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Pandemia em Portugal
–  Sintra permanece em grau elevado

No passado dia 13 foi renovada a Declaração de Estado de
Emergência, com fundamento na verificação de uma situação de
calamidade pública conforme estatuiu o decreto do Presidente
da República n.º 6 B2021. Efectivamente a situação de calamidade
pública provocada pela Pandemia COVID-19 tem-se acentuado
muito severamente nos últimos dias, segundo os peritos, em
consequência do alargamento de contactos no período de Natal
e Ano Novo.
Para além do alarmante aumento de número de infectados,
internados e falecidos temos também uma situação de agravamento
de outras patologias típicas do período de inverno, em particular
com a onda de frio que temos sofrido.
Indicam os peritos que há uma co-relação directa entre as medidas
restritivas de estado de emergência e a redução do número de
novos de casos seguida de redução de internamento e de morte.
Dentro deste contexto urge concentrar forças no decurso  desta
estado de emergência para se tentar uma vez mais voltar à
normalidade da vida dos cidadãos.
Novas medidas de segurança , na página. 16.
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Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra
Unidade Orgânica 3

Av. General Mário Firmino Miguel, n.º 2 - 2714-556 Sintra
Telef. 219100500 Fax: 213506007 - Mail: sintra.taf@tribunais.org.pt

Referência: 006218466
Data: 09-09-2020

Processo: 583/20.9BESNT Outros processsos
cautelares

Autor: António Marcos Galopim de Carvalho (e outros)
Réu: Município de Sintra (e Outros)

Um conjunto de cidadãos, encabeçados pelo Senhor Professor
Galopim de Carvalho instaurou uma providência cautelar no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra para defesa dos
achados arqueológicos em Carenque (pegadas de
dinossauros).
O escritório de advogados que representa o Senhor Professor
Galopim de Carvalho atua graciosamente.
Ora, tratando-se de uma causa de interesse público instaurada
no âmbito de uma ação popular, venho solicitar a publicação,
sem qualquer encargo, do anúncio da pendência da ação,
ordenado pelo Tribunal, como a lei impõe.

ANÚNCIO

Anabela Araújo, Juíza de Direito, do Juízo Comum, do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Sintra FAZ SABER QUE, que corre neste Juízo
termos a Providencia Cautelar, nos termos e ao abrigo da Lei de Acção
Popular, Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto, interposta em 1 de Setembro de
2020, e autuada sob o n.º 583/20.9BESNT, em que são Requerentes: António
Marcos Galopim de Carvalho (e Outros), como actores populares (cfr. Art.º 1.º
/1LAP), e entidades requeridas: Município de Sintra e Instituto da Conservação
da Natureza e Florestas, I.P., na qual são formulados os seguintes pedidos:
a) Declarar que os requeridos Município de Sintra e ICNF – Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas, I.P., violaram e violam as competências
que lhe foram atribuídas pelo Decreto n.º 19/97, de 05/05, do Ministério do
Ambiente;
b) Condenar os Requeridos a realizar:
– Acções de limpeza do local onde se encontram os achados paleontológicos
de Carenque;
– Eliminação da Vegetação e recolha dos resíduos e seu correto tratamento;
– Colocação de vedação de todo o perímetro definido pelo Anexo I ao Decreto
n.º 19/97, de 05/05, do M.A.;
– Colocação de sinalética relativa à proibição de despejo de resíduos no local;
– Vigilância e controlo do acesso ao local;
– Realização das obras de restauro e conservação do património paleontológico,
nomeadamente aqueles que constam do projecto de criação do Museu e
Centro de Interpretação de Pego Longo;
– Dinamização de projectos de estudo científico e proceder à divulgação numa
perspectiva de educação ambiental.
FAZ AINDA SABER aos interessados a quem possa directamente interessar,
que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias para se constituírem como
interessados no processo, no qual poderão passar a intervir no processo a
título principal, querendo, aceitando-o na fase em que se encontrar, e poderão
declarar se aceitam ou não ser representados pela Autora ou se, pelo contrário,
se excluem dessa representação, nomeadamente para o efeito de lhes não serem
aplicáveis as decisões proferidas, sob pena da sua passividade valer como
aceitação, nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 15.º/1/LAP – Lei
de Acção Popular aprovada pela Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto, sem prejuízo
do disposto no art.º 15.º/4 da citada LAP, isto é, de recusar a representação até
ao termo da prova ou fase equivalente, mediante declaração expressa nos
autos.

Lisboa, aos 9 de Setembro de 2020

A Juíza de Direito,
Anabela Araújo

A Oficial de Justiça
Joaquim Barreiros

Providência cautelar Tribunal Administrativo e
Fiscal de Sintra
Pegadas dinossauros
de Carenque

Município de Sin-
tra vai reforçar, em
2021, a recolha se-
letiva de resíduos
alimentares, inicia-

Sintra reforça recolha seletiva
de biorresíduos
Após projeto piloto que envolveu cinco mil famílias

mos recursos naturais, ge-
raremos riqueza e garan-
tiremos a sustentabilidade
ambiental. Em suma, pore-

mos em prática a Economia
Circular. Prosseguir este
objetivo é um desafio que só
será vencido se for partilhado
por todos”, realça Basílio
Horta, presidente da Câmara
Municipal (CMS) e do Con-
selho de Administração dos
SMAS de Sintra, dando conta
que “valorizar resíduos gera
mais emprego, melhor gestão
dos dinheiros públicos e ga-
rante maior comodidade para
as populações envolvidas”.
Em 2022, o novo sistema de
recolha vai abranger mais 70
mil famílias, envolvendo a
totalidade da área urbana do
concelho, cumprindo em 2023
a obrigatoriedade da recolha

seletiva de biorresíduos, com
mais 90 mil agregados fami-
liares, englobando as uniões
de freguesia de São João das

Lampas e Terrugem e de Al-
margem do Bispo, Montela-
var e Pero Pinheiro.
Para concretizar a Operação
“Sintra e os Biorresíduos”, os
SMAS já apresentaram uma
candidatura ao POSEUR
(Programa Operacional Sus-
tentabilidade e Eficiência no
Uso de Recursos), relativo a
cofinanciamento de investi-
mentos de recolha seletiva e
valorização de resíduos ali-
mentares, no valor global de
670 mil euros, e lançaram um
concurso de aquisição de
equipamentos de contento-
rização e sacos verdes.
O projeto desafia os muní-
cipes a efetuarem a triagem

dos resíduos alimentares
(restos de preparação e con-
feção de refeições, sobras de
alimentos, restos de produtos
frescos não embalados, como
legumes, frutas, carnes, peixe,
e pão e bolos). As famílias
aderentes efetuam a depo-
sição dos restos de comida
em sacos verdes produzidos
com 100% de saco plástico
reciclado, que serão acondi-
cionados num pequeno con-
tentor castanho (de 7 litros)
também distribuídos pelos
SMAS de Sintra. O saco deve
ser bem fechado e colocado
diretamente nos contentores
de resíduos indiferenciados
existentes na via pública.
Os SMAS de Sintra procedem
à recolha de indiferenciados
e à sua entrega na Tratolixo
(empresa intermunicipal de
Sintra, Cascais, Oeiras e Ma-
fra). Os sacos são depois tria-
dos em unidade de trata-
mento mecânico que, através
de sistemas óticos, efetua a
separação, permitindo o seu
tratamento de forma diferen-
ciada.
Os “Bio-Recursos” recolhi-
dos serão transformados em
composto orgânico ou ener-
gia, alavancando-se desta
forma poupanças públicas e
privadas na gestão dos resí-
duos urbanos, tendo igual-
mente em vista as metas pre-
conizadas para o país no
PERSU 2020+.
“O Município de Sintra con-
tinuará a sua aposta na sus-
tentabilidade ambiental e no
cumprimento das metas co-
munitárias a que estamos na-
cional e internacionalmente
comprometidos”, conclui
Basílio Horta.

Fonte: SMAS Sintra

O
da no passado mês de outu-
bro em áreas piloto da fre-
guesia de Rio de Mouro (com
o lema “Bio-Recursos: dema-
siado bons para desperdi-
çar!”), alargando o sistema à
União de Freguesias de Sin-
tra, Freguesia de Colares e al-
gumas localidades de Alguei-
rão-Mem Martins e da União
de Freguesias de Queluz e
Belas.
O objetivo dos Serviços Mu-
nicipalizados de Água e Sa-
neamento de Sintra (SMAS
de Sintra) é abranger mais 25
mil fogos habitacionais, a
juntar aos cerca de cinco mil
(num universo populacional
de 15.000 habitantes) que in-
tegraram o projeto piloto que
está em curso nas localidades
de A-dos-Francos, Albarra-
que, Bairro da Felosa, Bairro
da Tabaqueira, Cabra Figa (de
baixo), Casal do Marmelo,
Covas, Manique de Cima,
Moncorvo de Baixo, Mon-
corvo de Cima, Paiões, Rio de
Mouro (velho), Serradas, Var-
ge Mondar e Várzea.
Os SMAS de Sintra vão im-
plementar, ainda, a recolha se-
letiva junto de alguns agentes
económicos, nomeadamente
do sector da restauração, e
em estabelecimentos de en-
sino, com circuito dedicado e
recolha porta-a-porta, por se
tratarem de produtores de
grandes quantidades de
biorresíduos.
“Dos resíduos que produzi-
mos diariamente, cerca de
70% podem ser transfor-
mados em novas matérias-
primas. Ao fazê-lo poupare-
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Encerra à Quinta-feira

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

Snack-Bar, Restaurante

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

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

Também serviço de Take Away para que, se assim preferir, possa continuar
a desfrutar dos pratos que mais gosta em sua casa ou no seu local de trabalho
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Re-food é uma or-
ganização comu-
nitária indepen-
dente, eco huma-
nitária, 100% vo-

A Re-food Rio de Mouro distribuiu
Cabazes de Natal e de Ano Novo

apoia de uma forma siste-
mática ao longo do ano, cerca

de 40 famílias da Freguesia.
Para além deste apoio, ajuda

outras instituições locais,
acabando por apoiar cen-
tenas de pessoas.
A Re-food Rio de Mouro,
mesmo com as restrições da
pandemia, distribuiu no pas-
sado dia 22 de dezembro de
2020, cabazes de Natal a 40
famílias, correspondendo a
cerca de 150 beneficiários,
contendo diversos bens ali-
mentares não perecíveis (tais
como enlatados variados, sal-
sichas, arroz, massa, leite, ce-
reais, barritas, café, açúcar,
azeite, etc.) bem como o tra-
dicional bacalhau e Bolo Rei.
Posteriormente, e decorrente
de uma doação extraordinária
de bens alimentares, foi pos-
sível a distribuição no dia 29

de dezembro, de adicionais
cabazes de Ano Novo a todas
as famílias beneficiárias.
A doação destes cabazes só
foi possível graças à genero-
sidade dos nossos voluntá-
rios, amigos, comunidade em
geral e parceiros (Auchan -
Sintra, Continente/Modelo -
Cacém, UPKD União Portu-
guesa Karaté Do, Tabaqueira,
SoPaulas e AEISTEC).
Agradecemos a todos que
participaram e nos ajudaram
a concretizar este projeto de
uma forma desinteressada e
solidária.
O nosso muito obrigado.A
Re-food Rio de Mouro deseja
a todos um Bom Ano de 2021.

A
luntária, conduzida por cida-
dãos e integrada numa IPSS,
cujo fim consiste em resgatar
comida excedentária de di-
versos parceiros distribuin-
do-a com dignidade a famílias
carenciadas.
A Re-food Rio de Mouro,

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi fundada a 10 de abril de
1876.
Na União de Freguesias de São João das Lampas e Terrugem
havia uma agência desde há muitos anos, ainda do tempo do
Banco Nacional Ultramarino (BNU). E com muita clientela.
Recentemente, a poucos dias do Natal, esta agência,
simplesmente, fechou, quase sem ninguém ‘saber’, o que é
curioso, pois sendo um banco público com uma função
importantíssima na freguesia não houve qualquer sinal de
desagrado público. A exceção foi a da deputada da bancada
do Partido Socialista na Assembleia da União de Freguesias
de São João das Lampas e Terrugem, Ana Carioca, que, na
última assembleia de dezembro, trouxe o assunto/problema
ao conhecimento público. Estranho!

