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Caixa Geral de Depósitos
está a encerrar balcões
importantes para as populações
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Dar prioridade de vacinação
aos idosos contra covid-19
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A Caixa Geral de De-
pósito vai mais uma
vez retirar às popu-
lações balcões indis-
pensáveis ao quoti-
diano de  pessoas e do
comércio de algumas
populações.
Os últimos atentados
ao encerramento si-
tuam-se na cidade de
Agualva-Cacém e nas
autarquias de Monte
Abraão e Mira Sintra.
Os autarcas destas
populações, insatisfei-
tos, tomam posição
pública e lançam pe-
tições em defesa das localidades.
Mais uma vez se reafirma a incompreensão desta atitude da Caixa Geral de Depósitos, actual que
com este ou outra denominação foi criada há 144 anos, no reinado de D. Luís I.
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O Observatório das Autar-
quias Familiarmente Res-
ponsáveis atribuiu à Câmara
Municipal de Sintra o galar-
dão de Autarquia Familiar-
mente Responsável 2020.
O Observatório das Autar-
quias Familiarmente Respon-
sáveis (OAFR) destacou o
trabalho que vem sendo de-
senvolvido pelo município de
Sintra em prol da melhoria do
bem-estar das famílias, re-
conhecendo e premiando o
esforço e o empenho que a
autarquia evidencia neste
setor, pelas políticas e me-
didas transversais implemen-
tadas que visam valorizar e
proteger a família, que é con-
siderada como célula base
para uma sociedade saudável.
O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Basílio Horta, congra-
tula-se com a importante
menção honrosa dirigida ao
município de Sintra e agrade-

Sintra é uma autarquia
familiarmente responsável

objetivo de procurar criar si-
nergias positivas para todos
os municípios do país, quer
dando visibilidade às autar-
quias que se destacam por
práticas amigas das famílias,
quer potenciando as expe-
riências obtidas por uns
municípios em benefício de
outros.  Assente em valores
como a integridade, parceria,
ética, imparcialidade, trans-
parência, responsabilidade e
excelência, o Observatório
pretende contribuir para que
todas as autarquias do país
desenvolvam políticas trans-
versais capazes de acolher e
valorizar a família, vista como
a célula base da nossa so-
ciedade, garantindo-lhes o
pleno exercício das suas
responsabilidades e compe-
tências e prevenindo poten-
ciais situações de risco e
vulnerabilidades.

Fonte: CMS

ce o galardão entregue e
estende os seus agradeci-
mentos também a todos os
trabalhadores do município
que pelo esforço, empenho e
dedicação demonstrados
tornaram possível que Autar-
quia de Sintra fosse agora
galardoada como Familiar-
mente Responsável.
O Observatório das Autar-
quias Familiarmente Respon-
sáveis distingue os municí-
pios com base em critérios de
imparcialidade, responsabi-
lidade e transparência que
reconhecem e premeiam as
boas práticas implementadas

pelas políticas de família nos
municípios. Na atribuição
deste galardão, foram ainda
tidos em consideração os
acrescidos constrangimentos
e dificuldades inerentes ao
atual contexto pandémico que
vivemos, bem como as con-
sequentes vulnerabilidades
despoletadas no seio dos nú-
cleos familiares pelos condi-
cionalismos e restrições im-
postas pelas autoridades para
travar o surto epidemiológico
por Covid 19.
O Observatório das Autar-
quias Familiarmente Respon-
sáveis nasceu em 2008 com o

“Nós, médicos portugueses, dirigimos esta petição ao povo
português. Realizamos esta petição porque queremos cuidar
de si!“. É assim que começa o texto de um abaixo-assinado de
cariz simbólico lançado, no início da passada semana, por um
grupo de profissionais de saúde.
Com mais de 1.200 assinaturas até a meio desta manhã, a
petição online tem como objetivo deixar um apelo a todos os
cidadãos para que respeitem o cumprimento das normas e
medidas de combate contra a pandemia da Covid-19.
No documento, os médicos apelam para que os portugueses
usem “corretamente” máscara de proteção individual, respei-
tem o distanciamento social, não toquem com as mãos na
cara e que, este ano, as famílias fiquem cada uma em sua casa
no Natal, para que, no próximo ano, possam estar novamente
juntas.
“O período que estamos a viver, devido à pandemia Covid-
19, é de uma extrema gravidade para a saúde, para o bem-
estar físico, psíquico e social de todos nós. E é também um
período de extrema gravidade sob a perspetiva financeira e
económica para Portugal”, é sublinhado no documento.
No abaixo-assinado, é ainda pedido que os portugueses
compreendam alguns aspectos ‘fundamentais’ do presente
contexto nacional, designadamente, que “o Serviço Nacional
de Saúde está num ponto de tal sobrecarga” e que “a saúde
de todos“, incluindo de doentes não-covid, “pode ficar em
causa” nos próximos tempos e que “as imposições legais
são insuficientes para controlar esta pandemia”.
“Do comportamento de cada cidadão, depende a saúde de
todos. A união e o cumprimento rigoroso das medidas de
prevenção da transmissão deste vírus é o caminho para todos
termos mais e melhor saúde. É o caminho que salva mais
vidas! Nós, médicos portugueses, necessitamos da ajuda de
todos os portugueses”, é concluído.
a petição pode ser acompanhada em: https://

 José Carlos Azevedo, (CVolaborador)

Covid-19 – Médicos lançam
petição dirigida aos portugueses
para que respeitem normas e
medidas de combate à Pandemia

Os Bancos Alimentares Contra a
Fome iniciaram na passada quinta-
feira, 26 de novembro, a tradicio-
nal campanha de recolha de ali-
mentos, que durará até 13 de dezembro, para “evitar situações
de rutura social”, afirmou a sua presidente.
“Há ainda mais famílias, neste momento, que requerem ajuda
e se nós queremos evitar situações de rutura social então
temos que nos apertar todos um bocadinho para que a
panela chegue para todos“, disse à Lusa a presidente da
Federação Portuguesa de Bancos Alimentares contra a Fome,
Isabel Jonet.
A campanha “À nossa mesa há sempre lugar para mais
um” pretende sensibilizar e incentivar os portugueses para a
partilha de alimentos com as famílias carenciadas que viram a
sua situação económica agravar-se com a pandemia, refere a
federação em comunicado hoje divulgado.
Os portugueses podem contribuir através de vales de pro-
dutos, que estarão disponíveis até 13 de dezembro nas caixas
dos supermercados ou através do portal ‘online’ alimentes-
taideia.pt, onde podem escolher alimentos para doar, explica.
O último balanço feito à Lusa, em 16 de outubro, dava conta
de que o número de pedidos de ajuda feitos à Rede de
Emergência Alimentar tinha voltado a aumentar em setembro,
ultrapassando os 30 por dia.
“Desde a última semana de setembro vemos que há outra
vez um agravamento no número de pedidos de apoio, seja
porque as pessoas voltaram a ficar sem emprego, porque
trabalhavam no setor da restauração, hotelaria, mais
ligado ao turismo, seja porque a situação de lay-off
prolongou-se e muitas pessoas continuam em casa sem poder
regressar ao emprego e ter um salário inteiro”,
apontou outubro, Isabel Jonet.

José Carlos Azevedo, (Colaborador)

Campanha do Banco Alimentar
contra a fome termina
a 13 Dezembro

No momento da elaboração
do Plano de Vacinação contra
a Covid-19, os Farmacêuticos
e as Farmácias afirmam publi-
camente a sua disponibili-
dade para integrarem esse
plano e contribuírem para a
vacinação dos portugueses
no mais curto espaço de
tempo que as circunstâncias
exigem.
Os Farmacêuticos estão cien-
tificamente preparados para
vacinar.
Nas Farmácias Portuguesas
fazem-no há muitos anos ga-
rantindo proximidade, segu-
rança, conveniência, con-
forto e humanismo.
Fazem-no há mais de 12 anos,
administrando anualmente
mais de 1 milhão de vacinas e
injectáveis.
A vacina Covid-19 é uma con-
quista importante na inova-
ção terapêutica contra a
pandemia, para a qual muitos
Farmacêuticos contribuíram.

VACINA COVID-19

Disponibilidade dos farmacêuticos
e das farmácias

Queremos continuar a contri-
buir para que chegue a quem
dela precisa de forma segura
e rápida. Lutamos contra o
tempo para poder voltar a
uma vida normal, para a qual
a vacina é uma das medidas
mais importantes.
Devemos tirar conclusões da
recente vacinação contra a
gripe. Aproveitar para planear
e organizar melhor, contando
com a competência dos Far-
macêuticos e das Farmácias.
Os Farmacêuticos lideram
com absoluta competência o
processo de distribuição e
armazenamento de medica-
mentos, que no caso da
vacinação Covid-19 implica
condições especiais de frio e
segurança, bem como uma
infra-estrutura adequada para
garantir a administração, em
alguns casos de duas doses,
num curto espaço de tempo.
Devemos observar o que se
está a fazer noutros países,

como o Reino Unidos, os
Estados Unidos, a Irlanda, o
Canadá e a Austrália, que já
integraram ou estão em
processo de integração dos
Farmacêuticos comunitários
no Plano de Vacinação Covid-
19, através das suas redes
nacionais de Farmácias.
Seria incompreensível que
Portugal, tendo uma das
melhores redes de Farmácias
da Europa, com três farma-
cêuticos, em média, por
farmácia, com mais de 5.000
farmacêuticos habilitados
para administrar a vacina, não
utilizasse esta capacidade
instalada para executar o
Plano de Vacinação Covid-19.
Incompreensível essencial-
mente para os Portugueses.
Por isso, reiteramos o que já
dissemos: estamos disponí-
veis, estamos juntos para
trabalhar em mais esta linha
da frente contra a pandemia.
Cabe a quem coordena esta

complexa operação no Minis-
tério da Saúde fazer esta
opção.
Nós desejamos estar do lado
certo da história, garantindo
a nossa disponibilidade, de
Norte a Sul, nas aldeias do
Litoral e do Interior, nas Re-
giões Autónomas, junto da-
queles que são a nossa razão
de ser: os Portugueses.
 
Melhores cumprimentos,

Ana Paula Martins
Bastonária da Ordem dos

Farmacêuticos

Manuela Pacheco
Presidente da Associação
de Farmácias de Portugal

(AFP)

Paulo Cleto Duarte
Presidente da Associação
Nacional das Farmácias

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934

nos acontecimentos que fazem história
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s presidentes das
Juntas de fregue-
sias da Cidade,
Carlos Casimiro
(Agualva e Mira

A intenção da Caixa Geral de
Depósitos de encerrar os bal-
cões nas freguesias de
Agualva Mira Sintra e Mas-
samá Monte Abraão, conhe-
cida na passada semana, mo-
tivou protestos da população,
empresários e autarcas das
respetivas freguesias.
Numa reação conjunta, Carlos
Casimiro e Pedro Brás, pre-
sidentes das freguesias de
Agualva-Mira Sintra e Mas-
samá-Monte Abraão, respeti-
vamente, estão juntos numa
mensagem em vídeo publi-
cada nas redes sociais da-

Autarcas da cidade de Agualva-Cacém reuniram
com PSP para debater preocupações da comunidade

O
Sintra) e Paulo Adrego (Ca-
cém e São Marcos), reuniram
online com os comandantes
do Comando Metropolitano
de Lisboa e da Divisão de
Sintra, da Polícia de Segu-
rança Pública (PSP), na
passada sexta feira.
O encontro virtual teve por
base várias preocupações de-
correntes do Estado de Emer-
gência que se vive em plena
pandemia Covid-19, e onde
aquelas autarquias têm cons-
tatado “com preocupação os
ajuntamentos que têm ocor-
rido em diversos espaços
públicos da Cidade de
AgualvaCacém, violando
grosseiramente as regras de foto: facebook

Autarcas de Monte Abraão e Mira Sintra juntos
contra encerramento de balcões da Caixa Geral de Depósitos

Autarcas Carlos Casimiro e Pedro Brás
foram ao Parlamento solicitar reuniões
com os líderes dos vários partidos

foto: arquivo

distanciamento e proibição
do consumo de bebidas
alcoólicas na via pública”.
Numa nota publicada nas
redes sociais das duas fre-
guesias os dois autarcas
referem que tiveram “opor-
tunidade de valorizar o tra-
balho desenvolvido pela
Esquadra de Agualva-Ca-
cém, procurando perceber os
constrangimentos operacio-
nais existentes e sensibili-
zando para a necessidade do
reforço de meios necessários
para o policiamento ade-
quado para uma cidade com
a nossa dimensão popu-
lacional”, naquela que é a
10.ª maior cidade portuguesa
( de acordo com os Censos
de 2011) e onde residem mais
de 80 mil pessoas.

