é um
projeto conjunto que preten-
de apoiar o setor da cultura,
com o desenvolvimento de
uma programação em rede.
O Mural 18, promovido pela
Área Metropolitana de Lis-

Rui Veloso sobe ao palco do
Centro Cultural Olga Ca-
daval, no dia 11 de dezembro
pelas 21h00, num concerto
de entrada livre oferecido
pela Câmara Municipal de
Sintra.
Cantor, compositor e guitar-
rista, Rui Veloso deixou-se
encantar pelo mundo da mú-
sica aos 6 anos, altura em que
aprendeu a tocar harmónica.
Mais tarde, influenciado pelos
seus ídolos BB King e Eric

Área Metropolitana de Lisboa
lança projeto de apoio à Cultura

boa, irá acontecer durante os
primeiros cinco meses de
2021 com o intuito de unir os
agentes culturais, os municí-
pios e os cidadãos em prol da
comunidade artística e do pa-
trimónio cultural material e
imaterial. A iniciativa com a
comparticipação financeira
do Fundo Europeu de Desen-
volvimento Regional, no

valor de 1,5 milhões de euros,
para toda a Área Metro-
politana.
No domínio do Mural 18, se-
rão desenvolvidos múltiplos
eventos em várias áreas artís-
ticas, tais como a música, a
dança, o teatro e as artes de
rua, de preferência ao ar livre,
em espaços que valorizem o
património cultural e paisa-

gístico da AML, e sempre que
possível serão incluídas
ações de itinerância.
Esta é uma das formas que os
municípios que integram a
AML encontraram para jun-
tar sinergias, apoiar e valo-
rizar a atividade cultural, que
é tão importante para a nossa
comunidade e que tem sido
muito abalada com a situação

Rui Veloso no Centro Cultural Olga Cadaval
sos do artista e do letrista
Carlos Tê.
Hoje, após 40 anos de carreira
são muitos os sucessos do
cantor e compositor, somam-
se a Chico Fininho, as músicas
que são cantadas por todos
os portugueses, como Porto
Sentido; Sei de uma cam-
ponesa; Não há estrelas no
céu; Lado Lunar; A Paixão;
Porto Côvo; Primeiro Beijo;
Nunca me esqueci de ti, entre
muitos outros.

Clapton, edita o seu primeiro
álbum que o viria a projetar
no panorama musical. Rui
Veloso completa este ano 40
anos que editou o seu pri-

meiro álbum, Ar de Rock, que
o tornou um ícone da música
portuguesa com o êxito de
Chico Fininho, que ficou
como um dos maiores suces-

Para encerrar a exposição co-
letiva “Manta Comunitária”
será levada a palco a história
“A manta: uma história aos
quadradinhos de tecido”, no
dia 27 de novembro, pelas
19h00, na Casa da Juventude
da Tapada das Mercês.
“Manta Comunitária” é uma
obra coletiva, criada pelas mu-
lheres da Associação Jan-
gada D’ Emoções (Clube das
Mulheres) da Tapada das
Mercês em parceria com a
Fundação Aga Khan, produ-
zida durante o isolamento
imposto pelo surto de CO-

atual de pandemia.
A AML – Área Metropolitana
de Lisboa, integra os muni-
cípios de Sintra, Alcochete,
Almada, Amadora, Barreiro,
Cascais, Lisboa, Loures, Ma-
fra, Moita, Montijo, Odivelas,
Oeiras, Palmela, Seixal, Se-
simbra, Setúbal e Vila Franca
de Xira.

se
Francisco de Sá Noronha
(1820-1881)
A noiva do sepulcro
Gustavo Salvini (1825-1894)
A uma morta
Gustavo Salvini
Queres a flor?
Anónimo (Portugal, séc.
XIX)
Nasce amor da simpatia -
melodia de V. Bellini
Vicenzo Bellini (1801-1835)
Oh quante volte (I Capuleti e
i Montechi)

O concerto de Rui Veloso no
Centro Cultural Olga Cadaval
encontra-se incluído na pro-
gramação cultural gratuita,
dinamizada pela Câmara Mu-
nicipal de Sintra, que marca a
retoma das atividades cul-
turais ao concelho e também
a comemoração dos 25 anos
da elevação de Sintra a
Património Mundial.
O acesso a este evento é gra-
tuito, no entanto é obrigatória
a reserva prévia de bilhetes.