Henrique Martins,
Colaborador

A CGD fecha a sua agência na Terrugem

A Câmara Municipal de
Sintra, em colaboração com a
Câmara de Comércio e Indús-
tria Portuguesa, irá promover
uma missão empresarial
virtual a Marrocos, de 25 a 29
de janeiro.
Esta iniciativa, que será di-
namizada através de reuniões
online, é de carácter empre-
sarial multissetorial e desti-

Sintra dinamiza missão empresarial virtual a Marrocos
nada às empresas portugue-
sas que têm em vista exportar
ou investir neste mercado.
A concretização desta missão
pretende proporcionar às
empresas participantes um
conjunto de oportunidades,
tais como:
• Conhecer o ambiente de
negócios do país;
• Concretizar reuniões virtuais

individuais de negócios de
acordo com o perfil de cada
empresa;
• Desenvolver contactos com
importadores/distribuidores
e/ou clientes finais em Mar-
rocos;
• Conhecer os principais ope-
radores do mercado no setor
de cada empresa;
• Estabelecer contactos com

o meio empresarial local;
• Contactar com parceiros
locais de referência.
Desde 1993 que Marrocos
seguiu uma política de pri-
vatização de certos setores
económicos, ganhando esta-
bilidade e tornando-se num
ator importante no comércio
internacional. Com 35,6
milhões de habitantes, Mar-

rocos é a 5.ª maior economia
africana e considerada, pelo
Fórum Económico Mundial,
como a economia mais com-
petitiva no Norte de África.
As inscrições para participar
nesta Missão Empresarial ou
para esclarecimentos podem
ser realizadas através
de email até dia 15 de janeiro.
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No período de passagem do ano, entre 28 de dezembro de
2020 e 4 de janeiro de 2021, registaram-se nas estradas de
Portugal Continental 1.995 acidentes, 7 vítimas mortais, 24
feridos graves e 474 feridos leves, o que, comparando com
igual período do ano passado, correspondeu a menos 408
acidentes, menos 15 feridos graves, menos 277 feridos leves,
mas mais 1 vítima mortal.
As 7 vítimas mortais, 5 homens e 2 mulheres, de idades
compreendidas os 22 e os 80 anos, resultaram de acidentes
que ocorreram na sequência de 4 despistes, 2 atropelamentos
e 1 colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, nos
distritos de Braga (4), Guarda (1), Porto (1) e Viana do Castelo
(1).
 
Mais de 2 milhões de veículos fiscalizados
No período de 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021,
foram fiscalizados 2.099.273 veículos, quer presencialmente
pela GNR e pela PSP, quer através de controlo por radar, onde
se inclui o SINCRO - Sistema Nacional de Controlo de
Velocidade, da responsabilidade da Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária.
Na fiscalização da velocidade foram controlados 2.046.836
veículos, 1.883.738 (92%) dos quais pelo SINCRO:

 
Dos veículos fiscalizados por radar de velocidade, 11.460
circulavam com excesso de velocidade, resultando numa taxa

Entre 28 de dezembro de 2020 e 4 de janeiro de 2021
registaram-se menos 408 acidentes, mas mais 1
vítima mortal nas estradas de Portugal Continental

de infratores (n.º total de infrações/n.º total de veículos
fiscalizados) de 0,56%, 30% abaixo da registada em período
homólogo do ano anterior (0,80%).
 
No que diz respeito a outras infrações, destaca-se a condução
sob o efeito do álcool, tendo sido submetidos ao teste de
pesquisa de álcool 28.905 condutores, dos quais 437
apresentaram uma taxa de álcool superior à máxima permitida,
tendo 267 sido detidos. A taxa de infratores registada foi de
1,51%, 42% abaixo da registada em período homólogo do ano
anterior (2,61%).
 

No período de 28 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021
registaram-se, ainda, 779 infrações relativas a irregularidades
com a inspeção obrigatória, 364 por manuseamento do
telemóvel durante a condução e 320 pela incorreta ou não
utilização do cinto de segurança.
No início de um novo ano, a ANSR, a GNR e a PSP apelam aos
condutores, passageiros e peões para que cada um dê o seu
contributo no combate à sinistralidade rodoviária, adotando
comportamentos seguros e respeitando a partilha da estrada.
Só com o envolvimento de toda a sociedade será possível
tornar a segurança rodoviária uma prioridade de todos e assim
diminuir a sinistralidade rodoviária até ao único número
aceitável de vítimas mortais: Zero.

Número de veículos
controlados por radar

Número de infrações
por excesso de velocidade

ANSR 1.883.738 6.982

GNR 111.623 2.778

PSP 54.033 dos quais 51.475 em
território continental

1.745 dos quais 1700 em
território continental

Total
Continental

2.046.836 11.460

GNR

PSP

Total
Continental

Número de outras infrações

Álcool Inspeção Telemóvel Cinto de
segurança

386 482 247 292

62, dos quais
51 em

território
continental

308, dos quais
297 em

território
continental

123, dos
quais 117 em

território
continental

51, dos quais
28 em

território
continental

437 779 364 320

As obras do novo Centro de Saúde de Algueirão-Mem
Martins, que irá servir cerca de 62 mil pessoas, num
investimento de 4 milhões de euros da autarquia de Sintra,
prosseguem a bom ritmo. De momento os trabalhos em curso
são a aplicação de isolamento térmico no revestimento das
fachadas, a execução de instalações técnicas e o movimento
de terras nos arranjos exteriores.
O edifício de dois pisos, localizado na antiga fábrica da Messa,
irá distribuir-se por quatro unidades composta por 32
gabinetes de consulta médica e 20 gabinetes de enfermagem
e tratamento, cuja entrada principal far-se-á pela Rua das Eiras.
A Unidade de Saúde será apoiada por um estacionamento
com capacidade para 165 lugares e 10 lugares para pessoas
com mobilidade reduzida.
De salientar que a Câmara Municipal de Sintra desenvolve
um programa na área da saúde, cujo investimento de oito
milhões de euros abrange a construção de cinco novos centros
de saúde: Queluz, Agualva, Sintra e Almargem do Bispo, que
já estão em funcionamento, Algueirão-Mem Martins, e a
construção do novo Hospital de Proximidade de Sintra, no
valor de 29,617 milhões de euros.
A construção deste Centro de Saúde está incluída no Programa
Portugal 2020, que financia a intervenção em 50%.

Fonte: CMS

Continuam a avançar
as obras do novo
Centro de Saúde
de Algueirão-Mem Martins

foto: cms
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as caminhadas que
faço por terras de
Alvarinhos, Barreira,
São Miguel e Odri-
nhas muita coisa

Em dezembro foi noticiado que o Luxemburgo será o primeiro
país da União Europeia a proibir o uso do glifosato. Agricul-
tores, vitivinicultores, horticultores e particulares terão de
exercer a sua atividade sem este tipo de herbicidas. O prazo
estabelecido pela UE para a utilização deste tipo de herbicidas
é até 15 de dezembro de 2022. Contudo, o governo de
Luxemburgo anteci-
pou-se e comprome-
teu-se a proibir o gli-
fosato a partir do início
deste ano. Esta é uma
excelente notícia.
Há cerca de um ano a
Câmara Municipal de
Sintra promoveu o
encontro “Estratégias
para controlo de infes-
tantes em Sintra”. Ini-
ciativa esta que ia ao
encontro do assumido
por esta autarquia de
‘acabar’ até 2020 com a
aplicação do herbicida
‘Glifosato’ (ou outro semelhante).
Há seis meses, no Dia Mundial do Ambiente a Câmara
Municipal de Sintra lançou a campanha “Não há ervas
daninhas”, elaborada pelo grupo de cidadãos denominado
“Sintra Sem Herbicidas” (SSH), e ao qual se associou a CMS.
Esta campanha (disponível em https://www.facebook.com/
download/preview/598621354118197/ e em https:// cloud.cm-
sintra.pt/s/gwy3W25ieT4dQ4G#pdfviewer) pretende
consciencializar a população para a importância da vegetação
espontânea em meio urbano. De forma planificada a aceitação
de ervas espontâneas preserva a biodiversidade, o ambiente
e a nossa saúde. Essencial reter que toda a vegetação conta.
Estas duas iniciativas são claramente bons indícios da vontade
da CMS em cumprir o que assumiu. E quem tem contribuído
para isso deve estar satisfeito, pois este é um reconhecimento
do seu envolvimento. Este será o caso dos membros do Grupo
SSH.
O Grupo SSH destaca que abraçou o desafio de valorizar
Sintra como uma autarquia verdadeiramente exemplar pela
prática ecológica. Dizemos: Não aos Herbicidas!
Mas! Há sempre um Mas…
Parecia que no concelho de Sintra e nas suas freguesias os
herbicidas iam efetivamente deixar de serem aplicados para
se aplicarem métodos alternativos, há semelhança do que é
feito no concelho de Mafra e nas suas freguesias. Mas,
surpreendentemente, em duas Uniões de Freguesias verifica-
se que assim não é, havendo um retrocesso e o Glifosato está
aí novamente para ser aplicado. E os métodos alternativos???
A junta da União de Freguesias de Agualva e Mira Sintra
referiu em comunicado que tomou a decisão de permitir a
aplicação de herbicidas, depois de ponderados os prós e
contras, pois passou a assumir a posição contratual da Câmara
Municipal de Sintra, que esta tinha com a SUMA para a limpeza
e varrição dos arruamentos da Freguesia.
Em Assembleia da União de Freguesias de São João das
Lampas e Terrugem, realizada em setembro, foi referido pelo
Presidente da Junta o retorno à aplicação pela Junta de
herbicidas no território desta União de Freguesias (que
representa 1/4 do concelho de Sintra). Isto apesar de ter sido
nesta União de Freguesias que há 5 anos foi apresentada
uma proposta, aprovada por unanimidade, para que o território
desta União de Freguesias passasse a ser um território sem
Glifosato (Sem Aplicação de Herbicidas). Mas, quem não
sente, costuma-se dizer que “não é filho de boa gente”, pois
fui o primeiro proponente da referida proposta, na última
Assembleia desta União de Freguesias referi que “Há leis e
há convicções. A minha convicção é que se houvesse
convicção nesta UF já se estavam a aplicar métodos
alternativos”. Fiquei, mais uma vez, sem resposta.

Henrique Martins,
Colaborador

O concelho de Sintra sem
Herbicidas! Ou ainda não?

Muros de Pedra – Outro Património!

são de uma beleza extraor-
dinária e um autêntico Patri-
mónio a preservar (também a
conhecer e a compreender).
A existência de muros de pe-
dra é tão comum – e tão apa-
rentemente banal – que não
se dá por eles. Mas eles estão
simplesmente lá.

Os muros precisam por isso
de muito mais atenção, quer
pelas suas diferentes tipolo-
gias, quer pelas técnicas
construtivas, que os conver-
tem de certa forma em elemen-
tos característicos das pai-
sagens, e culturas, regionais.
Os exemplos de muros que

apresento são construídos
com pedras desta região, o
Calcário e o Traquito.
Se puderem caminhem por
estes lados, apreciem e divul-
guem, pois haverá de certeza
quem valorizará.

Henrique Martins,
Colaborador

N
posso ver e APRE-CIAR.
Um exemplo do afirmado são
os muros de pedra que por
aqui existem e que, para mim,

fotos: hm

Encontram-se em fase de
conclusão as obras do sub-
sistema de saneamento de
Barreira, São Miguel e Fun-
chal, num investimento de 1
milhão e 100 mil euros, uma
intervenção iniciada em
meados de 2018.
A empreitada compreendeu a
remodelação de toda a rede
de abastecimento de água,
que se encontra garantido a
partir do Reservatório da
Amoreira, substituindo as
condutas em fibrocimento
que eram palco de frequentes
roturas. Foram substituídos
ainda os ramais domiciliários.
Face à cota do lugar de Fun-
chal, em relação ao reser-
vatório, a intervenção com-
preende, ainda, a construção
de uma estação hidropres-
sora em Barreira, para eleva-
ção da pressão na rede de
abastecimento.
As obras permitiram dotar as
localidades de Barreira, São
Miguel e Funchal de rede de
drenagem de águas residuais,
em substituição das fossas
sépticas que, devido à natu-

SMAS de Sintra investem em São João das Lampas e Terrugem
Sistema de Saneamento de Alvarinhos, Areias, Barreira, São Miguel e Funchal

900 dias, a empreitada em
Alvarinhos e Areias vai bene-
ficiar cerca de 600 pessoas e
compreende a remodelação da
rede de abastecimento de
água, com substituição das
condutas em fibrocimento, e
construção da rede de drena-
gem de águas residuais, as
quais serão encaminhadas
para a futura ETAR de
Alvarinhos.
Dada a sensibilidade arqueo-
lógica da zona, o arranque das
obras aguarda as devidas
autorizações por parte da
Direção Geral do Património
Cultural.
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.

reza rochosa do solo, podiam
originar escorrências de
efluentes. O subsistema de
drenagem, que beneficia
cerca de 250 habitantes, é
encaminhado para as esta-
ções elevatórias de Barreira e
Funchal e posterior ligação à
rede existente e tratamento na
ETAR de São João das
Lampas.
Para o presidente da Câmara
Municipal e do Conselho de
Administração dos SMAS de
Sintra, Basílio Horta, “o in-
vestimento realizado é uma
prioridade. Não podemos

admitir que continuem a
existir zonas sem acesso dig-
no a este bem, tão essencial
e importante, como é o
saneamento”.
O investimento dos SMAS
de Sintra no território da Uni-
ão de Freguesias de São João
das Lampas e Terrugem, que
totaliza os 22 milhões de eu-
ros, vai prosseguir com as
obras do subsistema de Alva-
rinhos e Areias, um investi-
mento de dois milhões de
euros, que arrancarão no
primeiro trimestre deste ano.
Com um prazo de execução de
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Resumo
Este artigo centra-se na origem do Topónimo, de raiz
antroponímica, do Monte Abraão. Elevação, sobranceira à
cidade de Queluz, que integra
e completa, a sul, o complexo
orográfico da Serra da Carre-
gueira. Este sistema orográfico
define uma área bastante
acidentada, entrecortada de
vales fertilizados pelas abun-
dantes linhas de água que
nascem na serra, determinan-
do quer o traço das vias de
comunicação, quer, ainda,
facilitando a individualização
do povoamento humano
antigo e a sequente partilha
do território. Quadro geográ-
fico determinante na História
Local do Monte Abraão, da
relevante e forte presença
israelita ou hebraica na região,
durante toda a Baixa Idade
Média. Presença testemu-
nhada pela toponímia local,
como por significativa docu-
mentação escrita, contida nas
mais importantes Chancelarias
Régias.
Palavras-chave: Topónimo;
Abraão; Geografia; Infanta;
Monte.