José Carlos Azevedo,
(Colaborador)

A Caixa Geral de Depósito vai
mais uma vez retirar às popu-
lações balcões indispensá-
veis ao quotidiano de  pessoas
e do comércio de algumas
populações.
Os últimos atentados ao
encerramento situam-se na
cidade de Agualva-Cacém e
nas autarquias de Monte
Abraão e Mira Sintra.
Os autarcas destas popula-
ções, insatisfeitos, tomam po-
sição pública e lançam peti-
ções em defesa das loca-
lidades.
Mais uma vez se reafirma a
incompreensão desta atitude

Caixa Geral de Depósitos está a encerrar balcões
importantes para as populações

da Caixa Geral de Depósitos,
actual que com este ou outra
denominação foi criada há
144 anos, no reinado de D.
Luís I.
Actualmente a Caixa Geral de
Depósitos resulta de diversas
alterações ao longo dos anos,
sendo actualmente uma
Sociedade Anónima, cujas
perspectivas de desenvolvi-
mento  da atividade da CGD
estão:
A inovação e o aperfeiçoa-
mento contínuos na presta-
ção de serviços na banca de
retalho, a principal área de
negócio;

A abertura de novos canais
de contacto com os clientes,
facilitando o acesso aos
serviços;
A orientação e a expansão da
atividade para as áreas de
negócio com maior potencial
do crescimento e de ren-
dibilidade;
A promoção da utilização das
novas tecnologias pelos
clientes e pelos colaborado-
res, aumentando a qualidade
do serviço prestado e redu-
zindo os custos operacio-
nais;
O estabelecimento de par-
cerias com outras empresas,

líderes nos seus setores, para
a criação de serviços avan-
çados no domínio da nova

economia: banca eletrónica,
comércio eletrónico, portais
especializados, entre outros.

sentido de pressionar a
Caixa Geral de Depósitos a
manter abertas “as agências
que pretende encerrar,
segundo Carlos Casimiro.
Para Pedro Brás, esta ação
visou “defender as popu-
lações, o serviço público e a
manutenção dos referidos
balcões”.
Paralelamente os dois autar-
cas estão na disposição de
“dar outros passos” neste
protesto e apelam a popu-
lação a assinar uma petição
pública que corre nas duas
freguesias, para ” ajudar a

vencer esta batalha “de luta
para que os balcões se
mantenham abertos, frisou
Pedro Brás.

Pode aceder á petição em:
Monte Abraão
http://peticaopublica.com/
pview.aspx?pi=fechocg
dmonteabraao

Mira Sintra
https://peticaopublica.com/
pview.aspx?pi=PT104050

José Carlos Azevedo,
(Colaborador)

quelas autarquias, onde dão
conta da deslocação efetuada
à Assembleia da República,

para solicitarem “um conjunto
de diligências junto dos
Grupos Parlamentares no
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ovos fundos eu-
ropeus – perspe-
tivas e oportuni-
dades” foi o tema
da reunião do

euros (1, 2 milhões para
material diverso, 700 mil euros
para aquisição de TAC e 600
mil euros para aumento das
urgências);
• Criação equipas multidis-
ciplinares que já realizaram
mais de 4000 visitas;
• 2 milhões e 500 mil euros
para desinfeção de viaturas,
prédios, ruas, compra de
máscaras e material diverso;
• Criação de centro de aco-
lhimento para doentes covid-
19;
• Criação de 3 postos itine-
rantes de informação e apoio;
• Criação do fundo de emer-
gência empresarial no valor
de 1 milhão 225 mil euros;
• Reforço do fundo de
emergência social em 1 milhão

de euros;
• Apoios às IPSS no valor de
1 milhão de euros;
• Redução do preço da água;
• Criação de Fundo de
Emergência Cultural no valor
de 250 mil euros;
• Criação de Fundo de Emer-
gência Desportiva no valor de
233 mil euros;
• Criação de Fundo de Apoio
a Associações Juvenis no
valor de 32.500 mil euros;
• Apoio aos Bombeiros no
valor de 250 mil euros;
• Apoio às freguesias no valor
de 275 mil euros;
• Apoio à Cooperativa Táxis
de Sintra no valor de 105 mil
euros;
• Criação do centro acolhi-
mento para sem abrigo, ido-

sos e deficientes no valor de
100 mil euros;
• Equipamento de Proteção
Individual a bombeiros no
valor de 600 mil euros;
• Descida do IMI para 0.30
(estava a 0.33);
• Isenção de taxas comércio,
hotelaria e restauração;
• Criação do Conselho Con-
sultivo de Turismo.
Por fim, Basílio Horta, anun-
ciou medidas que a autarquia
irá tomar, nomeadamente com
a criação de mais 2 equipas
multidisciplinares e um novo
fundo de emergência empre-
sarial somente para a restau-
ração e comércio a retalho,
dotado de verba de 3 milhões
de euros, sublinhando que o
montante global investido

pela autarquia de Sintra neste
combate é de 27 milhões e 490
mil euros.
O Ministro do Planeamento,
Nelson de Souza, convidado
do Conselho Estratégico, par-
ticipou através da plataforma
digital Teams para debater o
tema “Novos fundos euro-
peus – perspetivas e oportu-
nidades”, nomeadamente o
Plano de Recuperação e
Resiliência. Nelson de Souza
sublinhou que este plano é o
maior instrumento da União
Europeia fundamental para a
recuperação, “é um pacote
ambicioso de reformas e pro-
jetos de investimento a pôr
em prática até 2026”.
“Para além deste plano de
recuperação e resiliência não
deixaremos de contar com os
nossos instrumentos tradi-
cionais, nomeadamente os
novos fundos estruturais,
mas este instrumento (plano
de resiliência) não se caracte-
riza só pela grandeza finan-
ceira, tem diversos aspetos
altamente inovadores, dife-
renciadores do que estamos
habituados, nomeadamente
no modelo de acesso aos
fundos”, referiu o Ministro.
O objetivo do Mecanismo de
Recuperação e Resiliência,
disponível no âmbito do Next
Generation EU, é apoiar a

concretização de investimen-
tos e reformas que capacitem
as economias dos Estados-
Membros, tornando-as mais
resilientes e mais bem prepa-
radas para o futuro.
O Plano de Recuperação e
Resiliência nacional (PRR)
orienta-se pelas estratégias e
políticas nacionais, inserin-
do-se no quadro de resposta
europeia e alinhando-se com
a prioridade europeia confe-
rida às transições climática e
digital.
Nesse documento são identi-
ficadas as opções estraté-
gicas que devem traduzir-se
em medidas que possam pro-
mover a alteração dos cons-
trangimentos estruturais que
inibem e limitam o desen-
volvimento económico do
país.
O Conselho Estratégico Em-
presarial de Sintra funciona
como um interlocutor privi-
legiado entre empresários e
investidores de dimensão na-
cional e local estando focado
em melhorar as condições e
oportunidades de negócio e
investimento em Sintra que
dinamizem a economia e
promovam o emprego. Este
conselho integra empresá-
rios, associações empresa-
riais e entidades sindicais.

Fonte: CMS

Conselho Estratégico Empresarial debate fundos europeus
de recuperação da economia

foto: cms

“N
Conselho Estratégico Em-
presarial de Sintra que se rea-
lizou na quinta-feira, 26 de
novembro, no Centro Cultu-
ral Olga Cadaval.
O presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, começou por apresen-
tar um resumo do que a au-
tarquia está a fazer face à si-
tuação de pandemia por
Covid-19. “Ontem aprová-
mos o maior orçamento que
Sintra teve, é seguramente o
maior desde o nosso man-
dato, de 254 milhões de euros.
E é nas alturas que temos
maiores dificuldades que te-
mos de aumentar o investi-
mento, de forma garantir e
mitigar os efeitos económicos
e sociais que estamos a vi-
ver”, referiu o autarca.
O presidente da Câmara de
Sintra apresentou ainda um
resumo da situação de pan-
demia no concelho de Sintra.
Apresentando de seguida as
medidas sanitárias, econó-
micas e sociais já tomadas
desde o início da pandemia
pela autarquia, desde março:
• Apoio ao Hospital Amadora
Sintra de 2 milhões e 500 mil

Infraestruturas de Portugal
abre concurso para beneficiação
da Estação de Algueirão Mem Martins

A Infraestruturas de Por-
tugal, S. A. lançou no passado
dia 17 de novembro de 2020,
o concurso da Empreitada de
beneficiação geral da Estação
de Algueirão – Mem Martins,
na linha de Sintra.
O concurso agora lançado
tem um valor base de 150 mil
euros e um prazo de execução
de 8 meses para elaboração
de projeto para beneficiação

da Estação do Algueirão, nas
diferentes especialidades. O
concurso prevê a beneficia-
ção do edifício de passagei-
ros, plataformas e acessibi-
lidades.
As peças do concurso en-
contram-se disponíveis para
consulta dos interessados na
Direção Compras e Logística
– Departamento de Compras
– Unidade Empreitadas e

Serviços da Infraestruturas
de Portugal, das 09h30 às
12h30 e das 14h30 às 17h00,
sito na Praça da Portagem,
Almada.
Mais pormenores do concur-
so são conhecidos em:
https://dre.pt/pesquisa/-/
search/148747527/details/
maximized

José Carlos Azevedo,
(Colaborador)

A Guarda Nacional
Republicana (GNR)
deixou um aviso im-
portante aos portu-
gueses, através das
redes sociais. Isto
porque, avançam os
militares, está a ocor-
rer uma campanha de
phishing com falsos
emails em nome da
Autoridade Nacional
de Segurança Rodo-
viária (ANSR). Se
receber, não abra.
“Já ouviu falar de
Phishing?”, começa por
questionar a Autoridade na
publicação deixada no Face-
book. “Com a pandemia de
Covid-19 e a adoção de hábi-
tos cada vez mais digitais, os
esquemas de phishing são
uma forma de fraude online,
com o objetivo de compro-
meter a segurança dos dados

GNR alerta para falsos emails
em nome da Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária

cidadãos de um auto
de contraordenação,
onde é pedido ao des-
tinatário que carregue
num link disponibi-
lizado na mensagem,
com o pretexto de rou-
bo de dados pes-
soais“.
Não pode abrir estes
emails, uma vez que
são “falsos”, sendo
que os deve apagar
imediatamente. “Es-
tes emails são ten-
tativas fraudulentas

de obter informações con-
fidenciais“, frisam.
A Guarda Nacional Repu-
blicana termina a nota com um
aviso: “Reforçamos que to-
das as notificações da ANSR
são efetuadas por correio”.

José Carlos Azevedo,
(Colaborador)

pessoais e dispositivos das
vítimas”, explicam em se-
guida.
Neste sentido, a GNR alerta
para uma campanha de phi-
shing, “na qual estão a ser
divulgados emails falsos em
nome da Autoridade Nacional
de Segurança Rodoviária
(ANSR), que notificam os

Foto: DR
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preocupação tem
crescido, pois o
vandalismo também
o tem. Porquê? Têm
perguntado alguns

Freguesias de São João das Lampas

Vandalismo? Só porque sim?