Peça de teatro encerra exposição “Manta Comunitária”

VID-19. Para encerrar este
ciclo expositivo a equipa da
Rede de Equipamentos Lúdi-

cos irá encenar a narrativa “A
manta: uma história aos
quadradinhos de tecido”, de

Isabel Minhós Martins.
A encenação irá permitir às
mulheres participantes no

projeto “Manta Comunitá-
ria”, e restante comunidade,
conhecer uma obra literária
que se assemelha ao sentido
profundo desta obra coletiva
e servirá para colorir e inspirar
outras histórias.
A urgência e a vontade de
estarem juntas levou à des-
coberta de soluções alter-
nativas de convívio, que-
brando a solidão e os anseios
associados a este momento
imprevisível, e potenciando o
sonho partilhado em produzir
obras coletivas, para colorir
e inspirar outras histórias.
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mbos sabíamos da
existência um do
outro, coexistimos
no Liceu na década
de 1970, eu quase

Os Reis de Espanha e o Presidente da República
visitam a obra de Pedro Nascimento
na Fundação Champalimaud

Pedro Nascimento junto do trabalho em curso,
a réplica do Terreiro do Paço

Pedro Nascimento, o “Sr. Lego”:
“Do Liceu ficaram amizades para sempre”

A
de saída, ele de entrada. Ali-
ás, em Sintra, naqueles tem-
pos todos sabíamos da exis-
tência dos outros: em que
bairro vivíamos, quem eram
os pais…
Era este conhecimento, um
estranho relacionamento e
controlo social que, mesmo
sem os telemóveis atuais,
quando um de nós fazia uma
maroteira numa qualquer zo-
na de Sintra, à chegada a casa
teria umas chineladas ou va-
lentes palmadas à sua es-
pera… Era o primado do “vou
dizer ao teu pai”.
Mas apesar do nosso conhe-
cimento, nunca me passou
pela cabeça que as peças de
Lego o ocupassem tanto e
que tanta importância tives-
sem para ele.
“Comecei a brincar com Lego
por volta dos 5 ou 6 anos,
quando a minha tia Odete me
deu um caixa. Gostei e como
era o puto da família, o filho,
o sobrinho, o primo mais no-
vo, comecei a cravar Legos a
todos… Fascinou-me ao
ponto de, algumas vezes,
deixar as brincadeiras da rua
para me entreter com as cons-
truções…”
Quem vê o Pedro Nascimento
no seu jeito extrovertido, fala-
dor, irrequieto, terá dificul-
dade em perceber que o rapaz
que… “ um dia, com os car-
rinhos de rolamentos a des-
cer a rampa do Morais, eu e
os irmãos Simões atrope-
lámos uma senhora de idade
e depois, claro, tivemos a po-
lícia à perna”, consegue ter
momentos longos de concen-
tração e introspeção, neces-
sários à construção das suas
peças.
“Escolho o que quero cons-
truir, primeiro fotografo e

Pedro Nascimento

depois a lápis desenho e co-
meço a dimensionar consi-
derando as diversas peças e
cores. A Lego tem 277 cores
diferentes e dezenas de ta-
manhos…”
E desde sempre que te cen-
traste neste tipo de cons-
truções? “Não, quando saí
do Liceu fui para a tropa, as
fardas atraíam-me isso explica
que aos 12 anos tenha ido
para os bombeiros, e com 18
anos voluntariei-me e acabei
por ir para os Comandos, mas
nunca perdendo de vista as
peças… Isso valia-me, como

é fácil de adivinhar, piadinhas
dos meus camaradas de
caserna…”
Então quando é que a im-
portância dessa actividade
ganha mais forma? “Coincide
com a minha colocação nos
Comandos em Lamego, em
1984, estávamos 10 dias de
serviço e ficávamos 5 dias de
licença. Isso dava-me muito
tempo livre e comecei a de-
dicar-me ainda mais ao Lego.”
Mas longe ainda de atingir a
importância que hoje tem e
que fazem de ti o maior cria-
dor de peças do Mundo?