Na vasta região envolvente de Lisboa, o Monte Abraão apre-
sentava características naturais, hoje vencidas por densa
urbanização, que determinavam a evolução do tipo de
povoamento humano ao longo de milénios. Tanto o Monte
Suímo como o Monte Abraão integram, ou, pelo menos,

completam, o sistema orográfico da Carregueira, que define
uma área bastante acidentada, entrecortada de vales fertili-
zados pelas abundantes linhas de água que nascem nesta
Serra, quer determinando o traçado das vias de comunicação,
quer, ainda, facilitando a individualização do povoamento
humano antigo e a sequente partilha do território.
É neste quadro geográfico que devemos entender a História
Local do Monte Abraão, já que a sua riqueza histórica começa,
desde logo, pelo seu topónimo, de raiz antroponímica. A
verdade é que o topónimo Abraão, antecedido de vocábulo
indicador geomorfológico Monte, reflecte a forte influência
israelita ou hebraica na região, construída a partir da bem
sucedida radicação desta etnia nos arrabaldes de Lisboa, com
particular incidência nos antigos reguengos de Algés, Oeiras
e Carnaxide, a Ocidente do Termo de Lisboa, e de Sacavém e
Frielas, a Oriente do mesmo termo (AZEVEDO, 1930).
Nestas terras do Rei, daí reguengueiras ou reguengos, assis-
tiu-se, durante toda a primeira dinastia dos Reis de Portugal,
a várias doações ou simples aforamentos a muita gente
israelita. A interacção económica dos monarcas com as famílias
proeminentes da comunidade hebraica, minoritária, mas
poderosa economicamente, detentora de contactos comerciais
e políticos externos, estabelecia-se numa base biunívoca, isto
é: sem mediação ou interferência de qualquer outro senhor
ou instituição, o que configura uma situação de aproximação
entre os dois lados, mas, com predominância de um deles,
neste caso do Rei. Esta realidade jurídica, composta por
complexa interligação nas áreas social, económica e política,
foi um fenómeno fulcral da sociedade portuguesa, desde a

Monte Abraão – A leitura possível do Toponimo
Rui  Oliveira* Reconquista Cristã até às reformas do Liberalismo.

A título de exemplo, importa referir um caso emblemático: o de
Moisés Navarro, Rabino-Mor de D. Pedro I, que foi um grande
proprietário rural no antigo Termo de Lisboa e instituiu,
conjuntamente com sua mulher, D. Salva, morgadio dos bens

a favor do seu filho varão, José Navarro: «... a quintaa que
elles ham em Carnachide, regengo d´El Rey ribamar, assy casa
de casaaes e herdades e vinhas e pumares e toda´llas outras
cousas e direitos que ambos juntamente ham no dicto logo
[lugar] de Carnachide e arredor delle; e outrossy as casas e

sobrados e torres [sobrados
e torres correspondem a um
grau de riqueza considerável,
sendo que a expressão ‘torre’
pressupõe já alguma fidal-
guia] quintaaes e poços que
os dictos arrabi moor e sua
molher juntamente ham»

(IANTT, Chancelaria Régia de D. Pedro I, fls. 77v-78)2.
Podemos, todavia, afirmar, se tivermos presente o conhe-
cimento do que foi, globalmente, a sociedade medieva
portuguesa, que as gentes desta minoria se integravam numa
classe média de mercadores e homens de mesteres, mais
raramente proprietários rurais. Contudo, temos de ter em
conta que apenas uma parcela desta população era
privilegiada por concessão
régia, ligada ao prestígio da
família ou de um seu elemento
na comunidade em que resi-
dia, ou por serviços prestados
ao monarca. A sua concessão
era determinada por cada
reinado e podendo ainda ser-
lhe retirada por ordem régia
sem razões cabalmente justi-
ficadas.
O peso económico e cultural
desta comunidade no Reino
foi uma evidência desde os
seus primórdios, pelo que os
primeiros monarcas tiveram
em particular atenção qualquer tipo de tensão nas suas
relações sociais ou económicas com os cristãos e podemos
constatar pormenorizadamente esta atenção na legislação
então produzida e codificada durante séculos com a
designação Ordenações Afonsinas3.
Bastante elucidativo, neste aspecto a que nos referimos, é o

episódio trágico contado por Fernão Lopes, na sua Crónica
de D. Pedro I (LOPES, 1982:30-31), que relata como um
mercador judeu de especiarias, que se deslocava pelos montes
de Belas, foi roubado e barbaramente assassinado por dois
escudeiros do Rei, que o acompanhavam na sua estadia no

Paço Real de Belas. Sendo
denunciados e confessando
o crime, acabaram degolados
no terreiro fronteiro ao Paço
de Belas por ordem régia e D.
Pedro I justificava a
sentença: «... que dos judeos
viinriam depois aos Chris-
taãos». Um outro caso, ocor-
rido no século XV, muito li-
gado a Belas e a Queluz, con-
ta-nos a desgraça de Isaque
Abravanel pelo “desamor”
régio de D. João II. Amigo e
vizinho dos Duques de
Bragança e Viseu, foi ele
acusado de conivência nas
conjuras destes contra D.
João II e os seus bens foram
confiscados, tendo a sua
família sido obrigada a fugir
para Castela. Isaque Abra-
vanel era um homem pode-
roso, mercador /banqueiro
que detinha uma propriedade
importante no Termo de
Lisboa, junto a Queluz, e que
os seus vizinhos, concre-
tamente a Duquesa de Beja e
Senhora de Belas, a Infanta

D. Brites, compram e integram nos seus domínios senhoriais4.
Assim e face ao que expusemos anteriormente, não nos parece
descabido de todo tomar como ponto de partida, na demanda
da origem e interpretação do topónimo Monte Abraão, a
possibilidade de estarmos em presença de clara alusão a um
proprietário e privilegiado membro da comunidade israelita
lisboeta, pelo que vão nesse sentido as pesquisas bi-
bliográficas e documentais que efectuamos na busca de tão
sintomático topónimo.
A primeira pista surgiu-nos no notável ensaio antológico
Imagens do Mundo Medieval da historiadora medievalista
Iria Gonçalves (da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa), em cujo sugestivo artigo
«Físicos e cirurgiões Quatrocentistas – As Cartas de Exame»,
a autora e investigadora disseca pormenorizadamente os
requisitos e passos a serem concretizados pelos Físicos e
Cirurgiões judeus e mouros com vista à autorização régia de
exercício profissional no Reino pelo menos desde o reinado
de D. João I, em que as autorizações eram emitidas por carta
régia depois dos candidatos serem submetidos a exame

específico com aprovação do Físico Mor do Reino
(GONÇALVES, 1988: 11).

Imagem do Cabeço do Abraão, no princípio do século XX (1920?), desprovido de qualquer construção.
Autoria do Fotógrafo Guedes Paulo (AML)

(IANTT, Chancelaria de D. Afonso V, Livro 33, fl. 134; transcrição paleográfica parcial
da segunda linha textual, onde consta o nome do médico judeu e da Infanta.)
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Base cartográfica: folha Nº 9 da planta do mapa geral
do Reino de 1802. Elaborada a partir de levantamento
do Cap. Bernardo Pereira e dos 1.º e 2.º Tenentes, Silva
Freire e Duarte Tava, sob a direcção de Francisco
António Ciena ( Arq. Histó. Militar)

No seu apêndice documental, a investigadora apresenta um
quadro, o segundo dos Físicos e Cirurgiões examinados, em
que são referidos os nomes dos candidatos examinados, as
datas dos exames, as suas moradas e, naturalmente, as
especialidades em exame5, além de incluir ainda a indicação
das respectivas fontes documentais específicas, as
Chancelarias Régias de D. Duarte, D. Afonso V e D. João II.
Nesse quadro, e com a data de 12 de Dezembro de 1491, é
referido o exame de cirurgia de Mestre Isaque, filho de Mestre
Abraão, físico da Infanta D. Beatriz ou Brites, então ainda
Senhora do Paço de Belas, em cuja propriedade se integrava
plenamente o monte.
É, assim, plausível que, perto desta propriedade senhorial,
talvez em “casall” sito no mesmo monte, residisse, em regime
de aforamento ou usufruto, Mestre Abraão, logo estando
suficientemente perto para acorrer a qualquer eventualidade,
mas também retirado da convivência com cristãos, como
estipulavam as leis vigentes, que não permitiam a respectiva
coabitação.

Porém, outro documento (IANTT, Chancelaria de D. Afonso
V, Livro 33, fl. 134) é bem mais esclarecedor e dá-nos a
indicação de como o médico pessoal de D. Brites a
acompanhava, pois, sendo judeu, mas, por pedido da mesma
senhora ao Rei, deixava de ter de exibir o típico e respectivo
sinal identificativo, sendo, no entanto, talvez confrangedor
para a Infanta viajar em comitiva em que alguém fosse
facilmente referenciado por exibir a estrela de David.
Aqui deixamos a respectiva transcrição, complementada com
comentários contextualizantes e esclarecedores de arcaísmos
entre parêntesis rectos:
Dom afomso etc A quamtos esta carta virem fazemos saber
que Nos querendo fazer graça e merçee a mestre abram fysyco
da Jfamte dona briatiz mjnha mujto preçada e amada Jrmaã
[isto é, cunhada, porque casada com o irmão do Rei, o Infante
D. Fernando] pello da dicta Jfamte que No llo por elle pydijo
Teemos por bem e nos praz que daquj em diamte quamdo
quer que elle amdar camjnho sseJa Eescussado [sic] e
rreleuado [isto é, dispensado e perdoado] de trazer synall
[isto é, a estrela de David] e depoys de sua cheguada ao
diccto luguar dous dyas E porem mandamos a todollos
Nossos correJedores Juizes e Justiças e a outros quaeesquer
hofeeçiaaes e pessoas que esto ouuerem de uer que aJam ho
diccto mestre abram por escussado e relleuado de trazer ho
diccto synall quamdo asy amdar camjnho e depois de sua
cheguada ao dicto luguar hos diictos dous dyas E lhe Nom
façam nem comsemtam por ello ser feccto nemhuum ssem
rrazam Nem outro desaguisado [isto é, desavença ou mal
entendido] alguum E lhe façam comprir e guardar esta nossa

carta asy e pella guisa que em ella he comtehudo e lhe nom
vaão nem comssintam hyr comtra em maneira alguuma
porque asy he Nossa merçee E Jsto lhe fazemos ssem
embarguo da nossa defessa e hordenaçam em comtrairo
feccto. Dada em a Nossa villa de samtarem a xix dyas de
mayo lopo fferrnamdez a fez anno de nosso Senhor Jesu
christo de mjll iiijc  Lxxiij 6.
É de salientar que, entre a alta nobreza e as famílias
economicamente poderosas, era corrente disporem de Físicos
e Cirurgiões ao seu serviço exclusivo. O melhor exemplo é-
nos dado pelo pai de D. Brites, o Infante D. João, Governador
da Ordem Militar de Santiago da Espada, que padecia, como
é referido em vários documentos da sua própria chancelaria,
de “febre insidiosa”, doença que alguns investigadores dizem
tratar-se de paludismo, contraída nos seus paços de Alcácer
do Sal, então zona bastante insalubre e pantanosa. Daí que,
desde 1425, figure, em documentação de despesa da sua Casa,
o nome de João Esteves como seu físico pessoal (CASSIOTTI,
2007:153). A este propósito, é de referir ainda mais um Mestre
Abraão, de sobrenome Guedelha, também ele físico, mas do
próprio Rei D. João II, genro da Infanta D. Brites, pois esta era
mãe da Rainha D. Leonor.
Adicionalmente, no Tombo do Morgado de Belas, instituído
em 1501 por Rodrigo Afonso de Atouguia e com base na
doação que lhe fez precisamente a Infanta D. Brites, já é
mencionado o topónimo antroponímico ‘Abraão’, antecedido
de ‘M.’, abreviatura que tanto pode corresponder a Monte
como a Mestre. Assim, este mesmo poderoso monte, singular
no topónimo e nas memórias que detém, apesar de parcialmente
?afogado? numa imensa pressão urbanística, regista ainda
uma História Local sugestiva e sedutora para nos transmitir e
a que voltaremos posteriormente para partilhar feita em
memórias.