A
residentes nas freguesias de
São João das Lampas e da
Terrugem.
Alguns até ironizam, como é
o exemplo de Cristina Freitas,
com “Parabéns aos ‘meninos’
que se divertem a vandalizar
o que eu julgo tratar-se de pa-
trimónio. Sim, isto não é arte,
não é inteligente, não é nada.
É vandalismo. Puro. Parabéns
aos ‘meninos’ que, no seu di-
vertimento, provocaram tris-
teza a quem aqui vive há uma
vida inteira, e olha para este
património (Fonte e Lava-
douros em Monte Arroio)
como fazendo parte da sua
vida. Geração esta, vazia de
valores, de consciência, de
inteligência. Este património
foi recuperado em 2016! Esta
freguesia já viu melhores
dias...e melhores fregueses.”
Este atentado ao património,
quer público, quer privado,
tem aumentado e tem acon-
tecido, além de Monte Arroio,
também na Amoreira, no
Concelho, em Alfaquiques,
em São João das Lampas, na
Terrugem, em Odrinhas, ou
seja, um pouco por todo o
lado.
Os ‘intérpretes’ destas ‘obras
de arte’ tem-nas (ass)assina-
do com um “?”. O exemplo
que se demonstra nas foto-
grafias é paradigmático do
que se afirma. Lavadouros – Obra Odrinhas

Sociedade – Odrinhas

Placa – Monte Arroio

Lavadouros – Monte Arroio

Casa – Concelho

Será que as entidades respon-
sáveis estão atentas a mais
este ‘problema’ público? Se
sim, já têm previsto alguma
ação de intervenção? Ou será
que isto não faz mal?
O que fazer para debelar este
autêntico ‘atentado’ ao bem
comum (o viver numa socie-
dade que tem direitos, mas
também tem deveres)? Será
isto demonstrativo da ‘edu-
cação’ que se está a imple-
mentar em alguns cidadãos
‘verdadeiramente’ interven-
tivos?

Haja consciência dos atos
praticados e das consequên-
cias dos mesmos. Será que os
referidos ‘intérpretes’ têm
família e amigos? E estes
pactuam com estas ‘bárbaras’
ações?
Vamos ter esperança que
brevemente a tomada de
consciência altere estes
procedimentos danosos.

Henrique Martins,
(Colaborador)

Os Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento
(SMAS) de Sintra concluí-
ram a reabilitação do Reser-
vatório das Praia das Maçãs
(Colares), num investimento
de 147.979 euros, que con-
sistiu na impermeabilização
interna das células, das co-
berturas e da câmara de ma-
nobras. As obras compreen-
deram ainda a substituição e
reparação da tubagem e ou-
tros equipamentos hidráu-
licos.
O Reservatório da Praia das
Maçãs é constituído por du-
as células semienterradas,
com a capacidade de 250 m3
cada (total de 500 m3).
Os SMAS de Sintra estão a
reabilitar um conjunto de equi-
pamentos na área do abaste-
cimento de água. A empreita-
da mais recente, a este nível,

SMAS de Sintra concluem reabilitação de reservatório da Praia das Maçãs

reside na reformulação da câ-
mara de manobras e reabili-
tação das células do Reser-
vatório da Eugaria, também na
freguesia de Colares, num in-
vestimento de 288 mil euros.
Com um prazo de execução de
420 dias (14 meses), os tra-
balhos resultam da neces-

sidade de requalificar o equi-
pamento. As obras compre-
endem a realização de traba-
lhos de construção civil,
substituição dos circuitos hi-
dráulicos e da central eleva-
tória, a reformulação do sis-
tema de telegestão e a requa-
lificação dos espaços exte-

riores.
Os serviços municipalizados
têm em curso, ainda, a rea-
bilitação do Reservatório da
Amoreira, em São João das
Lampas, num investimento de
cerca de 300 mil euros.
Iniciada em final de setembro,
a empreitada tem um prazo de

execução de 180 dias.
A intervenção decorre de
diversas patologias do
Reservatório da Amoreira
(constituído por duas células
semienterradas, com capaci-
dade de 175 m3 cada), que
podiam colocar em causa o
adequado uso do equipamen-

to. A empreitada implica,
ainda, o desvio da conduta
de saída do reservatório,
atualmente implantada em
terrenos particulares. As
obras compreendem um pro-
longamento da rede existente,
que permitirá a ligação das
condutas na Rua Principal e
na Rua da Lomba e possibi-
litará o abastecimento a Odri-
nhas, Alvarinhos e Pobral.
Os SMAS de Sintra são a
maior entidade gestora dos
sistemas públicos municipais
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.

Fonte: SMAS
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João Cachado

Casino de Sintra, obras em curso

Edifício do Casino de Sintra, fachada lateral,
obras em curso

stou certo de que,
com a maior satis-
fação, receberão a
notícia de já estarem
em andamento as

E
obras anunciadas através do
meu artigo subordinado ao
título Ribafria, as obras mais
desejadas, publicado na edi-
ção deste jornal do passado
dia 20 de Novembro.

E, caros leitores, ainda é no
mesmo contexto, portanto, de
obras de recuperação de vá-
rias unidades do riquíssimo
património da nossa comu-
nidade, que hoje gostaria de
destacar os trabalhos em
curso no edifício do antigo
Casino de Sintra, em pleno
centro histórico, no coração
do bairro da Estefânea.

Prossegue a bom ritmo a
beneficiação de mais esta no-
tável peça da autoria do Arq.
Norte Júnior que, como sa-
bem, também foi autor do
Cine-Teatro Carlos Manuel,
edifício que, após a alteração
ocorrida no fim do século
passado, deu origem ao
contíguo Centro Cultural
Olga Cadaval (CCOC).

O edifício do Casino de Sintra
onde, desde 2017, está insta-
lado o MU.SA- Museu das
Artes de Sintra, sem dúvida,
bem precisado estava desta
intervenção que, subsequen-
te ao diagnóstico oportuna-
mente levado a efeito, privi-
ligiasse os trabalhos de con-
servação das fachadas, con-
servação e restauro das cai-
xilharias de madeira, repa-
ração do soalho das águas
furtadas e impermeabilização
dos terraços das águas furta-
das, incluindo a execução do
reforço dos órgãos de dre-
nagem.

Aos anteriores detalhes ain-
da cumpre acrescentar o
valor da empreitada, de mais
de trezentos mil euros, in-
formações* devidas ao Engº
Armando de Freitas, do De-
partamento de Gestão de
Edifícios Municipais, presta-
das durante a última reunião
do Conselho de Cultura de
Sintra.

Inaugurado em 1924, portan-
to, com quase 100 anos de
uma vida riquíssima, tendo
funcionado como Repartição
de Finanças, Registo Civil,
primeiras instalações da Es-
cola Preparatória D. Fernando
II, Museu de Arte Moderna-

Colecção Berardo, trata-se de
um bem patrimonial inesti-
mável que, em articulação
com o CCOC, faz parte de um
binómio cultural ímpar no
todo nacional.

Durante este 25º aniversário
da distinção de Sintra como
Património Mundial, a autar-
quia está cumprindo um pro-
grama de análogas interven-
ções, a todos os títulos con-
venientes. Se as obras se
impõem, apraz realçar o facto
de a resposta se concretizar
com a qualidade que é pa-
tente e, neste caso, desde o
início em fins de Abril deste
ano, prolongando-se por
mais dois meses.

No edifício do Casino,
exposição imperdível
A finalizar, duas notas que
considero da maior oportu-
nidade. A primeira para vos
aconselhar, precisamente no
edifício do Casino, até 27 do
corrente, a visita à notável
exposição Camiliana de Sin-
tra: Bem Cultural de Inte-
resse Público que pretende
dar a conhecer documentos
únicos de um valioso espólio
de e sobre o escritor Camilo
Castelo Branco.

Tratando-se do fundo arqui-
vístico, bibliográfico e ico-
nográfico, considerado como
o melhor do mundo, a Ca-
miliana de Sintra foi concebida
e estruturada a partir do es-
pólio particular do sintrense

Rodrigo Simões do Carmo
Costa (1873-1947 que, em
1939, o doou a sua ao Muni-
cípio de Sintra.

Em segundo lugar, depois do
conselho acerca desta incon-
tornável visita – que os
leitores poderão concretizar
num espaço cujo funciona-
mento não é perturbado pelas
obras em curso – a lembrar
que aquele edifício não é o
MU.SA mas, isso sim, o do
antigo Casino de Sintra.

Uma casa quase centenária
como esta não pode nem
deve ser designada de modo
a pôr em causa a memória que
a comunidade herdou e que
jamais foi traída até que, há
três anos a esta parte, lamen-
tável e sistematicamente, os
próprios serviços da autar-
quia, através de todos os mei-
os de comunicação, passaram
a referi-lo erradamente.

Facilmente remediável, espe-
remos que o erro deixe de
ocorrer. Não esqueçamos que
a designação de um espaço
também faz parte do seu
próprio património.

*No meu mural do Facebook,
a partir de tais informações,
publiquei notícia sucinta.

[João Cachado escreve de
acordo com a antiga

ortografia]

OPINIÃO

A ADASSintra (Associação
de Dadores de Sangue do
Concelho de Sintra) está de
parabéns!
No dia 24 de novembro fez 8
anos que tomaram posse os
primeiros órgãos da Associa-
ção, tendo começado assim a
sua história.
Ou não foi assim? pois já há
vários anos que no concelho
de Sintra havia núcleos (al-
guns agregados à Associa-
ção de Dadores de Mafra) a
organizarem recolhas perió-
dicas de sangue.
Foi com a vontade destes e o
seu dinamismo que esta asso-
ciação nasceu.
Para que a ADASSintra con-
tinue o seu extraordinário
trabalho precisa da preciosa
ajuda de todos para: dar san-
gue (é dar vida); colaborar
nos núcleos (por exemplo no
da nossa freguesia); colabo-
rar na associação.
Recentemente o presidente
da direção da ADASSIntra,
Lourenço Azenha, endereçou

8.º Aniversário da ADASSINTRA
a seguinte
mensagem, que se
partlha.
Boa tarde queridos
amigos
e companheiros
desta aventura!!!
Faz hoje 8 anos que
o nosso bebé nas-
ceu!
Nasceu muito pequenino mas
rodeado de amor e de boa
vontade, como se pode ver
na “foto de família”...
Depois dos primeiros passos,
lá foi crescendo, foi-se afir-
mando e foi mostrando que
vinha por bem e para o bem!
E com a generosidade e ca-
rinho de todos nós, dos nos-
sos parceiros e – mais im-
portante – de tantos dadores
que sempre marcam presença
e nunca nos deixam ficar mal,
completamos hoje este
capítulo bonito da história da
nossa ADASSINTRA!
– Então PARABÉNS PARA
NÓS!
– Que seja um dia de muita

satisfação porque de facto o
merecemos!
– E que venham muitos mais
aniversários e histórias bo-
nitas de generosidade e boa
vontade, em que todos
possamos participar!
(Nestes tempos de cons-
trangimentos temos que
conter as celebrações, os
abraços e a alegria do con-
vívio que normalmente tería-
mos nesta data, mas logo que
o possamos fazer havemos de
voltar a juntar-nos para
celebrar esta aventura)!!!
Um grande abraço para
todos!!!

Henrique Martins,
(Colaborador

Notícias veiculadas pelos
órgãos da Comunicação
Social relatam da existência
de uma proposta de peritos da
Direção Geral da Saúde que
excluem dos critérios de
prioridade de vacinação,
contra a Covid-19, as pessoas
acima de 65 anos de idade, no
pressuposto que a vacina teria
pouco eficácia neste grupo
etário.
A informação corrente
disponível dos resultados de
estudos experimentais das
variadas vacinas afirmam da
sua eficácia superior a 50%
em todos os grupos etários.
De momento, a Direção Geral

MURPI exige prioridade de vacinação
dos idosos contra a COVID-19

da Saúde através da sua
Diretora tem vindo a afirmar
que ainda desconhece as
caraterísticas da vacina que
vai ser adquirida.
Até ao presente, desde o
início da pandemia no País,
tem vindo a ser afirmado que
as pessoas idosas constituem
um grupo social mais vulne-
rável e nesse sentido têm sido
tomadas medidas de preven-
ção com o confinamento dos
idosos nos seus domicílios;
todos os dias os surtos da
doença tem vitimado muitas
pessoas idosas, nos lares,
sendo notícia nos órgãos da
comunicação social.