“Sim… Aconteceu em 1998
quando tive uma grave e
prolongada doença: aí o Lego
não só servia para me ocupar,
era também uma terapia fan-
tástica.”
E esse acidente levou-te a
criar aquela que é, até ao
momento, a maior peça feita
por um só construtor…
“Sim. Como era doente da
Fundação Champalimaud,
falei com os médicos, os
administradores e fiz a ma-
quete que lá está exposta,
pesa mais de 70 Kgs, tem 70
centímetros de altura e meio
milhão de peças…”
Isso parece-me um brinquedo
muito valioso… “É verdade:
diria que o seu valor estará
acima de • 60.000…”
E o teu próximo projeto? “Já
estou a trabalhar nele, é a
construção do Terreiro do
Paço, que passará a ser a
maior construção de sempre
feita por uma só pessoa, terá
uma área de 166 metros
quadrados e utilizarei entre 5
a 8 milhões de peças… Valor?
Ainda não dá para calcular…
mas vai por aí acima…”
Centremo-nos no Liceu de
Sintra. Foi importante a tua
passagem por lá? “Se foi! foi
muito importante. Fui para lá
em 1976, numa época em que
ainda não percebíamos o que

nos estava a acontecer com a
revolução. Éramos quase
adultos, muita solicitação de
coisas que muitos não con-
seguiram evitar, drogas, be-
bidas… Mas passou-se, e
com isso ficaram amizades,
amizades para sempre. Al-
guns tão amigos que até fui
padrinho de casamento de

dois colegas de então…!”
Foi isso então o mais impor-
tante na tua passagem pela
Portela? “E já não seria pou-

co! Mas não, tornei-me mais
assente, mais educado, havia
respeito pelas pessoas, te-
nho de agradecer aos profes-
sores, aos empregados que
nos transmitiam valores, ou-
víamos o que nos diziam,
tínhamos um relacionamento
saudável com eles. Hoje, na
rua, se um aluno aborda um

professor, a primeira reação
deste é de medo e isso não é
bom para ninguém: um país
sem educação e sem saúde é
uma bandalheira.”
Vivemos um país cada vez
mais adiado, agora sobretudo
pelo Covid e a festa do Liceu,
quando acontecer, quem é que
vais levar? “As minhas filhas:
quero que vejam onde cresci,
onde criei amizades, cama-
radagens que não desapa-
recem, ainda hoje quando
entro na escola sinto-me em
casa, é um lugar onde já fui
muito feliz… E gostava de le-
var alguns camaradas dos Co-
mandos e, claro, malta do
Lego…”

José Rosinha

O município de Sintra assinala
a Semana Europeia de Redu-
ção de Resíduos com a dis-
tribuição de 964 novos eco-
pontos nas escolas públicas
do concelho.
A Câmara Municipal e os
Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento de Sintra
decidiram assinalar esta efe-
méride pondo em prática um
ambicioso projeto ambiental
que aposta na distribuição de

Sintra fomenta a reciclagem nas escolas do concelho
novos equipamentos de re-
ciclagem de resíduos –
ecopontos – junto da comu-
nidade escolar.
Este projeto municipal irá
permitir que mais escolas do
concelho tenham acesso a
novas ferramentas para uma
correta reciclagem dos
resíduos, incentivando as
boas práticas ambientais de
deposição seletiva de lixos já
existentes nas escolas e pro-

movendo hábitos de recicla-
gem nas camadas mais jo-
vens da população.
Nesta fase do projeto, estão
já a ser distribuídos os 964
equipamentos de deposição
seletiva de resíduos – cestos
de 32 litros e contentores com
rodas de 80 litros e 120 litros -
adquiridos pelo município
para entregar às escolas.
Numa primeira fase, serão
contempladas as escolas que

sinalizaram a necessidade de
aquisição destes equipamen-
tos e, posteriormente, de uma
forma faseada, serão entre-
gues mais equipamentos de
reciclagem aos estabeleci-
mentos de ensino que mani-
festarem interesse em manter
ou aderir a este projeto
ambiental.
Esta iniciativa ambiental tem
em vista dois objetivos es-
senciais. Por um lado, preten-

de-se proporcionar às es-
colas a possibilidade de
manterem as práticas de
reciclagem que estavam em
perigo devido à insuficiência
de equipamentos de depo-
sição seletiva no recinto
escolar. Por outro lado,
pretende-se com este projeto
reforçar os hábitos de “reci-
clar” a um crescente número
de alunos, que através dos
equipamentos para a depo-

sição diferenciada de resí-
duos disponibilizados pode-
rão colocar em prática os
ensinamentos provenientes
das atividades de educação
e sensibilização ambiental
promovidas nas escolas.

Fonte: CMS