Notas:
1Arqueólogo e Historiador Local, Centro de Documentação de História
Local de Belas. (ruy.oliveira@sapo.pt)
2 Optamos, neste texto, em concreto, por uma lição paleográfica
livre, tendo, porém, sido colocados, entre parêntesis rectos, os nossos
comentários explicativos de palavras ou sentidos textuais. Temos,
ainda, notícia de este documento ter sido já transcrito e publicado
integralmente, por Maria José Pimenta Ferro Tavares na sua obra
Os judeus em Portugal no século XIV.
3 Esta legislação minuciosa visava sobretudo a separação entre
cristãos e não cristãos, chegando mesmo a proibir o contacto físico
e amoroso entre elementos das duas comunidades. A comunidade
israelita ou hebreia vivia confinada em “guetos”, as “judiarias”,
existentes um pouco por todas as cidades do Reino e somente os
seus membros privilegiados detinham alguma liberdade de movimento.
4  Inicialmente, a propriedade foi oferecida a um criado de Isaque
Abravanel que o tinha denunciado ao Rei, tendo depois sido adquirida
pela Infanta D. Brites, Senhora de Belas, e mais tarde trocada por
outras nos Açores com a família Corte Real, já que a Infanta detinha
importantes domínios também nas ilhas atlânticas, pela herança legada
pelo Infante D. Henrique, Governador da Ordem Militar de Cristo,
ao seu marido, o Infante D. Fernando, Duque de Beja.
5 No caso concreto de Mestre Isaque, filho de Mestre Abraão, foi
examinado como cirurgião e está registado na Chancelaria Régia de
D. João II, Livro 11, fl. 151.
6 As respectivas leituras e transcrição documentais são da
responsabilidade do Dr. Pedro Pinto, do Centro de Estudos
Históricos da Universidade Nova de Lisboa, a quem agradecemos
reconhecidamente.

BIBLIOGRAFIA SELECCIONADA CONSULTADA:
1. Fontes (Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo –
IANTT):
Chancelaria Régia de D. Pedro I, fls.77v-78;
Chancelaria Régia de D. Afonso V, Livro 33, fl. 134.
2. Ensaios:
AZEVEDO, Pedro de (1930) ? «Os Reguengos da Estremadura na
I.ª Dinastia», in Miscelânea de Estudos em Honra de D. Carolina
Michaelis de Vasconcelos. Coimbra: Imprensa da Universidade.
CASSIOTTI, Marsilio (2007) ? Infantas de Portugal, Rainhas em
Espanha.
Lisboa: Esfera dos Livros.
GONÇAVES, Iria (1988) – Imagens do Mundo Medieval. Lisboa:
Livros Horizonte.
LOPES, Fernão (1980) ? Crónica de D. Pedro I. Porto: Colecção
Histórica, Série Régia, Livraria Civilização.

* “Tritão - Revista de História, Arte e Património”
(www.revistatritao.cm-sintra.pt) é uma publicação digital da
Câmara Municipal de Sintra, Dez. 2014

planeamento exige que se seja capaz de acompanhar
e controlar os objectivos e as metas previamente
traçadas, por forma a evitar uma derrapagem dos
mesmos, o que poderia levar ao seu completo
desvirtuamento. Para tanto, é necessária uma

A avaliação, o controle
e os ajustamentos

O
coordenação política, por parte de governos democráticos,
apoiados por “expertise” técnica. Isto não se faz sem uma
boa máquina de planeamento e uma administração pública
que seja capaz de corresponder às características do novo
modelo de planeamento, que se quer flexível e participado, e
que se dote da adequada operacionalização.
Acompanhamento, controlo, auditoria e transparência são
condições de eficiência e eficácia no cumprimento dos
objectivos que se pretende obter, quando temos sociedades
cada vez mais complexas e populações progressivamente mais
atentas ao comportamento dos principais responsáveis pela
condução da “coisa pública”. Por isso, advoga-se o reforço
das competências de organismos especialmente encarregados
de desempenhar esta missão, como poderia ser uma Comissão
Nacional de Acompanhamento, desde que dotada de
representatividade e de poderes para realizar as suas tarefas.
A avaliação dos resultados conseguidos irá recorrer não só a
instrumentos novos, como será desejável que se socorra
também de práticas sociais diferentes. Para tanto, há que
promover o diálogo, a participação e o compromisso em todas
as plataformas de decisão. Obtidos os consensos possíveis,
há que assegurar que os actores sociais tenham a
possibilidade de se fazerem ouvir, a nível nacional, regional e
local. De facto, a construção do bem-estar tem que ser feita
com as pessoas e não apenas para as pessoas, o que vai
exigir a adopção de novos modelos sociais, já que aprender
com o passado não obriga a fazer dele a única fonte de ins-
piração para o futuro.

in A Areia dos Dias

Maria Eduarda Ribeiro
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o momento em que es-
crevo este texto ainda
desconheço se, em con-
sequência das rígidas
medidas de confinamento

Marquesa de Cadaval, uma vida de cultura
João Cachado

N
geral a anunciar nas próximas horas,
será ou não cancelado o concerto
de homenagem à Senhora Marquesa
de Cadaval (17.01.1900-2112.96)
programado para dia 15, às
21.00, no CCOC, por ocasião
do seu aniversário.

Tratando-se de um evento ha-
bitual promovido pela
Câmara Municipal de Sintra,
desta vez, obedece ao inte-
ressante critério de integrar
obras cujos compositores fo-
ram das relações da home-
nageada, estando previsto
que, sob direcção de Cesário
Costa,a Orquestra Municipal
de Sintra - D. Fernando II
cumpra um programa com
peças de Giacomo Puccini,
José Viana da Mota, Cole
Porter e Maurice Ravel.

Seja qual for a decisão da au-
tarquia, com o objectivo de
não deixar de partilhar o
concerto em apreço, desde já,
poderei anunciar a sua trans-
missão directa via streaming,
através do site da Câmara Municipal
de Sintra, incluindo a rede social
Facebook e recorrendo a
www.mural18.pt o portal da Área
Metropolitana de Lisboa.

Pois bem, à guisa de preparação,
gostaria de vos propor o visio-
namento do filme biográfico Mar-
quesa de Cdaval, uma Vida de
Cultura, realizado por João Santa
Clara, projecto multidisciplinar no
qual estive altamente envolvido há
uns anos, cuja estreia nacional
remonta a 2014.

Tal filme, também concretizado sob
patrocínio da Câmara Municipal de
Sintra, foi adquirido pela Ra-
dioTelevisão Portuguesa que, para
efeito da sua divulgação, quer em
Portugal quer através das suas
congéneres por todo o mundo, par-
tilhou uma introdução de carácter
biográfico cujas linhas de força
passo a citar.

“(…) Neste documentário estão
testemunhos de tantos que a conhe-
ceram e com ela conviveram: Maria
Germana Tânger, Nella Maissa,
Daniel Barenboim, Stephen Bishop-

Kovacevich, Nelson Freire, Fernan-
do Seara, Edite Estrela, João Paes,
Luís Santos Ferro, Luís Pereira Leal,
Maria Barroso, Jorge Sampaio,
Tania Achot e Olga Prats bem como
os familiares mais chegados.

(…) Tornou-se Presidente da So-
ciedade de Concertos, que tinha si-
do fundada por José Vianna da
Motta, em 1917, tendo introduzido

mudanças particularmente profun-
das, cuja principal consequência foi
a presença regular em Lisboa dos
mais extraordinários artistas, da
maior fama mundial, em concertos
inesquecíveis.

No entanto, o seu nome também tem
de ser obrigatoriamente referido
quanto ao mecenato que exerceu em
relação a jovens e talentosos artis-
tas que, mais tarde, se tornaram tão
conhecidos e famosos como Nelson
Freire, Roberto Szidon, Martha
Argerich, Jacqueline Dupré, Daniel
Barenboim e muitos outros. Ben-
jamin Britten, o grande compositor
britânico que tantas vezes convi-
dou para o seu palácio de Veneza,
foi também um dos seus protégés,
que em sua honra compôs, em 1964,
a parábola religiosa Curlew River.

Um documentário que, centrado
exclusivamente na Senhora Mar-
quesa de Cadaval, para além de tes-
temunho para os vindouros, re-
presenta a possibilidade de se fixa-
rem no tempo os passos mais
significativos da notabilíssima
mecenas da música, da grande fi-
gura de recorte humanístico que
Sintra, Portugal, Veneza e o Mundo

conheceram.

E não nos referimos apenas a quem
Portugal acolheu, mas também à
personalidade de abrangência
mundial da descendente de uma
antiga família da mais alta aris-
tocracia europeia. Entre os seus mais
ilustres antepassados figuram, não
só Catarina da Rússia mas também
Frederico II da Prússia, ele mesmo

um bom músico, amigo de
Johann Sebastian Bach (…)”

Palavras definitivas

Como tive oportunidade de
acima referir, tal filme tem
circulado por todo o mundo
e sempre com os maiores
encómios. Enquanto mem-
bro da equipa que o con-
cebeu, e, no meu caso pes-
soal, ao nível da pesquisa,
apresentação, e elaboração
do guião, terei o maior prazer
em que os meus leitores
também possam aceder.

Com aquele objectivo em
consideração, esta edição do
Jornal de Sintra, em suporte
digital, não poderia ser mais
propícia na medida em que,
de imediato, poderão accio-

nar as referências de acesso - https:/
/youtu.be/8y24mNNrse4 - [Primeira
parte] e https://youtu.be/
xFKdbKzStC4 - [Segunda parte] para
satisfazerem a vossa curiosidade.

Finalmente, ainda recordando que,
como sintrenses, só temos as maio-
res vantagens em continuar focan-
do a nossa atenção no estupendo
exemplo da figura perfeitamente
tutelar e modelar da promoção da
actividade cultural, tenhamos em
permanente consideração as suas
próprias palavras com que, aliás,
termina o documento cujo visio-
namento tanto aconselho. Reparem,
parecem acabadas de dizer:

“(…) Evidentemente que muito
mudou. Alguma coisa boa há-de
saír. Há sempre bom e mau em tudo.
Agora, em momento de crise em
toda a parte, se Deus quiser, hão-de
surgir coisas boas com certeza.

Artistas há sempre!

E não é a política que os manda
calar”

[João Cachado escreve
de acordo com a antiga ortografia]

A exposição
“COLOR STU-
DIES” de Cristina
Lopes, pode ser
visitada de 16 de
janeiro a 19 de
fevereiro, na Ga-
leria Municipal -
 Casa Mantero.
“COLOR STUDIES” é uma exposição que incide sobre a cor e as estruturas
percetivas do ambiente externo a partir da imagem, num território de
experimentação sublinhando a força anticonformista da praxis. Como um
olhar de “estranhamento” em que se pode recuperar criticamente os
discursos provenientes das imagens do quotidiano, sobretudo em tempos
de pandemia.
De entrada gratuita, a Biblioteca Municipal de Sintra - Casa Mantero foi
distinguida com o selo Clean & Safe.

COLOR STUDIES em exposição 
na Casa Mantero

O Centro Cultural
Olga Cadaval re-
cebe a peça de
teatro “A Varan-
da” no dia 29 ja-
neiro, pelas 21h.
“A Varanda” jun-
ta no palco três
grandes atores
de distintas gerações: Ângela Pinto, António Machado e Maria Curado
Ribeiro, ao redor de um tema bastante atual: os cuidadores informais. Uma
peça onde se fala das temáticas da inversão de papéis mãe cuidadora –
filho cuidador e de algumas das vertentes da solidão.
Este texto de alta comédia fala da vida, de deixar em suspenso a vida
pessoal para cuidar de um familiar e das suas consequências e do amor.
Numa sociedade onde os cuidadores informais existem em quase todas as
famílias, aborda-se o tema de uma forma descontraída e alegre. A chegada
de uma terceira personagem vem comprovar que ainda existem finais felizes.