Na ausência de mais infor-
mações sobre as caraterís-
ticas das vacinas adquiridas,
a Direção da Confederação
Nacional de Reformados,
Pensionistas e Idosos
MURPI exige que as pessoas
idosas sejam obrigatoria-
mente abrangidas, de forma
prioritária, em qualquer plano
nacional de vacinação contra
a Covid-19 e não admite
nenhum critério de discri-
minação das pessoas idosas
no seu atendimento clínico.

Direção da Confederação
Nacional de Reformados,

Pensionistas e Idosos MURPI
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História
O marmelo era já conhecido
dos antigos Gregos e crescia
como arbusto espontâneo
desde a Turquia até ao norte
do Irão e à Transcaucásia; Hi-
pócrates (460-377 a. C.) reco-
mendava – o como remédio
adstringente do aparelho
digestivo, mais tarde outro
grande médico da antigui-
dade Dióscorides (40-90 d. C.)
regista uma receita de óleo de
marmelo que era aplicado em
feridas com prurido, infecta-
das ou alastrantes. Teve du-
rante muito tempo lugar de
destaque na medicina antiga,
utilizando-se mesmo como
antídoto de venenos. Hoje em
dia o marmelo perdeu um
pouco a reputação que tinha
na antiguidade não tendo no
entanto deixado de ser uti-
lizado para os mesmos fins
que nos tempos de Hipócra-
tes e Dióscorides.
As maçãs de ouro do Jardim
de Hespérides, representado
no alto-relevo do Templo de
Zeus, em Olímpia, em 450 a.
C., assemelham-se muito aos
marmelos. Durante muito
tempo estes belos e perfu-
mados frutos foram aprecia-
dos mais pelo seu aroma do
que pelas suas propriedades
medicinais ou alimentares e
era comum fazer-se oferen-
das de marmelos aos Deuses;
para o povo, oferecer um mar-
melo era uma prova de amor,
tanto que no séc. XV ofi-
cializou-se através do decreto
de Sólon a utilização do
marmelo nos rituais nupciais.

Características
Esta linda árvore é tão co-
nhecida entre nós que quase
dispensava descrições.
Existem duas variedades o
marmelo (Cydonia vulgaris
Pers.) e a gamboa (Cydonia
oblonga Miller), são ambas
muito semelhantes, sendo
mais comum no entanto
consumir-se a gamboa crua,
enquanto que o marmelo se

O marmelo fruto perfumado dos Deuses
vado para produção de frutos
para o fabrico de marmelada,
prefere solos ricos e húmidos.
Utilizam-se principalmente os
frutos e as sementes poden-
do também utilizar-se as flores
na culinária e em banhos
relaxantes.

Constituintes
O fruto contém taninos,
pectinas, sais minerais, óleo
gordo, vitaminas do comple-
xo B e C, as sementes contém
cerca de 20% de mucilagem,
glicósidos cianogénicos
(incluindo amigdalina), óleos
e taninos.

Propriedades
Tem acção emoliente (amacia
e acalma a pele e as mucosas
inflamadas), antidiarreica
devido às pictinas e mucila-
gem, devido ao alto teor em
taninos, a polpa das semen-
tes é bastante adstringente
(contraí os tecidos, os capi-
lares, os orifícios e tendem a
diminuir as secreções das mu-
cosas, as plantas adstringen-
tes são quase sempre anti-he-
morrágicas e podem provocar
obstipação), é útil em inflama-
ções gastrointestinais, sín-
drome do cólon irritável,
constipações e bronquites, o
fruto e o seu sumo podem
ainda ser utilizados como
elixir oral ou gargarejo contra
aftas, problemas de gengivas
e dores de garganta,
Quando cozinhado o fruto
perde grande parte da sua
adstringência, o xarope de
marmelo é recomendado co-
mo bebida digestiva e ligeira-
mente adstringente.
Externamente utilizam-se as
sementes em inflamações
cutâneas, queimaduras e
hemorróidas. O marmelo
cozido é um fruto seguro
contra as diarreias infantis.
As flores são comestíveis e
podem utilizar-se em saladas
e na confecção e decoração
pratos vários.

Fernanda Botelho

consome cozinhado ou em
geleias e marmeladas. No Bra-
sil são conhecidos por pomo-
duro, pomo-de-vénus ou
pomo-dos-poetas, em inglês
dá-se-lhe o nome de quince,
em francês coing e em
espanhol membrillo.
È uma árvore de folha caduca,
da família das rosáceas que
chega a atingir 8 metros de
altura, tem folhas ovais, cin-
zento-esverdeadas, flores
rosadas ou brancas e frutos.

periformes, amarelos de aro-
ma doce que estão prontos a
colher no fim do Verão.
É nativo do centro e sudeste
asiático, sendo no entanto
muito cultivado em toda a
região mediterrânica, espe-
cialmente em Creta, no nosso
país cultiva-se um pouco por
toda a parte, aparecendo
também como árvore subes-
pontânea em sebes, valas e
matas no centro e sul do Con-
tinente, sendo muito culti-

A Guarda Na-
cional Repu-
blicana inicia
hoje, dia 3 de
d e z e m b r o ,
uma campa-
nha de sensi-
bilização de-
nominada por
“desMarca a
Diferença”,
em todo o ter-
ritório nacio-
nal, direcio-
nada para a
d i v u l g a ç ã o
dos direitos e promoção da inclusão das Pessoas com
Deficiência, precisamente no dia em que se assinala o Dia
Internacional das Pessoas com Deficiência, decorrendo a
campanha até ao dia 9 de dezembro.
No sentido de estar mais próxima das pessoas, a GNR pretende
prestar uma resposta mais personalizada e adaptada aos
problemas concretos da população, sobretudo da mais
vulnerável. Para o efeito, em 2014, foi implementado o
“Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência” (PAPcD),
que visa a promoção dos direitos e garantias de condições de
vida dignas das pessoas com deficiência, procurando
envolver de forma proactiva a comunidade para atender,
compreender e respeitar as necessidades e diferenças de cada
um, permitindo a igualdade de oportunidades e prevenindo
situações de negligência, violência e maus-tratos.
Considerando o compromisso humano, social e cívico, a GNR
tem ainda estabelecido diversas parcerias e protocolos com
associações e escolas um pouco por todo o país,
disponibilizando o seu efetivo animal para sessões de
hipoterapia (cavalos) e cinoterapia (cães), dando o seu
contributo para esta área tão sensível, mas extremamente
gratificante.
Através da hipoterapia, o cavalo torna-se num agente
facilitador, capaz de alterar a resposta do sistema nervoso
central da pessoa com deficiência, promovendo vivências
fundamentais para o desenvolvimento de competências
motoras, cognitivas, comunicativas e psicossociais. Neste
âmbito, a Guarda promove sessões de hipoterapia
regularmente na Unidade de Segurança e Honras de Estado,
em Lisboa, e noutras unidades ao longo do dispositivo
territorial, designadamente em Évora, Gouveia e Porto.
Através da cinoterapia, são utilizados os cães como um
recurso terapêutico inovador em sessões de cinoterapia a
crianças com necessidades educativas especiais,
contribuindo para a expressão das suas emoções e para a
capacidade de comunicação. A realização destas sessões, além
de promover e desenvolver défices cognitivos, educa também
para a segurança rodoviária com recurso a cães, apoia na
execução das atividades de vida diária dos beneficiários
estimulando-os física e cognitivamente. Neste âmbito, a
Guarda tem colaborado com diversas instituições através do
Grupo de Intervenção Cinotécnico na zona da Grande Lisboa
e também em Coimbra, no Porto e em Viseu.

GNR – Campanha Nacional
“desMarca a Diferença”

Importância a transferir: ,
NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

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

Multibanco – Seleccionar –  Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra - Loja

Cheque

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

JORNAL DE SINTRA
O SEMANÁRIO DO CONCELHO - O SEMANÁRIO DO CONCELHO - O SEMANÁRIO DO CONCELHO - O SEMANÁRIO DO CONCELHO - O SEMANÁRIO DO CONCELHO - Há 86 anos a Informar e a PHá 86 anos a Informar e a PHá 86 anos a Informar e a PHá 86 anos a Informar e a PHá 86 anos a Informar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

ASSINE | DIVULGUE
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A Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários
de S. Pedro de Sintra rea-
lizou dia 3 de dezembro, uma
Assembleia Geral Eleitoral
para eleger os novos Órgãos
Sociais para o triénio 2021-
2023.
Ao sufrágio que decorreu nas
instalações da corporação, na
avenida de Cascais, entre as
17 h e as 19 horas, concorreu
uma única lista que, na Di-
reção, é encabeçada por
Avelino Couto, atual presi-
dente, e que assim renova o
mandato.
Engenheiro de formação,
Avelino Couto é membro de
algumas organizações com
atividade em Sintra e iniciou
o primeiro mandato da
Direção daquela Associação
Humanitária, em janeiro de
2018, em que o objetivo prin-
cipal era a sua reorganização
financeira.
O atual presidente da Direção
traça três vetores de atuação
futura, nomeadamente a

Avelino Couto é o único candidato na Direção da AHBVSPS para o mandato
entre 2021 e 2023

Bombeiros de S. Pedro de Sintra vão a eleições

foto: arquivo

O Secretariado
das Associações
Humani tá r ias
dos Bombeiros
Voluntários do
Município de
Sintra,  cuja co-
ordenação se en-
contra atual-
mente confiada à
Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém, reuniu
online no passado dia 20 de novembro.
Um dos assuntos em debate foi a “pandemia de COVID-19 e
suas incidências na vida das Associações/Corpos de
Bombeiros”, e o outro consistiu na elaboração de um conjunto
de assuntos “a apresentar à Câmara Municipal de Sin-
tra”, segundo acrescenta a nota nas redes sociais daquela
corporação.
Segundo Luís Miguel Baptista, presidente da Direção dos
Bombeiros de Agualva Cacém, o encontro serviu também para
reunir um conjunto de informações daquele Secretariado
” sobre a realidade concelhia” para “ defesa do interesse
colectivo junto da Federação de Bombeiros do Distrito de
Lisboa”.

José Carlos Azevedo, (Colaborador)

Secretariado das Associações
dos Bombeiros do Concelho
de Sintra reuniu-se online

Foto: facebook

consolidação de todo o
trabalho realizado no man-
dato que termina, a estabi-
lidade operacional e finan-
ceira da Associação e a
inovação permanente visan-
do “estar na linha da

frente”, tendo a consciência
de que” muito está ainda por
fazer e que mais e melhor
pode ser feito” em prol desta
Associação, segundo refere
Avelino Couto.
Aspirações para o início de

novo mandato que no pró-
ximo ano ficará marcado pela
passagem do 115º aniversário
daquela corporação. 

José Carlos Azevedo,
(Colaborador)

ASSINATURAS

Importância a transferir:

,

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

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

PAGAMENTO

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

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

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

Multibanco
Seleccionar – Transferências – Transferências

bancárias

NIB – 0035 0786 00066858630 07
(CGD)

TTTTTipografia Medina, S.Aipografia Medina, S.Aipografia Medina, S.Aipografia Medina, S.Aipografia Medina, S.A.....
Contribuinte e Registo na Conservatória do Registo Comercial de Sintra

sob o n.º 501087036
Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 Sintra

 Telef. 21 9106830/1 • Fax: 21 910 68 38

ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCATÓRIA

Nos termos e disposições legais e estatutárias convoco
a Assembleia Geral da Tipografia Medina, S.A.,
contribuinte e registado na Conservatória do Registo
Comercial de Sintra sob o n.º 501087036, para reunir na
sua sede social, sita na Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 –
Sintra, no dia 17 de Dezembro, pelas 16h30 horas, com a
seguinte.

ORDEM DE TRABALHOS

1 –  Apresentação e apreciação  do Relatório de Gestão
do Conselho de Administração referente ao ano 2019;
2 –  Apresentação e apreciação das contas do exercício
do ano de 2019;
3 – Apresentação do Parecer do Revisor Oficial de
Contas;
4 – Votação dos Documentos referidos em 1, 2 e 3;
5 – Deliberação sobre proposta de aplicação de
resultados;
6 – Outros assuntos de interesse para a sociedade;

A Assembleia Geral funciona com qualquer número de
accionistas às 17h30 horas do dia acima indicado, se
não houver a comparência do número legal de accionistas
para funcionar de acordo com a primeira convocatória.

A Assembleia Geral é reservada a accionistas.

Sintra, 3 de Dezembro de 2020.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Francisco Hermínio Pires dos Santos

PUB. JORNAL DE SINTRA, 4-12-2020

NOMES E DATAS DE ANIVERSÁRIOS
A FIGURAR NO JS

CONTRIBUINTE N.º
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TELEFONE/TELEMÓVEL

E-MAIL

NOME / RECIBO

CÓDIGO POSTALLOCALIDADE

DATA INÍCIO: ATÉ:

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

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

jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
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Boas FBoas FBoas FBoas FBoas Festasestasestasestasestas

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

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

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

Neste Natal compre as suas prendas
no Comércio Local – Loja JORNAL DE SINTRA
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Assinalam-se esta sexta feira 4 de dezembro, os 40 anos da
data em que Francisco Sá Carneiro, fundador do PSD e á
época Primeiro Ministro, morreu vítima de um acidente de
aviação, quando na noite de 1980, despenha-se em Camarate
o avião em que viajava para o Porto, para participar num
comício, juntamente com o ministro da Defesa Adelino Amaro
da Costa, o chefe de gabinete do primeiro-ministro, António
Patrício Gouveia, e restante comitiva.
Depois de várias Comissões Parlamentares de Inquérito à
Tragédia de Camarate, a décima, de 23 de junho de 2015, viria
a concluir que “a queda do avião em Camarate, na noite de
4 de dezembro, deveu-se a um atentado”.
Francisco Manuel Lumbrales de Sá Carneiro nasceu em 1934,
no Porto, aí tendo exercido advocacia até se iniciar nos
corredores da política ainda no tempo do Estado Novo, como
deputado independente da Ala Liberal na Assembleia
Nacional. Depois do 25 de abril de 1974 é o primeiro secretário-
geral do Partido Popular Democrático, partido que funda com
Pinto Balsemão e Magalhães Mota, e mais tarde o primeiro
presidente do Partido Social Democrata que resultou da
alteração de estatutos do PPD. Nessa qualidade, é um dos
protagonistas de todo o período que medeia entre a revolução
dos cravos e a consolidação democrática do país,
nomeadamente durante o período do PREC, e depois no tempo
dos primeiros Governos Constitucionais.
 Após a vitória da Aliança Democrática - união partidária entre
o PSD, o CDS e o PPM - nas eleições legislativas em 1979, Sá
Carneiro é nomeado primeiro-ministro, cargo que ocupará até
à sua morte em 4 de dezembro de 1980, na sequência do
desastre aéreo de Camarate. Elogiado tanto por aqueles que
dele são ideologicamente próximos, como pelos seus
adversários políticos, Sá Carneiro é ainda hoje mais do que
uma referência histórica do PSD, permanecendo como figura
tutelar da direita portuguesa, e um dos nomes incontornáveis
da nossa democracia.
A concelhia de Sintra do PSD assinala a efeméride com um
conjunto de iniciativas, das quais se destaca a habitual
colocação de flores junto ao Busto, situado na Praça
Francisco Sá Carneiro em Sintra, frente ao Centro Cultural
Olga Cadaval, pelas 18h15, a que se seguirão intervenções de
Ana Valente, presidente da Mesa da Assembleia de Militantes
do PSD Sintra e também de Ana Sofia Bettencourt, presidente
da Comissão Politica local daquele partido.
A cerimónia ao ar livre que terá a observação das normas da
Direção Geral da Saúde devido á pandemia, termina com uma
alocução do presidente da Distrital de Lisboa, do PSD, Ângelo
Pereira.
A memória do Estadista é recordada ainda neste dia, pelas
19h30, no colóquio “ Francisco Sá Carneiro, o PSD e a sua
alma reformista”, que decorrerá na sede na Portela de Sintra,
na rua Mário Costa Lima, frente á estação de comboios e que
terá transmissão em direto no facebook da Concelhia de Sintra
e que terá Ângelo Correia, militante histórico do partido, como
orador convidado.
Os participantes neste colóquio podem colocar questões ao
orador, no espaço de comentários daquela rede social.

José Carlos Azevedo,
(Colaborador)

s concelhias do
PSD e do CDS-PP
de Sintra assinaram
um acordo de cola-
boração para as

Concelhia de Sintra
do PSD assinala 40 anos
da morte de Sá Carneiro
esta sexta-feira

PSD e CDS de Sintra assinalaram acordo
de colaboração para as eleições autárquicas

Ana Sofia Bettencourt (presidente PSD Sintra) e Maurício Rodrigues
(presidente CDS Sintra)

A
eleições autárquicas do pró-
ximo ano, com o objetivo de
construir uma alternativa à
atual liderança socialista, foi
divulgado no passado do-
mingo.
“O PPD/PSD e CDS-PP de
Sintra assumem desta forma,
uma vontade conjunta de
não resignação, uma von-
tade conjunta de projetar es-
perança e uma vontade con-
junta de criar condições de
mudança real nas políticas
municipais que se traduzam
numa alternativa nova e
credível”, pode ler-se numa
nota assinada pelos presi-
dentes das duas estruturas
concelhias.
A Câmara Municipal de Sin-
tra, no distrito de Lisboa, é
presidida desde 2013 por Ba-
sílio Horta, independente,
apoiado pelo Partido Socia-
lista
“O executivo socialista está
conformado, não demonstra
ter ambição, nem capacida-
de de inovação e é por isso

um projeto esgotado”, jus-
tificam os sociais-democratas
e os centristas.
Segundo explica a nota dos
dois partidos, o que se pre-
tende, numa primeira fase, é
uma “maior articulação e, no
futuro, um acordo político de
compromisso futuro de co-
ligação pré-eleitoral“.
“O PPD/PSD e o CDS-PP de

Sintra reconhecem a abso-
luta necessidade de dotar o
concelho de uma alternativa
mobilizadora em que os dois
partidos se revejam, condi-
ção primeira para fazer sair
Sintra da crise atual e que
possibilite a criação de con-
dições indispensáveis à mo-
bilização dos seus militantes
e simpatizantes para o

combate autárquico que se
avizinha”, conclui a nota.
O atual executivo municipal
de Sintra é composto pelo
presidente e cinco vereadores
do PS, dois eleitos do PSD,
dois independentes e um da
CDU.

 José Carlos Azevedo,
(Colaborador)

Foto: facebook

Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

Também serviço de Take Away para que, se assim preferir, possa continuar
a desfrutar dos pratos que mais gosta em sua casa ou no seu local de trabalho

PUB. JORNAL DE SINTRA

LOJA DO
JORNAL DE SINTRAJORNAL DE SINTRAJORNAL DE SINTRAJORNAL DE SINTRAJORNAL DE SINTRA

Jornais – Revistas – Livros

Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 Sintra
Telef. 21 910 68 30 • jornalsintra.loja@mail.telepac.pt
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om os jogos a manterem-
se à porta fechada, devido
às restrições impostas
pela Direcção Geral da
Saúde (DGS), os clubes

Campeonato de Portugal- Série F e G (8.ª Jornada) dias 5 e 6

1.º Dezembro abre ronda do fim-de-semana com Torreense Sad
Ventura Saraiva

Começa amanhã, sábado, dia 5, a 8.ª Jornada do Campeonato de Portugal, com a União 1.º Dezembro, a receber no campo Conde Sucena, o Sport
União Torreense, Sad. Em casa, jogam também o Clube Atlético de Pêro Pinheiro, e o Real Sport Clube, com os jogos a realizarem-se no domingo, dia
6. O campo Pardal Monteiro recebe a visita do Caldas SC, e o de Mointe Abraão, o Oriental Dragon FC.

C

Clube Atlético de Pêro Pinheiro quer manter invencibilidade caseira no Campeonato de Portugal

apostam em transmissões em dire-
cto, com início às 11h00, via Facebo-
ok, ou no canal Yotube, de forma a
levarem a competição aos seus
adeptos, e associados.
Embora vigore o Estado de Emer-
gência Nacional, e a proibição de
circular entre concelhos, o futebol
dos campeonatos nacionais, assim
como outras modalidades de topo,
têm um regime de excepção. Neste
quadro, está o Campeonato de Por-
tugal, com o Clube Atlético de Pêro
Pinheiro, a receber no campo Pardal
Monteiro, o Caldas Sport Clube, e
em Monte Abraão, o Real Sport
Clube, SDUQ, a fazer de anfitrião ao
estreante na prova, o Oriental Dra-
gon Football Club, de Brejos de
Azeitão (Setúbal). Clube fundado
em 2014, por um empresário chinês,
e que na época de fundação chegou
a treinar nos campos do Real, em
Monte Abraão, até se consolidar na
Associação de Futebol de Setúbal,
de onde emergiu esta temporada
para os nacionais de futebol.
Fora de portas, joga o Sintrense-Fu-
tebol Sad, que viaja até ao Ribatejo,
para defrontar o União de Almeirim,
Sad.

Três derrotas fora
(Pêro Pinheiro,
1.º Dezembro, e Real),
e uma caseira (Sintrense)
Da jornada 7, realizada nos dias 28 e
29 de Novembro, o balanço não foi
positivo já que os emblemas

foto: ventura saraiva

concelhios sofreram três derrotas,
e apenas uma vitória.
No parque de jogos da Portela, em
Sintra, o Sintrense, Sad estreou no
sábado (28) novo treinador, Hugo
Falcão (ver caixa), que entrou com
o pé direito, ao derrotar o Saca-
venense, por 3-0.
Todos os golos foram apontados no
primeiro tempo de jogo, destacan-
do-se António Xavier, que aos 31
minutos, e 33’, bisou no encontro, e
praticamente arrumou a discussão
quanto ao vencedor final. Bernardo
Monteiro foi o autor do primeiro
golo aos 23 minutos.
Neste jogo de estreia, Hugo Falcão
promoveu algumas alterações,
relativamente ao onze utilizado pelo

seu antecessor Silveira Ramos. De
início apresentou os seguintes joga-
dores: Diogo Garrido; André Khalej,
Tomás Loureiro, Gonçalo Pinto, e
Danilson Tavares (Tiago Rodri-
gues, 65’); Gonçalo Vieira, Diogo
Gonçalves, Luís Rodrigues (Augus-
to Mané, 80’), e Pedro Simão (Eduí-
no Júnior, 45’); Bernardo Monteiro
(Ivan Carvalho, 73’), e António Xa-
vier (Kevin Andrews, 73’). Não
foram utilizados: Ricardo Caeiro, e
João Silva (gr).
Também no sábado (28), a formação
do 1.º Dezembro jogou no campo
da Mata, nas Caldas da Rainha, e
saiu derrotado por 2-1. A equipa de
São Pedro de Sintra até começou da
melhor maneira, com um golo do

colombiano Camilo Triana, aos 13
minutos, um parcial que se foi
mantendo até ao intervalo.
No segundo tempo, a turma calden-
se, chegou ao empate, ao 51’, de
penalti (Leandro Silva), e à vitória

(2-1), aos 78’, por Rodrigues.
No domingo, dia 29, o Clube Atlético
de Pêro Pinheiro jogou no campo
do líder da Série F, o Futebol Clube
Alverca, Sad, e foi derrotado por 2-
0.
A fechar a jornada, o Real Sport
Clube jogou às 15h00 no Estádio
Municipal da Praia da Vitória (Aço-
res), com o SC Praiense, Sad, e saiu
da Ilha Terceira, com uma derrota
por 1-0.
Registe-se que o emblema da cidade
de Queluz estreou no comando da
equipa, um novo treinador, depois
da saída de Hugo Martins. O novo
timoneiro, é Luís Pinto, e orientou o
Felgueiras 1932 na época passada.
Nascido no Porto, como jogador
passou pelos juniores do Leixões, e
nos seniores, Avanca e Padroense.
Classificação (Série F):
1.º Alverca, Sad, 21 pontos (7 jogos);
2.º Torreense, Sad, 16 (6j), 3.º Caldas
SC, 16, 4.º Pero Pinheiro, 10 (6 j), 5.º
SG Sacavenense, 8, 6.º Loures, 8, 7.º
Almeirim, Sad, 6, 8.º Sintrense, Sad,
6, 9.º U. Santarém, Sad, 5, 10.º SU 1.º
Dezembro, 4, 11.º SC
Lourinhanense, 4, 12.º CD Fátima,
Sad, 0.
Na Série G, o Real SC, SDUQ, ocupa
o 9.º lugar, com 5 pontos.