“A Varanda” no Centro Cultural
Olga Cadaval

Com a certeza de quem assumidamente
constrói uma carreira literária longe da
multidão, alheado e apartado de conceitos,
modas, tendências e cenáculos, o autor
sintrense Carlos J Maria G acaba de
publicar uma nova obra ficcional.
O livro que aqui nos traz intitula-se “O
animal omisso” (Edição Manufatura) e é,
como todas as obras de Carlos J Maria G
uma obra verdadeiramente original. E
desta vez a a sua originalidade não se
restringe ao seu conteúdo. É verdade que,

tal como nos livros anteriores, também neste se dissecam os meandros da
condição humana, o devir da Humanidade, a essência do ser e o cerne das
relações interpessoais; todavia, desta vez, a esses assuntos – que são já
um leitmotiv na obra do autor- acresce uma apresentação inovadora que
desafia o leitor a ver e a pegar neste livro de forma diversa, já que a obra
tem duas capas (em vez da costumeira capa e contracapa), podendo ler-se
e manipular-se de forma dúplice (e cúmplice”. Por outras palavras, a
contracapa é, desta vez, uma outra capa, como se o livro reunisse dois
livros e duas histórias, unidas umbilicalmente por uma estrutura afim e por
uma coerência temática impossível de estilhaçar. E
Estranho? Talvez. Mas é o próprio autor que nos esclarece, quando, na
página 174, nos orienta (e seduz) explicando como o leitor pode/deve
manipular este interessante “objecto” que é este “O animal omisso”. Como
nessa referida página Carlos J Maria G nos explica: “Doravante, temos
duas opções”.
Afinal, nos livros de Carlos J Maria G, a liberdade é nossa. Também por
isso… a ler.

Autor sintrense publica
novo romance

Carlos J Maria G

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934 nos acontecimentos que fazem história
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epois de vários
adiamentos devido
à pandemia Covid-
19, a Companhia de
Dança Contempo-

“Saudade Viver Amália” lembra a fadista e não esquece
profissionais da cultura sem possibilidade de subir ao palco

D
rânea de Sintra, em parceria
com a Câmara Municipal de
Sintra levou ao palco do Cen-
tro Cultural Olga Cadaval, em
Sintra, na noite passada sexta-
feira 8 de janeiro, o espetáculo
“ Saudade Viver Amália”, que
assim lembrou a diva do fado
no centenário do seu nasci-
mento que decorreu durante
o ano de 2020.
A noite fria que se fez sentir
não impediu que muito pú-
blico de se dirigir à conhecida
sala de espetáculos, com as
medidas de segurança devido
à pandemia, a serem cumpri-
das logo à entrada e nos cor-
redores, camarins e no Au-
ditório onde era visível o obri-
gatório distanciamento entre
cadeiras.
Pelo palco passaram o fado e

a dança numa fusão que já
deu provas que é possível
coexistir sem tirar a essência
de cada estilo como demons-
traram as excelentes vozes de
Liliana Martins e Marcelo
Rebelo Costa acompanhados
pelos músicos Pedro Ferreira

(guitarra portuguesa), Bruno
Brás (viola de fado) e Diogo
Dias no contrabaixo.
As duas conhecidas vozes do
fado desfilaram temas icóni-
cos que durante anos Amália
interpretou pelos palcos deste
país e do mundo, por onde

passou, enquanto os baila-
rinos Cris Aysel, Lucília Ba-
hleixo, Máximo Ziqueira e
Stela Lázaro assinavam em
palco várias coreografias por
estes desenhadas e que de-
ram ainda maior realismo e
sentimento à mensagem que
o espetáculo passou ainda
com a alegria e cor das Fla-
mencas Ai! a dança.
De referir que a Companhia
de Dança Contemporânea de
Sintra já tinha realizado um
espetáculo em julho do ano
passado no Coliseu dos Re-
creios, na cidade de Lisboa,
em plena pandemia, com sala
esgotada, para além de várias
iniciativas online, sem nunca
ter parado a atividade que em
2022 completa 20 anos de
existência, sediada em Lourel,
Sintra.
No final do espetáculo e pe-
rante os aplausos do público
a fadista, em nome de toda a
companhia em palco, agrade-
ceu, emocionada, e “a trans-

bordar de alegria” à Câmara
Municipal de Sintra “ por nos
acolher na nossa casa”.

A emoção continuou no pal-
co com as palavras de Lucília
Bahleixo, diretora da Com-
panhia de Dança de Sintra,
que agradeceu a Basílio Hor-
ta, presidente da Câmara de
Sintra, por “acreditar que é
possível levar a arte e cultura
em segurança ao público”,
enquanto deixou palavras de

apreço a Maria João Raposo,
diretora do Departamento de
turismo e Cultura da autar-
quia.
A responsável do Ai! a dança
destacou ainda a resiliência
dos pais dos alunos das suas
academias e ao público em
geral, mas também há “ener-
gia de fé que as minhas me-
ninas têm”, palavras subli-
nhadas por forte aplauso.
Momento especial quando
Lucília Bahleixo, dedicou o
espetáculo aos profissionais
desta atividade e da cultura
em geral “que não podem es-
tar em palco a viver a expe-
riência vivida por nós esta
noite”, devido à pandemia.
Entretanto a atividade desta
estrutura de dança de Sintra,
vai continuar com iniciativas

com menor escala de público,
nas instalações da sede do
Ai! a dança, em Lourel e este
sábado está agendada tam-
bém, além da dança, uma
sessão de stand up comedy.

José Carlos Azevedo,
Colaborador

fotos: jcaNo final do espetáculo fadistasbailarinos e coreógrafos em apoteóse

Fadista Liliana Martins e Companhia de Dança Contemporânea de Sintra Fadista Marcelo Costa e músicos Pedro Ferreira (guitarra portuguesa Bruno
Brás (viola de fado) e Diogo Dias (contrabaixo)

As normas da DGS devido à pandemia foram observadas

Lucilia Bahleixo e Stela Lázaro em sapateado na água

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



10 JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL
SEXTA-FEIRA 15 DE JANEIRO DE 2021

SOCIEDADE

Quando se inicia a campanha para as Eleições Presidenciais a
candidatura de João Ferreira apresenta o conjunto dos Man-
datários Concelhios e Sectoriais no distrito de Lisboa. Os
nomes agora divulgados juntam-se a Carlos Silva Santos, já
anteriormente apresentado como Mandatário Regional, e dão
corpo a uma intensa acção de mobilização e esclarecimento
nesta importante batalha.
A candidatura de João Ferreira confirma-se como indis-
pensável na afirmação dos valores e princípios da Consti-
tuição da República e das aspirações dos trabalhadores e do
povo a um país mais justo e desenvolvido.
No distrito de Lisboa, as centenas de acções e iniciativas de
pré-campanha eleitoral já realizadas demonstram a importante
base de apoio à candidatura que diariamente se alarga.
As próximas semanas exigem a mobilização de todos os
democratas e patriotas pela intensificação do esclarecimento
e para o voto em João Ferreira.
Os mandatários de João Ferreira, pelo seu percurso, pela sua
acção e empenho são mais dezassete fortes garantias do
compromisso desta candidatura com a Constituição da
República e os interesses nacionais.
Sintra – Ana Maria Alves tem 60 anos, é professora do 1.º
Ciclo, em exercício de funções no Concelho de Sintra.
Não tendo filiação partidária, tem uma continuada e activa
participação nas lutas das populações do concelho de Sintra,
e de forma particular da freguesia de Algueirão Mem-Martins
e na luta dos professores.
Fez parte das listas da CDU, como ‘independente’, em várias
eleições para as autarquias locais e foi membro do Executivo
da Freguesia de Algueirão – Mem Martins. Actualmente é
membro da Assembleia de Freguesia de Algueirão-Mem
Martins e do Conselho Nacional do Movimento Democrático
das Mulheres (MDM).

João Ferreira apresenta
mandatário de Sintra

A Câmara Municipal de Sintra concluiu os trabalhos de
requalificação do caminho pedonal que faz a ligação entre o
percurso do Eixo Verde e Azul (1ª fase) e a Avenida General
Humberto Delgado, em Monte Abraão.
Os trabalhos de requalificação decorreram numa área
aproximada de 250m² e contemplaram a remoção de obstáculos,
a criação de uma escadaria, colocação de patins de repouso,
pavimentação, instalação de uma zona de estadia e a execução
de uma rampa de acesso intermédio, destinada a pessoas
com mobilidade condicionada.
Esta intervenção teve como objetivo melhorar as condições
de acessibilidade do percurso, aumentando os níveis de
segurança e conforto na circulação. Valor do investimento:
19.236,05 • + IVA

Fonte: CMS

A Câmara Municipal de Sin-
tra continua a efetuar os ser-
viços de lavagem e desconta-
minação do espaço público,
veículos e edifícios, numa
medida implementada para a
prevenção e combate ao surto
de Covid-19.
Até ao momento, os serviços
municipais já procederam à
desinfeção de 3897 viaturas,
onde se inclui frota da PSP e
GNR, táxis, autocarros, a frota
da Segurança Social, as am-
bulâncias das Corporações

COVID-19 – Sintra mantém ativos serviços
de desinfeção de veículos, edifícios e espaço público

de Bombeiros dos concelhos
de Sintra e Amadora, etc.
O protocolo de descontami-
nação de veículos de emer-
gência segue as regras espe-
cíficas e garante que os veícu-
los fiquem aptos para voltar
ao serviço, mantendo assim
a segurança do transporte de
doentes, para trabalhadores
e paciente.
No que respeita ao espaço
público, os serviços da au-
tarquia já procederam à lava-
gem e desinfeção de cerca de

2395 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 1900 intervenções de
desinfeção em edifícios, de
entre os quais edifícios pú-
blicos, esquadras, mercados,
escolas, creches, lares, resi-
denciais, casas de repouso,
centros de dia, cemitérios,

A Câmara Municipal de
Sintra mantém o apoio às
Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS)
do concelho com a distribui-
ção de equipamentos de pro-
teção individual, para fazer
face ao surto da COVID-19.
A entrega do material pre-
tende auxiliar estas institui-
ções, parceiras importantes
no suporte social a famílias e
grupos de risco, e propor-
cionar aos seus profissionais
e utentes o nível de proteção
adequado.
Desde março de 2020 e até ao
momento, foi contabilizada a
entrega dos seguintes equi-

O Município de Sintra apro-
vou a abertura de concurso
público para a empreitada de
ampliação e remodelação da
rede de águas residuais do-
mésticas da ETAR da Azóia.
A intervenção dos SMAS -
Serviços Municipalizados de
Sintra, que se traduz num in-
vestimento de 530 mil euros,

Eleições presidenciais /
mandatários
Jornal de Sintra, dentro das suas próximas edições, divulgará
os mandatários doa candidatos presidenciais, cujos nomes
deverão ser enviados para jornalsintra@mail.telepac.pt

COVID-19 | Autarquia de Sintra
continua a apoiar IPSS

tuições, por via dos serviços
municipais, a desinfeção de
veículos e edifícios sempre
que identificada a neces-
sidade.
Estas medidas decorrem da
implementação, no município
de Sintra, do Plano Contin-
gência para a infeção por
COVID-19 que tem por obje-
tivo acompanhar a evolução
da propagação do Corona-
vírus, antecipando e atuando
com medidas preventivas,
garantindo as atividades
essenciais e prioritárias no
município, bem como apoiar
as populações.

Fonte: CMS

pamentos e materiais de
proteção a diversas institui-
ções do concelho: mais de
262.000 máscaras e cerca de
224.500 luvas, mais de 1.700
viseiras, cerca de 4.000 batas
descartáveis e mais de 3400
litros de gel desinfetante.
Procedeu-se ainda à distribui-
ção de cerca de 60 dispen-

sadores de gel desinfetante,
perto de 3.000 fatos com-
pletos, 170 óculos de prote-
ção e mais de 2.200 protetores
de sapatos, mais de 2.000
toucas e cerca de 100 termó-
metros.
Além do material de proteção,
a autarquia de Sintra dispo-
nibiliza ainda a estas insti-

empresas, entre outros.
Estas intervenções decorrem
no âmbito da implementação,
no município de Sintra, do
Plano Contingência para a
COVID-19, através do qual se
pretende acompanhar a
evolução da propagação do
Coronavírus, antecipando e
atuando com medidas pre-
ventivas garantindo as ativi-
dades essenciais e prioritá-
rias no município, bem como
apoiar as populações.