Não chegou a dois meses, a relação
do treinador Paulo Oliveira, com o
Atlético Clube do Cacém. À 8.ª
Jornada do distrital da 1.ª Divisão,
o clube dispensou a equipa técnica
liderada pelo carismático treinador,
cuja carreira de jogador foi das mais
exemplares, e como treinador tem
sido marcada por altos e baixos,
depois de 8 épocas ao serviço do
Sporting Clube de Lourel, onde
terminou a carreira de jogador depois
de passagens pelo Pêro Pinheiro (4
épocas), 1.º Dezembro, Real SC (2
épocas), entre outros.

Hugo Falcão comanda Sintrense, Sad
Em litígio com o GD Cova da Piedade, Sad (II Liga), Hugo Falcão,
deixou o clube da Margem Sul, e rubricou um acordo com o Sport
União Sintrense-Futebol Sad. Será acompanhado por José Manuel
Almeida, complementando a restante equipa técnica, Francisco Calisto,
Diogo Quintanilha, António Alfaro, e Pedro Macedo.
Registe-se que Hugo Falcão, substituiu Silveira Ramos que não resistiu
aos maus resultados, deixando a equipa com apenas uma vitória, em 5
jornadas, curiosamente no último jogo que orientou, no acerto da 4.ª
jornada (dia 21 de Novembro), 2-1, ao GS Loures.

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da AFL
Paulo Oliveira deixa o Atlético do Cacém-A

Com 5 empates, uma vitória, e uma
derrota (a da última jornada no
campo do Damaiense), Paulo
Oliveira, deixa a equipa do Atlético
Clube do Cacém-A, no 11.º lugar da
classificação, com 8 pontos, a 5 do
segundo classificado, o Da-
maiense.
Registe-se que devido ao pro-
longamento do Estado de Emer-
gência Nacional, e limitação de
circulação entre concelhos até ao
dia 8 deste mês, a Associação de
Futebol de Lisboa, a exemplo de
outras congéneres do país, decidiu

suspender os campeonatos dis-
tritais, aproveitando apenas para
acertar jogos e a jornada 5 em atraso
(dia 13 de Dezembro), regressando
as competições de futebol e futsal,
no dia 10 de Janeiro de 2021.

Ventura Saraiva
Paulo Oliveira afastado do Atlético do Cacém-A, com apenas 7
jornadas disputadas na 1.ª Divisão da AFL
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Com 3 jornadas já realiza-
das, Zé Carlos Lopes, da Uni-
ão Desportiva e Cultural de
Nafarros, lidera a lista dos
melhores marcadores da Zo-
na “C”, com 12 golos
apontados.
No 2.º lugar, está Bruno Frade,
do Paço de Arcos-B, com 10,
e no 3.º, Bernardo Ramalho
(Benfica-B), com 8. No “top
ten” dos goleadores, está
também, Rodrigo Castelhano
(Nafarros), com 6.
Devido ao prolongamento do
Estado de Emergência Nacio-
nal, e proibição de circular en-
tre concelhos de 28 de No-
vembro até 8 deste mês, o
Campeonato Nacional de
Hóquei em Patins da 3.ª Divi-
são, não foi incluído no regime
de excepção relativamente a
outros campeonatos, e viu

oite fria, jogo à
porta fechada. Se-
parados por ape-
nas um ponto na
classificação, mas

Diogo Alves conduz ataque do MTBA perante um opositor da equipa visitante.
O capitão bisou no jogo, mas não evitou a derrota

Chamado à titularidade, Gonçalo Rodrigues fez uma exibição
segura e acabou traído em dois lances fortuitos

Zé Carlos Lopes lidera lista de goleadores

Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão – Série F
(acerto da 2.ª Jornada); MTBA, 3-Amarense, 4

Encontro de candidatos
decidido nos 10 metros
Ventura Saraiva

Adiado da jornada 2 (17 Outubro), as equipas do M.T.B.A, e Amarense
(Alcobaça), defrontaram-se na noite da passada sexta-feira, dia 27, no
pavilhão de Bolembre. Os três pontos em disputa viajaram com a equipa
forasteira que foi mais feliz ao longo do jogo. Beneficiou de um auto golo,
e chegou à vitória num livre de 10 metros. A equipa das 4 Aldeias, também
dispôs de igual oportunidade, podendo chegar ao empate, mas não
concretizou, deixando fugir pelo menos o empate e a conquista de um
ponto.

fotos: ventura saraiva

N
com o Grupo União MTBA a
somar menos um jogo que a
equipa de Amares, uma
vitória levaria o emblema da
União de Freguesias de São
João das Lampas-Terrugem à
liderança isolada da Série F.
Este jogo entre candidatos,
previa-se equilibrado, e assim
foi acontecendo ao longo dos
40 minutos. A equipa da As-
sociação Recreativa Ama-
rense chegou à vantagem de
forma inesperada, aos 4 mi-
nutos de jogo, aumentando
para 0-2, aos 10’. No banco,
Carlos Melo, o treinador do
MTBA rodava jogadores,
procurando aumentar a inten-
sidade ofensiva. Aos 16 mi-

nutos, Rui Monteiro recupe-
rou a bola numa das situa-

ções de ataque, e proporcio-
nou um dos melhores momen-

tos da partida. De fora da
área, encheu o pé, e rematou
de forma precisa para as redes
defendidas, reduzindo o
marcador para 1-2. No minuto
seguinte, Diogo Alves, mar-
cava e igualava o resultado
(2-2), e que se foi prolon-
gando até ao intervalo.

Auto golo e livre
de 10 metros
não concretizado
na base da derrota
No reatamento, e motivado
pela recuperação feita antes
do intervalo, o MTBA entrou
decidido em chegar à vanta-
gem, e poderia ter marcado,
aos 25 minutos, mas o remate
de César Fernandes esbarrou
na trave da baliza adversária.
Aos 31’, um ressalto de bola
numa situação de ataque
amarense, levou a bola a em-
bater nas costas de Diogo Al-
ves, traindo Gonçalo Rodri-

gues que nada pôde fazer para
evitar o golo, e a vantagem
no marcador para a equipa
adversária.
No minuto seguinte, Rui
Monteiro, volta a marcar e a
empatar o jogo, numa fase em
que a sua equipa já somava a
penalização das 5 faltas.
Volvidos dois minutos (no
relógio marcava 34’ no tempo
total), o MTBA provoca nova
falta, sendo penalizado com
um livre da marca de 10 me-
tros. Pedro Coelho chamado
a converter, não perdoaria,
passando o marcador para 3-
4.
Com seis minutos ainda para
jogar, a equipa sintrense
aumentou a pressão ofensiva,
obrigando a de Amares a
recorrer a métodos menos
correctos para travar as jo-
gadas de perigo, e foi pena-
lizado duplamente, chegando
também à 5.ª falta. Aos 37
minutos seria sancionado
com um livre de 10 metros,
que Rui Monteiro acabaria
por não concretizar, também
por muito mérito do guardião
adversário que saiu ao
encontro da bola, gorando a
possibilidade do empate, que
seria o resultado mais justo.
Quanto à arbitragem da du-
pla, Renato Pereira e Duarte
Casanova (CA Lisboa), em-
bora muito contestada pela
equipa da casa fez uma
arbitragem segura, sem
influência no resultado final.

Ficha do jogo
Pavilhão de Bolembre (Ma-
goito)
Árbitros: Renato Pereira e
Duarte Casanova. Cronome-
trista: Sérgio Júnior (AF
Lisboa)
Ao intervalo: 2-2. Resultado
final: 3-4.
Marcadores: Diogo Alves (2),

e Rui Monteiro (MTBA);
Cláudio Gomes, Humberto
Costa, Pedro Coelho, e Diogo
Alves (AG).

GURD M.T.B.A: Gonçalo
Rodrigues; Diogo Quintino,
Dino, Diogo Alves, e Bráulio
Tavares (5 de entrada); Rui
Monteiro, Nuno Alves, Je-
ferson Fidalgo, César Fer-
nandes, Nando Mendes,
João Luís, e Sandro Azenha
(gr).
Treinador: Carlos Melo

AR Amarense: João Gomes;
João Bértolo, Micael Domin-
gues, Pedro Clérigo, e Cláudio
Gomes (5 de entrada); Hum-
berto Costa, Pedro Coelho,
Flávio Rodrigues, Rafael
Ramos, João Fernandes, Rui
Marques, e João Silva (gr).
Treinador: Pedro Santos

Classificação à 6.ª Jornada:
1.º AR Amarense, 16 pontos;
2.º GURD M.T.B.A., 12 (5
jogos), 3.º A.M.S.A.C., 12 (5
j), 4.º Torreense, 9 (5j), 5.º
Monfortense, 8 (5j), 6.º
Andebol S. Vincentense, 6, 7.º
Arnal, 4, 8.º Novos Talentos,
4 (5j), 9.º CCDS Casal Velho, 4
(5j), 10.º Casa Benfica em
Golegã, 1.

Acerto de jornadas em atra-
so:
Dia 2 Dezembro: AMSAC-
Casal Velho (4.ª)
Dia 12 Dezembro: Torreense-
Novos Talentos (3.ª); MTBA-
Monfortense (6.ª)

Próxima jornada (dia 19
Dezembro)
AMSAC- MTBA; Andebol
S. Vicentense- Novos Talen-
tos; Monfortense-Amarense;
Arnal- CB Golegã; CCDS
Casal Velho- Torreense;

Hóquei em Patins – 3.ª Divisão Nacional – Zona C
Zé Carlos Lopes (Nafarros) lidera marcadores

assim toda a jornada que se
deveria realizar no passado
dia 29 (Novembro) adiada

para data a definir, entre eles,
o Benfica-B- UDC Nafarros.

VS
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Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão;
Física, 1- HC Sintra, 3

Diogo Silva a bisar em vitória
surpreendente
Ventura Saraiva

R
foto: ventura saraiva

PUBLICIDADE

eforçada esta tem-
porada com duas
unidades que so-
bressaíram no Ho-
ckey Club de Sin-

Devido às limitações impostas pelo Governo para os fins-de-semana com feriados (1 e 8), foram adiadas as duas
jornadas (6.ª, e 7.ª) do Campeonato Nacional de Sub 23. Apenas o Santa Cita-HC Sintra tem data marcada, e realiza-se no
próximo dia 13, às 18h00.