Fonte: CMS

Monte Abraão
Requalificação de caminho
pedonal entre Eixo Verde
e Azul e Av. Gen. Humberto
Delgado concluída

Sintra investe 530 mil euros na ETAR da Azóia
vai permitir aumentar a
longevidade da ETAR em
funcionamento desde 1994 e
que serve cerca de 500 habi-
tantes, dotando-a de solu-
ções que reforçam a sua efi-
ciência ambiental e ener-
gética.
Para o presidente da autar-
quia, Basílio Horta, esta é uma

intervenção que “dá lugar a
uma estratégia bem definida
da autarquia, é a investir em
projetos como este que con-
tribuímos para uma constante
melhoria do bem-estar e
qualidade de vida das nossas
populações”.
Esta obra, tem um prazo de
execução de 480 dias, e

contempla a construção de
nova entrada, bem como um
conjunto de tanques con-
cêntricos, incluindo, um canal
de oxidação e decantador
secundário que permitirá o
aumento do caudal médio
diário.

Mais de 13600 pessoas foram
já contactadas pelas equipas
multidisciplinares, formadas
pela Câmara Municipal de
Sintra, que se dedicam intei-
ramente ao apoio a casos ati-
vos de COVID-19 no con-
celho.
Estão de momento no terreno
9 equipas multidisciplinares
num trabalho que permitiu,
desde o início de julho de 20-
20, realizar cerca de 5200 visi-
tas a agregados familiares e
que se traduz num apoio dire-
to a mais de 13600 pessoas.
Estas equipas - constituídas

Equipas multidisciplinares de Sintra
já apoiaram mais de 13000 pessoas

por enfermeiros, técnicos de
ação social, proteção civil e
um elemento da junta de fre-
guesia da área de residência -
realizam visitas domiciliárias
com o intuito de entender
quais as necessidades de
saúde e sociais dos casos
sinalizados pelas autoridades
de saúde, para o cumpri-
mento eficaz e efetivo do con-
finamento necessário para a
quebra de transmissão do
novo coronavírus.
Neste trabalho de proximi-
dade são entregues pelas
equipas, em todas as visitas,

máscaras cirúrgicas e gel
desinfetante para que, ainda
que em confinamento obri-
gatório, se reduzam todos os
riscos de transmissão.
Estas visitas permitiram gerar
até ao momento: mais de 370
pedidos de apoio alimentar,
cerca de 45 pedidos de apoio
para compra de medicamen-
tos, 102 pedidos de apoio
económico e ainda 29 pedi-
dos de habitação de emer-
gência.
Na retaguarda de toda esta
operação está ainda uma
equipa - composta por técni-

cos da Segurança Social e da
Câmara Municipal de Sintra -
que recebem, avaliam e
encaminham, diariamente, os
relatórios com os diversos pe-
didos de apoio para inter-
venção imediata.
A autarquia de Sintra irá con-
tinuar a acompanhar a
evolução da propagação da
COVID-19, antecipando e
atuando com novas medidas
preventivas, caso seja neces-
sário, garantindo as
atividades essenciais e
prioritárias no município, bem
como o apoio à população.
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Confirmando o favoritismo, o
Sport União Sintrense foi ao
campo das Seixas, derrotar o
Atlético Clube da Malveira,
por 1-4, jogo da ronda núme-
ro 6, do Campeonato Nacio-
nal da III Divisão-Série, F, e
realizado na manhã de do-
mingo, dia 10.
Todavia, e embora os núme-
ros sejam esclarecedores, as
raparigas de Sintra encontra-
ram grandes dificuldades pa-

aída de bola por
parte do conjunto
leonino, poucos se-
gundos de jogo, e
Tiago Pinto arma um

Campeonato Distrital de Futsal da 1.ª Divisão;
SC Vila Verde, 5- SM 3 Agosto, 2

Equipa de Marvila ainda afinou
a nota no primeiro tempo
Ventura Saraiva

Promovida à divisão principal do futsal da Associação de Futebol de
Lisboa (AFL), na temporada de 2019-20, a equipa da centenária
colectividade de Marvila, Sociedade Musical 3 d’Agosto 1885, estreou-
se no passado sábado, dia 9, em jogos no concelho de Sintra ao
defrontar o Sporting Clube Vila Verde, para a 9.ª Jornada do
Campeonato Distrital da 1.ª Divisão. Saiu derrotado por 5-2, mas ainda
afinou a nota no primeiro tempo, quando recuperou dois golos de
desvantagem para chegar ao empate.

S
pontapé canhão de quase
meio campo, batendo o guar-
da-redes, “Patinho” (Claudi-
no Correia). Volvidos dois
minutos, Ricardo André fina-
liza com êxito uma acção de
ataque, e faz o 2-0. Tudo pa-
recia fácil ao Vila Verde e os
mais optimistas, pensariam
numa goleada, dada a frágil
organização defensiva dos
lisboetas, assente até nos
dados estatísticos, sendo a
equipa com mais golos so-
fridos na competição. Só que
o que parecia fácil, tornou-se
difícil. Não porque a equipa

da casa relaxasse na pro-
dução ofensiva, mas sim pela
atitude competitiva do emble-
ma de Marvila. À passagem
dos 10 minutos, João Almeida
aproveitou uma saída em
falso de Carlo Cardoso, e re-
duziu para 2-1. Aos 13’, seria
Sérgio Migueis, a marcar e a
colocar o resultado em 2-2,
perante o desespero do técni-
co Rogério Ferreira.
No segundo tempo, o Spor-
ting Vila Verde foi mais as-
sertivo nas transições, e foi
conseguindo penetrar na boa
organização forasteira, mes-
mo tendo conseguido o 3-2
(Ricardo André), no minuto
inicial do reatamento. Fábio
Fernandes, e Paulo Sousa em
apenas um minuto (38 e 39),

construíram um resultado que
parece folgado, mas que foi
difícil de conquistar.
Boa imagem deixada pelo
conjunto de Marvila, com o
experiente “Xulé”, João Al-
meida (37 anos) ainda a fazer
mexer toda a dinâmica de jogo
da sua equipa.
Boa arbitragem da dupla,
Paulo Martins e Jorge Lopes,
com Sofia Filomeno na cro-
nometragem.

Ficha do jogo
Pavilhão do SC Vila Verde
9.ª Jornada
Árbitros: Paulo Martins e
Jorge Lopes (CA Lisboa)
Ao intervalo: 2-2
Resultado final: 5-2

Marcadores: Ricardo André
(2), Tiago Pinto, e Paulo Sousa
(SCVV); João Almeida, e
Sérgio Miguéis (SM 3
d’Agosto).
SC Vila Verde: Carlo Car-
doso; Fábio Fernandes, Tia-
go Pinto, Ricardo André, e
Paulo Sousa (5 inicial); Dio-
go Arcanjo, João, Bernando
Machado, Duarte Matias,
Tiago Almeida, Issac Correia,
e Ruben Batista (gr).
Treinador: Rogério Ferreira
3 d’Agosto 1885: Claudino
Correia; Rúben Pereira, Pedro
Rato, Gonçalo Machado, e
Daniel Gonçalves (5 inicial);
Pedro Augusto, Marco Silva,
Sidney Dias, David Pereira,
Sérgio Miguéis, João Almei-
da, Diogo Gomes, e Bruno

Henriques (gr).
Treinador: Leandro Neves
Classificação: 1.º AD Car-
regado, 19 pontos; 2.º Aca-
démico Ciências, 19, 3.º Via-
longa, 15, 4.º Manjoeira, 14,
5.º SC Vila Verde, 14, 6.º
Rangel, 13, 7.º Académico

Desportos, 12, 8.º Futsal
Oeiras, 11, 9.º Olival Basto, 11,
10.º Jardim Amoreira-A, 10,
11.º Juv. Salesiana, 10, 12.º
JOMA, 9, 13.º Mira Sintra,
7, 14.º Cascais, 7, 15.º SM 3
d’Agosto, 7, 16.º AM Portela,
2.

JOMA vence.
Mira Sintra perde
Nos jogos que envolveram outras equipas concelhias,
destaque para a JOMA que derrotou em Monte Abraão, o
Académico de Desportos (CAD), por 4-3, com golos de
Ricardo Ferreira (2), Hugo Amaro, e Flávio Morais.
Em Agualva, no pavilhão da Escola Matias Aires, o União
de Mira Sintra recebeu o GR Olival Basto e perdeu por 2-
9. João Jesus, e Fernando Cunha apontaram os golos da
equipa orientada por Paulo Monteiro.

Ricardo André ultrapassa dois adversários e avança para mais uma
jogada de ataque. O ex-Sassoeiros, marcou dois golos no jogo

foto: ventura saraiva

Futebol Feminino – Nacional da III Divisão (Série F)

Sintrense ganha (1-4) na Malveira
ra construir a vitória. Mariana
Fagulha, inaugurou o marca-
dor aos 15 minutos, para a
equipa orientada pelo antigo
técnico do Sintrense, Carlos
David, num jogo em que Chei-
la Fortes regressou à baliza
do Sintrense, ocupando o
lugar de Filipa Franco que
ficou fora do onze inicial.
Na pressão ofensiva, Alexan-
dra Crudu, empatou o jogo
aos 26 minutos, resultado

com que se chegou ao inter-
valo.

Auto golo de Adriana
facilita caminho
para a vitória
Ao apito inicial da árbitra,
Ana Paiva (Setúbal), e na saí-
da de bola, o Sintrense acaba
por chegar ao golo numa in-
tervenção infeliz de Adriana
Rodrigues que introduziu a

bola na baliza da sua equipa.
Seguiram-se várias alterações
de ambos os treinadores, no
sentido de arrumar as unida-
des para o segundo tempo, e
seria a formação de Sintra a
marcar de novo (67’), mas
desta feita por intermédio de
Joana Silva. Confortável no
marcador, o Sintrense avan-
çou aos 70 minutos para as
saídas de Andreia Varges (en-
trou Sofia Ladeira), e de Joana

Silva (Amélia Fonseca). E de-
corridos nove minutos, Amé-
lia deu mais colorido ao re-
sultado, aumentando para 1-
4.
A jornada que ficou com um
jogo em atraso (Torreense-B-
Fazendense), ainda assim não
trouxe alterações significati-
vas na classificação. A equi-
pa de Torres Vedras, menos
com dois jogos realizados, li-
dera com 12 pontos, embora

na companhia do SC Frielas,
que tem as jornadas todas
feitas (6).
O Sintrense, é 4.º, com 11
pontos.
A 7.ª Jornada está agendada
para o dia 23, com a equipa
do SC Frielas em visita a Sin-
tra. Todavia, e devido às no-
vas regras de confinamento,
só será realizada no início de
Fevereiro.

Ventura Saraiva

Jogou-se no sábado, dia 9, a
ronda número oito, do Cam-
peonato Nacional da 2.ª
Divisão de Futsal. Na Série F,
o Grupo Socio Cultural No-
vos Talentos deslocou-se a

Futsal – Nacional da 2.ª Divisão (Série F)

Novos Talentos derrotado em Alcobaça
Alfeizerão, no concelho de
Alcobaça para defrontar o
CCDS Casal Velho. Saiu
derrotado por 7-5, num jogo
em que nunca conseguiu
equilibrar o resultado. Che-

gou ao intervalo a perder por
3-0, e foi vendo o seu adver-
sário a marcar, até aos 7-1.
Valeu a ponta final com 4 go-
los, para amenizar a derrota.
Osagayefo Sano (2), Miguel

Correia (2), e José Veiga,
marcaram os golos da equipa
de Agualva-Cacém.
Nesta Série, o Grupo União
MTBA adiou o seu encontro
com o Andebol S.Vicentense

para data a combinar.
Na classificação, a AMSAC
manteve a liderança (21 pon-
tos), seguida pelo Torreense,
com 18. O MTBA, é 5.º, com
12 (- 1 jogo), e Novos

Talentos, 8.º, com 7.
A próxima jornada (dia 16?),
terá como prato forte o dérbi
concelhio entre o Novos
Talentos, e MTBA.

VS
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Duelo interessante entre Serginho, e Tomás Gomes. O avançado dos leões sentiu
grandes dificuldades no duelo individual, mas acabou por marcar o terceiro golo

foto: ventura saraiva

o Complexo Des-
portivo Sargento
Arménio, em Lou-
rel, defrontaram-se
o GD Ponterro-

Com honras de transmissão
televisiva no Canal 11, da FPF,
Sintrense, Sad e 1.º Dezembro
encontraram-se na segunda-
feira, dia 11, às três da tarde,
para mais um dérbi concelhio,
no Campeonato de Portugal,
e a contar para a 11.ª Jornada.
Gonçalo Pinto abriu o marca-
dor aos 40 minutos, um parcial
que deu vantagem ao Sin-
trense antes do intervalo.