Diogo Silva (ao centro) bisa na vitória sintrense em Torres Vedras

Disputou-se na noite de sexta-feira, dia 27 de Novembro, antecipando a
entrada das restrições do Estado de Emergência Nacional, a jornada
número 9, do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da 2.ª Divisão. A
Zona Sul só teve metade dos jogos realizados, ficando os restantes adiados.
Dos que estavam agendados, Associação Física dos Desportos e Hockey
Club de Sintra, encontraram-se em Torres Vedras, com a vitória a sorrir
para o emblema de Monte Santos, numa vitória surpreendente a confirmar
a excelência do arranque desta temporada 2021-22.

tra, Fábio Quintino, e Ber-
nardo Maria, entre outros
reforços, a equipa da Asso-
ciação Física dos Desportos
de Torres Vedras avançou
para a época de 2020-21, com
elevadas expectativas, tor-
nando-se um adversário de
eleição, candidato entre os
candidatos. A vitória do em-
blema sintrense por 1-3, no
rinque de Torres Vedras tor-
na-se surpreendente pela
forma como foi conquistada,

confirmando a excelência da
equipa orientada por João
Baltazar neste início de época,
onde soma apenas uma der-
rota, com o 2.º lugar na clas-
sificação a espelhar as exibi-
ções e resultados já conse-
guidos.

Diogo Silva abre
e fecha o marcador
em jogo de exigência
técnica
Foi a primeira derrota na con-
dição de visitado para o clube
torreense, o que veio baralhar
as contas na tabela classifi-

cativa, mais longe dos pri-
meiros lugares, apesar dum
jogo em atraso, e que em caso
de vitória poderá reduzir o
fosso que se regista à 9.ª
Jornada.
Em Torres Vedras, o Hockey
Club de Sintra inaugurou o
marcador aos 14 minutos, por
Diogo Silva, um parcial que
se manteria até ao intervalo.
No reatamento, o jogo ga-
nhou maior intensidade e con-
tacto físico, e seria o Hockey
Club de Sintra a beneficiar de
um livre directo, aos 34 mi-
nutos. Rafael Ogura chamado
à conversão não falharia,
aumentando para 0-2.

Aos 38 minutos e numa fase
de time out, seria a Física a
responder com êxito, e Fábio
Cambão, a reduzir para 1-2. A
três minutos do final, Diogo
Silva bisa no jogo, elevando
para 1-3, e apesar da pressão
exercida pelos patinadores
torreenses, o Sintra aguen-
tou-se, e manteve-se na
frente do marcador, para uma
vitória justa.

Ficha do jogo
8.ª Jornada- Zona Sul
Pavilhão da AFD em Torres
Vedras
Árbitros: Rui Nave e Miguel

Guilherme (CRAHP Lisboa)
Ao intervalo: 0-1. Resultado
final: 1-3
Marcadores: Fábio Cambão
(AFD); Diogo Silva (2), e
Rafael Ogura (HCS).

Física de Torres: João Men-
des; Fábio Cambão, João
Lima. Fábio Quintino, e Vasco
Martinho (5 inicial); João
Campelo, Vasco Miranda,
Henrique Pereira, Bernardo
Maria, e Bernardo Antunes
(gr).
Treinador: André Gil
H.C. Sintra: João Gouveia;
Diogo Coutinho, Tomás Sil-
va, Rafael Ogura, e Diogo Sil-

va (5 inicial); Ricardo Al-
meida, Pedro Lopes, Tomás
Pantana, Guilherme Macha-
do, e João Carlos Lopes (gr).
Treinador: João Baltazar
Resultados: Física, 1- HC
Sintra, 3; Paço de Arcos, 4-
Juventude Salesiana, 4;
Parede FC, 9- AD Oeiras, 2.
Adiados: B.I.R.- FC Alverca;
Murches- SC Torres; UD Vila-
franquense- HCP Grândola.
Classificação: 1.º Parede FC,
24 pontos; 2.º HC Sintra, 19,
3.º Candelária SC, 13 (-1 jogo),
4.º Paço de Arcos, 13 (-1j), 5.º
Física Torres, 12 (-1j), 6.º BIR,
12 (-2j)… 14.º Vilafranquense,
3 (-2j).

Apesar da boa carreira da União Desportiva Vilafranquense
nesta temporada, nada fazia prever que fosse derrotar a equipa
da Astro Stuart HC Massamá, em jogo da ronda número 10,
realizada no domingo, dia 29 de Novembro, e que encerrou a
1.ª Fase do Campeonato Nacional de Seniores Femininos.
No pavilhão Dr. José Mário Cerejo, a turma ribatejana chegou
ao 2-0, em apenas num minuto. Aproveitando o “time out”,
Beatriz Alves, fez 1-0, aos 10 minutos, e na reposição de bola,
Margarida António, aumentou a vantagem da UD
Vilafranquense. Todavia, a reacção da “Stuart” não se fez
esperar, e deu a volta à desvantagem chegando ao 2-3, com
golos de Tânia Freire, Inês Vieira, e Joana Jorge. Responderam
as ribatejanas, com mais dois golos de Rita Batista, chegando
ao intervalo em vantagem por 4-3.
No reatamento, Beatriz Alves, faz o 5-3, Inês Vieira marca para
5-4, para Beatriz Alves assinar um “hat trick”, e aumentar
para 6-4, resultado com que terminaria a partida.
Com esta derrota, a Astro Stuart HC Massamá perde o 3.º
lugar, embora em igualdade de pontos com a sua rival de Vila
Franca de Xira. É que na 1.ª Volta, a turma da cidade de Queluz
venceu por 2-1, e nesta derrota pela diferença de dois golos,
o pódio foi para a União Desportiva Vilafranquense.

Ventura Saraiva

Nacional de Sub 23- Zona Sul
Jornadas adiadas

Campeonato Nacional Feminino
– Zona Sul (10.ª Jornada)
Surpresa em Vila Franca
de Xira com a derrota
da “Stuart”
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teatromosca de-
senvolve, desde
2013, no âmbito do
seu Departamento
de Pedagogia e

2020 está quase no fim mas o teatromosca
ainda tem propostas de progrAMAS para si!

foto: carolina figueiredo

O
Animação, a tutoria do teatro
Duas Senas, grupo de teatro
amador dinamizado em
parceria com o C.E.C.D. Mira
Sintra - Centro de Educação
para o Cidadão com Defi-
ciência. Este ano e apesar de
todas as contrariedades e
limitações que a pandemia
nos trouxe, este coletivo en-
controu forma de continuar a
criar e estreará, já no próximo
dia 4 de dezembro, pelas 21h,
no AMAS – Auditório Mu-
nicipal António Silva, “Mons-
tros Mecânicos”, um espe-
táculo-instalação que cruza o
campo performático com a
instalação plástica e cenográ-
fica, numa fusão entre as
diversas disciplinas artísti-
cas. O espetáculo terá ainda
uma transmissão streaming
via plataforma Zoom, no dia
5 de dezembro, às 17h.

“Monstros Mecânicos”, uma
criação original a partir do
texto “Mechanical Monsters”
de Rui Neto, parte da invo-
cação de uma paisagem
apocalíptica para fazer uma
viagem ao íntimo de cada um
de nós apresentando-nos
uma outra face do mundo
atual em que vivemos. Es-
petáculo dirigido por Inês
Oliveira e Carolina Figueiredo,
que revelam que este vem
“levantar questões sobre a
nossa individualidade num

mundo cada vez mais globa-
lizado, onde cada um de nós
se tenta afirmar, desespe-
radamente, em partilhas ou
comentários frenéticos nas
redes sociais; sobre a ideia
maquinal em torno das
nossas ações e formas de nos
relacionarmos colocando-
nos numa situação limite, com
a ideia de tomada de uma
posição que poderá mudar a
nossa vida como a conhe-
cemos.”

O mês de dezembro trará
ainda um espetáculo da
Baal17 para a infância que o
teatromosca acolherá no
AMAS, no dia 12 de dezem-
bro, pelas 11h. “Escória”,
apresenta-nos dois seres, de
humanidade duvidosa, que
transportam consigo tudo o
que precisam para sobreviver,
numa relação equilibrada, mas
desigual. Partindo de ima-
gens e metáforas, “Escória”
fala de respeito, de empatia e
de esperança numa Humani-
dade que também tem um lado
doce, construtivo e colorido.

Os bilhetes para estes es-
petáculos estão disponíveis

na Ticketline, no website do
teatromosca e na bilheteira
do AMAS - Auditório Muni-
cipal António Silva, no Shop-
ping Cacém. A programação
do AMAS – Auditório
Municipal António Silva
regressa em janeiro, com mais
teatro, dança, cinema, música
e diversas propostas multi-
disciplinares de artistas na-
cionais e internacionais.

Mas ainda no dia 15 de de-
zembro, às 21h, o teatromosca
apresentará, em direto na
plataforma online da RTP
Palco, o espetáculo “A Culpa
Não Foi Minha”, com texto de
Jaime Rocha, encenação de
Pedro Alves e interpretação
de Mariana Fonseca, a partir
do espaço deslumbrante da
Quinta da Ribafria, em Sintra.
Fruto de mais uma parceria
com esta plataforma digital do
canal público de televisão e
com o apoio da Fundação
Cultursintra, o acesso a este
espetáculo é livre.

Sobre o teatromosca:
O teatromosca é uma com-
panhia de teatro fundada em
Sintra, em 1999, que se tem

afirmado como um dos mais
dinâmicos coletivos teatrais
nacionais e conta com várias
internacionalizações, através
de apresentações no estran-
geiro e de parcerias com ou-
tras companhias e institui-
ções. A par do trabalho de
criação e produção de espe-
táculos, desde janeiro de
2018, a companhia passou a
gerir e programar o AMAS -
Auditório Municipal António
Silva, com o objetivo de o
tornar relevante no espaço
cultural nacional e interna-
cional. Desde 2015, é também
responsável pela organiza-
ção do festival de artes
performativas MUSCARI-
UM, iniciativa que une a
dança, música e teatro, com o
intuito de oferecer mais di-
versidade cultural ao público
do concelho de Sintra. O
teatromosca é uma estrutura
teatral financiada pelo Go-
verno de Portugal - Ministério
da Cultura / Direção-Geral das
Artes, pela Câmara Municipal
de Sintra e pela Fundação
Cultursintra.

Os monumentos de Sintra
voltam a sofrer alterações
nos seus horários neste fim
de semana, devido à proibição
de circulação na via pública
decretada pelo governo como
forma de combater a propa-
gação da Covid-19.
A medida aprovada em
Conselho de Ministros prevê
o recolhimento obrigatório
nos dias 5, 6 e 8 de dezembro
(sábado, domingo e feriado),
entre as 13h00 e as 05h00.
Sendo que no dia 7 de dezem-
bro (segunda-feira) está pre-
visto o enceramento das
atividades comerciais a partir
das 15h00.
Assim, o Palácio Nacional de
Sintra, Convento dos Capu-
chos, Palácio de Monserrate,

COVID-19 – Monumentos de Sintra
com alteração horária

A Câmara Municipal de Sintra e o Exército Português
assinaram, na passada sexta-feira, dia 27 de novembro, um
Contrato Interadministrativo de Colaboração com vista à
criação de uma coleção visitável pública nas instalações do
Regimento de Comandos
O valor das obras que consubstanciam este apoio prestado
pela autarquia é de 58 mil euros, que tem como objetivo a
criação de um espaço no interior das instalações do Regimento
de Comandos, integrando o acervo documental desta unidade
militar.
O contrato foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal
de Sintra, Basílio Horta, e em representação do Exército
Português pelo comandante do Regimento de Comandos,
Coronel de Infantaria Eduardo Pombo.
Para Basílio Horta, “as Forças Armadas são a primeira escola
em cidadania de Portugal, mas também são a garantia da nossa
independência”, referindo ainda que “merecem um respeito
muito grande e uma grande gratidão, pela disponibilidade, os
riscos e também as dificuldades com que as missões são
desempenhadas”.
“É necessário que cada português pressinta e reconheça a
enorme importância que as Forças Armadas têm no seu
presente e na garantia do futuro”, concluiu o autarca.  
A cerimónia contou ainda com a presença do Chefe Maior do
Exército, o General José Nunes da Fonseca que agradeceu à
Câmara Municipal de Sintra a iniciativa e o apoio desde logo
prestado para a criação deste espaço documental. “É para
nós um orgulho sentirmos este reconhecimento das
identidades significativas que nos envolvem e da sociedade.
Este agradecimento também nos induz o reforço da nossa
coligação e as sinergias que podemos obter, entre o Exercito
Português, portugueses e entidades autárquicas que nos
envolvem”, disse.
A coleção visitável pelo público pretende preservar a história
e memória do Regimento de Comandos, revisto de um vasto
interesse cultural, tanto para o Exército Português, como para
o Município de Sintra, lugar onde se encontra localizado.
O Regimento de Comandos está aquartelado nas instalações
militares da Serra da Carregueira, em Belas, desde 2008. Os
Comandos foram criados em 1962 e são considerados uma
força de elite do Exército Português, com treino avançado
para a realização de operações ou missões que envolvam alto
risco e elevado índice de sucesso, que apenas podem ser
realizadas por forças altamente qualificadas.