Na visita ao campo Conde Sucena, em São Pedro de Sintra,
no dia 10, o Mem Martins SC saiu derrotado por 2-1, e deixou
fugir ainda mais, o líder, Associação de Oeiras que derrotou o
Atlético de Porto Salvo, por 1-0. Paulo Gavino, marcou aos
12’, Rui Cardoso, empatou aos 79’, e Enzo Ferreira, deu a
vitória ao 1.º Dezembro, aos 90 minutos.
Na Série 1, “Os Montelavarenses”, perdeu no campo do
Atlético do Tojal, por 2-0, mas manteve o 6.º lugar, com 13
pontos. Lidera o Atlético Povoense, com 25 pontos.

Campeonato Distrital da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa – 9.ª Jornada

Negrais, Lourel e Atlético do Cacém, todos com “chapa três”
Ventura Saraiva

Realizou-se no domingo, dia 9, no período da manhã, a 9.ª Jornada do distrital da 1.ª Divisão da AFL, com os emblemas concelhios a vencerem todos
na condição de visitados, e com o mesmo resultado: 3-0.
Em Lourel, a equipa da casa impôs a primeira derrota ao Ponterrolense, Negrais derrotou o vizinho de Mafra, a AD Bocal, e o Atlético do Cacém, o
lanterna-vermelha, o CD Vila Franca do Rosário.

N
lense (3.º), e o Sporting Clube
de Lourel (4.º), com apenas
um ponto a separar as duas
equipas, mas com vantagem
do clube do concelho de
Torres Vedras, com um jogo a
menos que os leões, e ainda
invicto no campeonato.
Apesar do resultado final de
3-0, favorável ao clube leo-
nino, assistiu-se a um jogo
equilibrado, umas vezes com
forte pressão atacante dos
visitantes, com futebol mais
directo, e outras vezes por
parte do Sporting de Lourel,
numa construção de saída de
bola, através das acções do
guarda-redes Ivan Dias.
Entrou forte a equipa de Ponte
do Rol que ganhou dois pon-
tapés de canto nos minutos
iniciais, colocando desde
logo em sentido, a defen-
siva dos leões. Só que aos 10
minutos de jogo, uma des-
cida à grande área do Pon-
terrolense foi travada em
falta, um lance do qual
resultou um livre da marca dos
11 metros. Tiago Coelho, quis
enviar a bola junto ao poste,
só que o experiente guar-
da-redes, Paulo Correia
adivinhou a colocação da

primor de execução.
Com o decorrer do jogo, vie-
ram as alterações, a dinâmica
das duas equipas manteve-
se, e seria Serginho a sen-
tenciar a partida com a
obtenção do terceiro golo.
Uma vitória justa da equipa
orientada por José Fernan-
des, numa arbitragem acei-
tável de Rui Madeira que dei-
xou passar em claro uma falta
passível de penalti sobre
Serginho, ainda no primeiro
tempo.

Ficha do jogo
Complexo Desportivo Sar-
gento Arménio
Árbitro: Rui Madeira, auxi-
liado por João Campos, e
Gonçalo Pires (CA AFL)
Ao intervalo: 1-0. Resultado
final: 3-0
Marcadores: Daniel Lima
(40’), Diogo Miguel (60’), e
Sérgio Borges (80’).
SC Lourel: Ivan Dias: Ri-
cardo Nunes (Joel Vaz, 90’),
Hélder Neves, Daniel Lima, e
Tiago Coelho; Gabriel Gomes
(João Gouveia, 85’), Rodrigo
Chana, Pierre Pereira, e Diogo
Miguel; Ruizinho (Lúcio
Gonçalves, 90’), e Serginho
(Fábio Magalhães, 85’).
Não utilizados: Leandro Ja-
cinto, Natalino Silva, e Bruno
Santos (gr).
Treinador: José Fernandes

GD Ponterrolense: Paulo
Correia; Lucas Teixeira, Elson
Mendes (Edmar Moura, 62’),
Rafael Pinto, e Tomás Gomes;
Odair Cardoso; Diogo Resa
(André Pereira,75), Vítor Con-
ceição (Iala Coma, 62’), e Tia-
go Barra (Filipe Penetra, 62’);
Samba Embala, e Adirio Pinto.
Não utilizados: Miguel Jesus,
Tomás Reis, e Valter Monteiro
(gr).
Treinador: Francisco Matias
Resultados da jornada (9.ª):
Dia 9: Malveira, 2- Vialonga,
0
Dia 10: Alta de Lisboa, 0- “Os
Belenenses”, 1; AC Cacém, 3-
Vila Franca do Rosário, 0;
Santa Iria, 0- Atlético CP, 2;
SRD Negrais, 3- AD Bocal, 0;
Palmense, 2- Linda-a-Velha, 3;
Ericeirense, 1- UD Tires, 3; SC
Lourel, 3- Ponterrolense, 0.
Adiados: Damaiense-Alver-
ca-B; Coutada- Futebol
Benfica.
Classificação: 1.º “Os Bele-
nenses”, 22 pontos; 2.º Da-
maiense, 17; 3.º AC Malveira,
16, 4.º Atlético CP, 15, 5.º SC
Lourel, 15, 6.º AC Cacém, 14,
7.º SRD Negrais, 13, 8.º Pon-
errolense, 13, 9.º Santra Iria,
11, 10.º Alverca-B, 10; 11.º Al-
ta de Lisboa, 10; 12.º Futebol
Benfica, 10; 13.º Linda-a-
Velha, 10; 14.º URD Tires, 9;
15.º Palmense, 9 (…), 20.º Vila
Franca Rosário, 4.

bola e defendeu o penalti.

Daniel Lima
desbloqueia
o zero-a-zero
antes do intervalo
Assente numa boa organi-
zação defensiva, com joga-
dores altos, autênticas “tor-
res”, como Elson Mendes
(1,90m), Lucas Teixeira (1,93),
ou Rafael Pinto (1,84), o Pon-
terrolense foi sempre capaz de
resolver os momentos de

maior aflição, encontrando
sempre no guardião Paulo
Correia, a derradeira solução
para evitar o golo. Até que
aos 40 minutos, e depois de
duas defesas consecutivas,
Daniel Lima desceu do seu
corredor defensivo para vir à
pequena área adversária, fazer
a recarga vitoriosa e inaugu-
rar o marcador. Estava assim
“desbloqueado” o marcador,
com o Sporting de Lourel a
seguir para intervalo, com
esse golo de vantagem.
No reatamento, e na saída de

bola, Ruizinho, teve o golo
nos pés, e isolado frente a
Paulo Correia, fez-lhe um
chapéu, e a bola capricho-
samente bateu na barra,
gorando-se a oportunidade
de golo. À passagem dos 60
minutos, Diogo Miguel pro-
tagonizou um dos momentos
de criatividade futebolística,
ao rematar quase de meio
campo, e da ala direita, apa-
nhando o guardião Paulo
Correia, anichando a bola nas
redes. Um golo de bandeira,
que podia correr mundo, tal o

Campeonato de Portugal – Séries F e G

Sintrense bate (2-1), o 1.º Dezembro
No segundo tempo, Luís
Rodrigues, aumentou para 2-
0, aos 58 minutos, com Camilo
Fragozo a reduzir aos 88’, na
conversão de um penalti.
Na Série G, o Real Sport Clube
foi derrotado na Academia de
Alcochete pelo Sporting-B,
por 2-1. Constantino Vaz deu
vantagem ao conjunto sin-
trense, aos 17 minutos, com
João Lameira, a dar o empate

aos leões (73’), num auto
golo.
Pedro Vaz, viria a marcar para
os leões já nos minutos finais
na transformação de um
penalti.
Devido à imposição de novo
confinamento no Estado de
Emergência Nacional, a come-
çar já neste fim-de-semana, o
Campeonato de Portugal, a
exemplo de todas as com-

petições da FPF, e Asso-
ciações Distritais vão parar,
não se prevendo o seu
reinício. Quando acontecer,
vai haver mais um dérbi
concelhio com o Sintrense,
Sad a receber o Pêro Pinheiro.
Já o 1.º Dezembro volta a jogar
fora e desloca-se ao campo
do Sacavenense

Ventura Saraiva

Distrital da 2.ª Divisão da AFL – Série 1 e 2
(9.ª Jornada)
1.º Dezembro-B, vence
(2-1) Mem Martins SC
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PUBLICIDADE

foto: ventura saraiva

Ausente na ronda inaugural,
devido ao adiamento do jogo
com APAC Tojal, a equipa da
Astro Stuart-HC Massamá
recebeu no sábado dia 9, no
pavilhão João Campelo, da
Escola Stuart Carvalhais, e
entrou da melhor maneira
com uma vitória por 5-2, so-
bre o CENAP- Centro Atléti-
co da Póvoa Pacense (Aveiro).
Joana Jorge esteve em evi-
dência no primeiro tempo do
jogo, ao bisar nos minutos
iniciais (aos 8, e 12 minutos),
com Raquel Duarte, a marcar
o terceiro golo antes do in-
tervalo (3-1), quebrando a
dinâmica das aveirenses que
responderam de penalti aos
13 minutos por Sofia Portugal.
Esta patinadora, transferida
do Académico da Feira, para
o CENAP esta temporada, foi
um “quebra-cabeças” para o

lassificada no 8.º lu-
gar da tabela clas-
sificativa, no nacio-
nal da 1.ª Divisão, a
Juventude Viana é

Taça de Portugal de Hóquei em Patins – Seniores Masculinos (1/16 Avos-de-Final)

HC Sintra recebe Juventude de Viana
Ventura Saraiva

No sorteio realizado na Sede da Federação de Patinagem de Portugal, calhou em sorte ao Hockey Club de Sintra, uma equipa da 1.ª Divisão, a
Associação Juventude de Viana. Alguns anos depois, uma equipa da divisão principal volta a Monte Santos, só que desta feita, sem público, devido às
limitações impostas pelo Estado de Emergência Nacional. Agendada para o dia 23 deste mês, existe a certeza que não será nesta data, uma vez que
todas as competições amadoras serão suspensas, na segunda vaga de confinamento do país, devido à Covid 19.

C
orientada por André Azevedo
desde a época de 2017/18,
quando deixou a longa de
carreira de jogador, os últimos
três anos, na equipa de Viana
do Castelo, tendo passado
pelo Infante Sagres, FC Porto,
e Oliveirense, entre outros
emblemas de topo nacional.
É esta equipa que o Hockey
Club de Sintra irá receber em
data incerta devido à pande-
mia da Covid 19, dada a si-
tuação epidemiológica em
Portugal e com as medidas
decretadas pela segunda va-
ga de confinamento nacional.
A atravessar um bom mo-
mento, como se verifica pelo
2.º lugar na Zona Sul da 2.ª
Divisão, este seria o momento
ideal para testar o conjunto

Divisão.
Do sorteio, registe-se o único
encontro entre equipas da 3.ª

Divisão. “Os Corujas” de
Almeirim recebe o União
Sport Clube Paredes (Porto),
renascido para a modalidade
no ano de 2018
Quadro de jogos- 1/16 Avos-
de-Final
HC Sintra-Juventude Viana;
CD Póvoa- SC Tomar; HA
Cambra- HC Braga; Valença
HC- Sporting; Alenquer e
Benfica-Académica Coimbra;
Parede FC- Oliveirense; HC
Penafiel. OC Barcelos; UF
Entroncamento- Riba D’Ave;
Escola Livre Azeméis- AD
Sanjoanense; FC Alverca-
Turquel; “Os Corujas”- USC
Paredes; Paço de Arcos-
Valongo; B.I.R.- FC Porto;
Murches-Académica Espi-
nho.
Por definir:
Candelária-Vencedor do
Fânzeres-Famalicense
Vencedor do Sesimbra-Ma-
rinhense-Cascais- Benfica

João Baltazar, treinador do HC Sintra vai ser colocado à prova
na Taça de Portugal frente a uma equipa da 1.ª Divisão

orientado por João Baltazar,
sabendo-se que os emblemas
da 1.ª Divisão, têm tido outras
facilidades de treino e com-
petição.