Fonte: CMS

Palácio da Pena e Palácio de
Queluz e Castelo dos Mouros
- monumentos sob gestão da
Parques de Sintra - irão
encerrar ao público no
sábado, domingo e feriado às
13h00, com a última entrada a
ser realizada às 12h00. Já na
segunda-feira o encerramen-

to será às 15h00, com última
entrada às 14h00.
A Quinta da Regaleira
encontrar-se-á aberta ao
público no sábado, domingo
e feriado das 10h00 às 12h30,
com as bilheteiras a encerrar
às 11h45. Na segunda feira , a
Quinta estará aberta ao

Autarquia de Sintra
apoia a criação
de coleção documental
do Regimento
de Comandos

público entre as 10h00 e as
14h30, com o encerramento da
bilheteira às 13h45.
A Oficina da Ciência de
Sintra estará aberta ao pú-
blico sábado e domingo das
10h00 às 13h00, encontrando-
se encerrada na segunda-
feira e no feriado.

Leia, assineLeia, assineLeia, assineLeia, assineLeia, assine

e divulguee divulguee divulguee divulguee divulgue

JORNAL

DE SINTRA
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ROTEIRO

MÚSICA

Sintra – Maria Almira Me-
dina – Centenário Exposição
Quando: Até 3 janeiro 2021
Onde: MHNS - Museu de His-
tória 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 foto-
grafia “Devir” de Wander-
son 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

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 Sam-
paio, Centro Cultural Olga
Cadaval

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

MU.SA - Museu das Artes de
Sintra

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

Importância a transferir: ,

NIB – 0035 0786 00066858630 07 (CGD)

Anual - 15,10

Anual . Estrangeiro -
20,00

Multibanco – Seleccionar – Transferências
 Transferências bancárias

No Jornal
de Sintra - Loja

Cheque
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stá patente, na Es-
cola Secundária de
Mem Martins (esco-
la sede do respetivo
agrupamento), uma

A Orquestra Municipal de
Sintra irá espalhar a magia
do Natal com um concerto
gratuito no Centro Cultural
Olga de Cadaval, no dia 20 de
dezembro pelas 16h00.
A Orquestra Municipal de
Sintra – D. Fernando II, sob a
direção do maestro Cesário
Costa, sobe ao palco com um
concerto que convida todas
as famílias a entrarem no
espírito natalício.

Portugal em 1921 – Caricaturas em exposição

no auge da sua pujança e que
tanto marcou o nosso con-
celho.
De notar que, neste ano letivo
marcado pelas questões sa-
nitárias, foi decidido pelo
responsável da Biblioteca, o
professor António Tomé, que
para além da exposição em
formato de cartaz patente nos
corredores da escola, a mes-
ma devia ser produzida em
formato de filme, para assim

ser passível de visionamento
nas salas de aula. Deste mo-
do são cumpridos três obje-
tivos primordiais para a nor-
mal prossecução das ativi-
dades neste ano letivo mar-
cado pelas restrições sanitá-
rias: o bom cumprimento das
recomendações das autori-
dades de saúde e escolares;
a manutenção das atividades
culturais e pedagógicas; a
inovação tecnológica na

escola.
Nestes dias de incerteza e de
adaptação, pode assim o con-
celho contar com o compro-
misso das suas escolas no
sentido de salvaguarda da
saúde e da instrução dos seus
jovens. Uma valiosa mensa-
gem de esperança em dias
difíceis…

E
exposição das caricaturas
das primeiras páginas do
jornal “O Século Cómico” do
ano de 1921, exposição essa
promovida e produzida pela
respetiva biblioteca.
“O Século Cómico” foi o
suplemento humorístico do
periódico “O Século”, que se
publicou entre 1917 e 1921.
Pelas suas páginas vemos
desfilar a crise política, as lu-
tas laborais, a carestia, a ca-
rência de géneros, as revo-
luções, os ataques monár-
quicos, a instabilidade, o
descontentamento… enfim,
todo o desencanto que ha-
veria de levar à queda da
Primeira República em 1926.
Por aqui também passaram os
grandes eventos internacio-
nais, como a questão colonial,
a revolução russa ou as de-
savenças entre os Estados no
pós-guerra.
De notar que muitas das ca-
ricaturas são do afamado
artista Stuart Carvalhais
(1887-1961), desenhador de
talento que, na altura, estava

Concerto de Natal no Centro Cultural Olga Cadaval
suites, onde serão interpre-
tadas as músicas dos famo-
sos bailados, O Quebra
Nozes e O Lago dos Cisnes.
O concerto de Natal encontra-
se incluído na programação
cultural gratuita, organizada
pela Câmara Municipal de
Sintra. O acesso a este even-
to é gratuito, no entanto é
obrigatória a reserva prévia
de bilhetes.

Os bailados de Tchaikovsky
estão tradicionalmente asso-
ciados à quadra natalícia. Este

concerto, promovido pela au-
tarquia, apresenta um pro-
grama constituído por duas

A Orquestra Municipal de Sintra – D. Fernando II sobe ao
palco do Centro Cultural Olga de Cadaval, no dia 6 de dezembro
pelas 11h00, com um programa inteiramente dedicado à
histórica Vila de Sintra e ao 25.º aniversário da elevação de
Sintra a Património Mundial.
Em destaque estará a estreia moderna da versão para orquestra
da ode sinfónica “Serra de Sintra” de Carlos Adolpho
Sauvinet, escrita em finais do século XIX, e ainda “Uma Caçada
na Corte”, poema sinfónico de Alfredo Keil, compositor
intimamente ligado a Sintra, lugar onde residiu.  A Orquestra
Municipal de Sintra será dirigida pelo maestro Cesário Costa,
diretor artístico e maestro titular da orquestra.
Este concerto, organizado pela Câmara Municipal de Sintra,
celebra os 25 anos de elevação de Sintra a património mundial,
na categoria de Paisagem Cultural, pela Unesco e integra a
programação cultural gratuita promovida pela autarquia até
final de 2020.
A entrada é gratuita sendo obrigatório efeturar reserva.

Orquestra Municipal de Sintra
comemora Paisagem Cultural

Confirma-se a realização do concerto
inaugural do órgão histórico da igreja de
São Martinho no próximo dia 4 de
dezembro a partir das 18h00.
O evento conta com a presença de D.
Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de
Lisboa e do Dr. Basílio Horta, presidente
da Câmara Municipal de Sintra, entre outras
individualidades.
O Organista Doutor António Esteireiro é o
músico convidado para o concerto
O órgão da Igreja de São Martinho de Sintra,

Unidade Pastoral de Sintra
Concerto Inaugural do Órgão
Histórico da Igreja
de São Martinho de Sintra
No próximo dia 4 de dezembro

construído em Lisboa em 1776, apresenta
um importante valor histórico e artístico.
Apesar dos seus 244 anos, o órgão
preserva as características iniciais, o que o
torna um objeto de estudo. Foi por isso
classificado como bem de interesse público
pela Portaria nº 124/2004, publicada em
Diário da Républica, II Serie, nº 16, de 20 de
janeiro de 2004, sendo o único caso
conhecido em Portugal de um órgão de
tubos classificado enquanto peça isolada
de um edifício.
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A Câmara Municipal de Sin-
tra mantém ativos os serviços
de desinfeção do espaço pú-
blico, viaturas diversas e edi-
fícios de forma a reduzir o
risco de contágio por
COVID-19.
Até ao momento, os serviços
técnicos especializados da
autarquia já contabilizaram
3512 viaturas desinfetadas e
higienizadas, de entre as
quais viaturas afetas à autar-
quia, PSP, GNR, Instituições
de Solidariedade Social, am-
bulâncias e outras viaturas de
emergência de Corporações
de Bombeiros dos concelhos
de Sintra e Amadora, entre
outros.

COVID-19 – Autarquia mantém desinfeção
de espaços e veículos

De salientar que, adicional-
mente ao serviço de desinfe-
ção de viaturas, a autarquia
continua a disponibilizar a
forças de segurança e emer-
gência kits de material de pro-
teção que incluem batas, fatos
completos, óculos, luvas,
máscaras, tapas pés, etc.
No que respeita ao espaço
público, estas equipas já pro-
cederam à lavagem e desinfe-
ção de mais de 2240 km, que
incluem faixas de rodagem,
passeios, mobiliário urbano,
contentorização e paragens
de autocarros, etc, privile-
giando os locais de grande
concentração pessoas.
Foram ainda realizadas mais

de 1700 intervenções de de-
sinfeção em edifícios, de entre
os quais edifícios públicos,
esquadras, mercados, esco-
las, creches, lares, residen-
ciais, casas de repouso, cen-
tros de dia, cemitérios, em-
presas, entre outros.
Estas intervenções decorrem
da implementação do Plano
Contingência para a COVID-
19, com o objetivo de acom-
panhar a evolução da propa-
gação do Covid-19, anteci-
pando e atuando com me-
didas preventivas garantindo
as atividades essenciais e
prioritárias no município, bem
como apoiar as populações.

Fonte: CMS

COVID-19 - Balanço

Mais de 22.500 pessoas contactadas
pelas equipas multidisciplinares de LVT

Equipas Multidisciplinares

Amadora 3 3 2.941
Lisboa 4 6 4.966
Loures 2 4 1.558
Odivelas 2 4 1.644
Sintra 8 8 10.726
Almada 3 3 131
Seixal 2 2 61
Barreiro 1 2 238
Moita 1 2 132
Setúbal 1 2 149

Total: 27 36 22.546
 

Nº de Pessoas Alvo
de Intervenção

entre 30/6 e 27/11

Nº de
Elementos
da Saúde

Nº de
Equipas

Concelho

As equipas multidisciplina-
res criadas no âmbito do
combate à COVID-19 na área
Metropolitana de Lisboa
contactaram, entre 30 de
junho e 27 de novembro, um
total de 22.546 pessoas nos
concelhos da Amadora,
Lisboa, Loures, Odivelas,
Sintra, Almada, Seixal,
Barreiro, Moita e Setúbal.
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 27
de novembro, os elementos
das equipas constituídas nos
Agrupamentos de Centros de
Saúde (ACES) da Amadora,
Lisboa Central, Lisboa Norte,
Lisboa Ocidental e Oeiras,

Loures-Odivelas, Sintra,
Almada-Seixal, Arco Ribeiro
e Arrábida realizaram ações de
rua e visitas a agregados fami-
liares. No total, 22.546 pessoas
foram alvo desta intervenção.
Além de contactar pessoas
que possam necessitar de aju-
da complementar para cum-
prir o confinamento/isola-

mento profilático – e assim
ajudar a quebrar as cadeias
de transmissão da COVID –
estas equipas também têm
visitado estabelecimentos
comerciais e realizado ações
de sensibilização à popu-
lação.

Fonte: ARSLVT
 