Paço de Arcos,
Murches e Parede FC
também recebem
equipas do Norte
As quatro equipas da Linha
de Cascais estão todas em
prova, e recebem equipas da
zona Norte do país que jogam
na 1.ª, e 2.ª Divisão. Por
definir está a possibilidade do
Dramático de Cascais receber
o Benfica se eliminar, o
Sesimbra, ou Marinhense. A
tarefa mais complicada será
do Parede Football Club que
recebe o detentor do troféu,
a União Desportiva Oli-
veirense. O Clube Desportivo

de Paço de Arcos acolhe a
Associação Desportiva de
Valongo, e o Grupo Recrea-

tivo e Familiar de Murches
encontra a Associação Aca-
démica de Espinho, da 2.ª

Campeonato Nacional de Seniores Femininos – Grupo 2
Stuart-HC Massamá entra com uma vitória sobre o CENAP
Ventura Saraiva sector recuado da “Stuart”,

voltando a marcar no segun-
do tempo (4-2).
Do lado da equipa de Mas-
samá, Tânia Freire (38’), de
livre, e Maria Inês Gaivéu, aos
49,35’’, fixaram o resultado
final em 5-2.
Com arbitragem de Paulo
Baião (CRAHP Lisboa), a
Astro Stuart, alinhou com:
Débora Gonçalves; Diana
Pinto, Joana Jorge, Maria Inês
Gaivéu, e Tânia Freire (5 ini-
cial); Raquel Duarte, Susana
Ferro, Mariana Lopes, Inês
Baudoin, e Inês Agulhas.
Treinador: José Luís Agulhas.
A equipa da CENAP, apre-
sentou as seguintes patina-
doras: Carolina Correa; Sofia
Portugal, Inês Martins, Cari-
na Barbosa, e Catarina Mar-
tins (5 de início); Carolina
Abrantes, Camille Beney, Pa-
trícia Costa, Maria Francisca,
e Matilde Santos.

Treinador: João Correia

Campo de Ourique
com goleada (16-0)
ao CR Antes
Dos resultados da jornada,
registe-se a goleada (16-0) do

Clube Atlético de Campo de
Ourique, ao CR Antes (Avei-
ro). Com golos para todos os
gostos, releve-se o “póquer”
de Carolina Monteiro que em
2018 se mudou do FC Alverca
para a equipa lisboeta. Apesar
da sua posição, defesa/mé-

dio, marcou 15 golos na pri-
meira época, e esta temporada
já leva 12, na sua conta
pessoal.
No Grupo 1, destaque para a
vitória do Benfica (9-0), à AD
Sanjoanense, passando a
liderar a tabela classificativa,

com 6 pontos.
No eventual regresso da
competição, pós confina-
mento, a Stuart-HC Massamá
desloca-se ao rinque do
Académico Futebol Clube,
um dos centenários clubes da
cidade do Porto.

Jornal de Sintra,
uma MARCA concelhia
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Incerto Experiences, um serviço de experiências ao público
que conta já com duas Escape Rooms, uniu forças com o
músico Eduardo Faustino numa colaboração que deu origem
à Sala do Som. incertoexperiences.pt
Como o próprio nome sugere, a Sala do Som é uma sala es-
pecificamente criada para te fazer sentir o som de uma forma
única. Entrar na Sala do Som é entrar num novo mundo sonoro,
é entrar e viajar dentro de quatro paredes que te fazem ouvir
e sentir o som como nunca antes.
Para além de única esta experiência é também exclusiva, uma
vez que a sala acolhe uma nova peça musical todos os meses.
Até 31 de Janeiro terás a oportunidade de assistir à mais
recente peça “ As Sombras da Viagem”. Imagina que estás na
escuridão...e, de repente, a música entra em cena. Nesta história
encontrarás o teu caminho pelo meio das emoções, uma aven-
tura musical que te fará encontrar novos lugares sem nunca
levantares os pés do chão. Uma viagem que te fará sentir
alegria e saudade, segurança e incerteza.  Uma ótima expe-
riência para substituir um concerto ou uma ida ao teatro.
Durante 1 hora a história, o som e os efeitos visuais comple-
tam-se e, como se não bastasse, cada convidado tem ainda
direito a um cocktail de autor (com ou sem álcool) incluído na
experiência.
Com lotação máxima de sete pessoas, os preços variam de
acordo com o número de pessoas: 2 pessoas/30•, 3 pessoas/
40•, 4 pessoas/50•, 5 pessoas/60•, 6 pessoas/70• e 7 pessoas/
80•. Horário de reservas todos os dias das 16h às 23h. Preços
e Reservas
Durante o confinamento sentimos uma grande necessidade
de nos transportar para outros lugares, mais felizes, mais dis-
tantes, uma vez que a mobilidade estava condicionada. Desta
forma, surgiu a ideia de criarmos um espaço onde os convi-
dados têm a oportunidade de escapar à realidade e entrar
nesta viagem em forma de peça musical.
“Procuro com o meu conhecimento musical trazer às pessoas
uma experiência nova e servir apenas como catalisador para
levar os ouvintes a experienciar emoções mais intensas,
enquanto seguem a sua própria história” comenta Eduardo
Faustino, o guitarrista responsável pela peça “As Sombras
da Viagem” na Sala do Som, que trabalha como freelancer e
domina diversos estilos musicais desde jazz a rock. Instagram/
EduardoFaustino
“São experiências como esta que nos movem e nos alimentam
com a ambição necessária para continuarmos a criar momentos
inesquecíveis e transformadores na indústria e consequen-
temente na cultura” acrescenta Incerto Experiences acerca
das novas sessões. Instagram/IncertoExperiences.

Sintra
As Sombras da Viagem
A nova peça musical
na Sala do Som EXPOSIÇÕES

ROTEIRO

Sintra – Exposição coletiva
PAN PAN PAN DEMIA#7
Gabinetes Desconfinados, de
Bárbara Bulhão, Cândido, Fá-
bio Colaço, Joana Siqueni-
que, José Taborda, Luz Riva-
ra, Ricardo Sousa
Quando: Patente de 16 janeiro
a 31 de março
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Exposição “Uma vez,
e outra... e outra vez...” de
Maria João Costa
Quando: Até 24 janeiro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – A coleção galva-
nizArte comprimento de
Onde de P. Scripton
Quando: Até 24 janeiro
Onde: MU.SA - Museu das
Artes de Sintra

Sintra – Exposição “COLOR
STUDIES” de Cristina Lopes
Quando: De 16 de janeiro a
19 de fevereiro
Onde: Galeria Municipal -Ca-
sa Mantero

Sintra – Homenagem a Mar-
quesa de Cadaval
Quando: 15 janeiro, 21h.
Onde: Auditório Jorge Sam-
paio, Centro Cultural Olga
Cadaval

TEATRO
Sintra – “A Varanda”
Quando: 29 de janeiro, às 21
h.
Onde: Auditório Jorge Sam-
paio, Centro Cultural Olga Ca-
daval

MÚSICA
Sintra – Paulo Gonzo
Quando: 12 fevereiro, às 21h.
Onde: Auditório Jorge Sam-
paio, Centro Cultural Olga
Cadaval

OUTROS

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
de executivo, a atribuição do
nome de Gonçalo Ribeiro
Telles ao jardim que une a Av.
Afonso da Costa e a R.
Ribeiro Sanches, na União de
Freguesias de Massamá e
Monte Abraão.
Gonçalo Ribeiro Telles, arqui-
teto paisagista, falecido em
novembro de 2020, é figura
incontornável da arquitetura
paisagista e personalidade a
quem o município de Sintra
muito deve, estando na géne-
se do projeto de arquitetura
do Bairro de Mira Sintra e da
criação da Área de Paisagem

CULTURA

A Câmara Municipal de
Sintra aprovou, em reunião
do executivo, o apoio de 2
milhões de euros para as 9
Associações Humanitárias
de Bombeiros Voluntários do
Município para o ano 2021.
A verba agora aprovada visa
apoiar os Grupos de Inter-
venção Permanente (GIPE) e
as 9 corporações de bombei-
ros voluntários do Município
de Sintra, permitindo a pro-
moção e salvaguarda dos
interesses das populações.
Para o presidente da Câmara
Municipal de Sintra, Basílio
Horta, “este é um investi-
mento que se justifica a si
mesmo pela elevada impor-
tância dos serviços que os
bombeiros prestam à comu-
nidade”.
“Temos um grande respeito
pelo trabalho prestado e
temos consciência que mui-

Sintra apoia em 2 milhões de euros
Corporações de Bombeiros do concelho

tos se sacrificam em prol de
todos nós”, concluiu o au-
tarca.
O apoio financeiro tem ainda
como objetivos a ampliação
e manutenção de instalações
e infraestruturas, a gestão
corrente, logística e adminis-
trativa da corporação, a re-
paração de veículos de
prevenção, socorro, combate
a incêndios e salvamentos, de
outro equipamento operacio-
nal e de proteção individual,
bem como a ações de infor-
mação e formação.
Recorde-se que a Câmara

Municipal de Sintra tem
vindo a apoiar as Corpo-
rações de Bombeiros do
concelho no combate à
propagação do Covid-19.
Em junho de 2020 foi en-
tregue um apoio extraordiná-
rio de 225 mil euros e, desde
março do ano passado até ao
momento, distribuído material
de proteção individual e
disponibilizado os serviços
municipais para a lavagem e
desinfeção de viaturas, num
investimento superior a 680
mil euros.

Jardim de Sintra em Homenagem a
Gonçalo Ribeiro Telles

Protegida Sintra-Cascais a
qual deu origem ao Parque
Natural Sintra-Cascais.
Basílio Horta, presidente da
autarquia, relembrou que
“Gonçalo Ribeiro Telles
deixa-nos uma visão para o
futuro, a visão de um homem
e do arquiteto que lançou a
proteção legal aos parques
naturais, implementou o con-
ceito dos jardins urbanos e
foi um defensor da conci-
liação entre o espaço rural e
o citadino”.
Enquanto ambientalista con-
tribuiu para importantes atos
legislativos como a Lei de
Bases do Ambiente ou a Lei

do Impacto Ambiental. Um
dos grandes projetos da sua
carreira foi o desenho dos
jardins da Fundação Calouste
Gulbenkian, em coautoria com
António Viana Barreto. São
também da sua autoria os
projetos do espaço público
do Bairro das Estacas, os
jardins da Capela de São
Jerónimo, a cobertura vegetal
da colina do Castelo de São
Jorge ou ainda o Jardim
Amália Rodrigues, em Lisboa.
Em 2013 recebeu o prémio Sir
Geoffrey Jellicoe, considera-
do o Nobel da Arquitetura
Paisagista.

JORNAL DE SINTRA
Uma presença desde 1934 nos acontecimentos que fazem história



15INFORMAÇÃO DIGITAL – JORNAL DE SINTRA
SEXTA-FEIRA 15 DE JANEIRO DE 2021

PUBLICIDADE

JORNAL DE SINTRA
Há 87 anos a InforHá 87 anos a InforHá 87 anos a InforHá 87 anos a InforHá 87 anos a Informar e a Pmar e a Pmar e a Pmar e a Pmar e a Partilharartilharartilharartilharartilhar

8anos
1934 – 20211934 – 20211934 – 20211934 – 20211934 – 2021

7

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



JORNAL DE SINTRA – INFORMAÇÃO DIGITAL Av. Heliodoro Salgado, n.º 6 – 2710-572 SINTRA | Redacção: 21 910 68 31 | Publicidade: 21 910 68 30

A eleição do Presidente da República está marcada para 24 de
janeiro e devido à pandemia por Covid-19 foram tomadas
medidas preventivas, tais como criação de novos locais de
voto, mais mesas de voto e novas regras de forma a evitar e
controlar grandes concentrações de pessoas e, assim, reduzir
o risco de contágio.

Conheças as principais medidas:
• Pode votar antecipadamente em mobilidade no município
que entender no domingo, dia 17 de janeiro. Para isso, tem de
fazer o pedido do voto em mobilidade entre os dias 10 e 14 no
site do MAI, em www.votoantecipado.mai.gov.pt ou por via
postal. No dia 17 de janeiro, dirige-se ao município escolhido
e à mesa de voto identificando-se com o cartão de cidadão e
indicando a freguesia de inscrição no recenseamento eleitoral.
• Para evitar grandes concentrações de pessoas, foi reduzido
o número de eleitores por mesa de voto, o que obrigará a ter
mais secções e ao desdobramento de mesas de voto, que
aumentaram de 2.793 para as 12.287 relativamente às eleições
anteriores, passando o número máximo de 1.500 eleitores para
1.000 por cada uma.
• Além das regras de distanciamento e de utilização obrigatória
de máscara, é aconselhada a utilização de caneta própria para
votar.
• Os eleitores em confinamento obrigatório determinado pelas
autoridades de saúde devido à covid-19, têm de manifestar a
sua intenção de votar antecipadamente entre 14 e 17 de janeiro.
Equipas municipais, devidamente equipadas e com regras
sanitárias estritas, recolherão os votos entre 19 e 20 de janeiro.
Os boletins de voto terão que ficar, depois 48 horas, em qua-
rentena. Pode solicitar o voto antecipado em
www.votoantecipado.mai.gov.pt.
• Caso não saiba onde está recenseado, assim como o número
de eleitor, pode obter essa informação na junta de freguesia
do seu local de residência, através da página
www.recenseamento.mai.gov.pt ou enviando uma mensagem
escrita (SMS) para o número 3838, com a mensagem “RE
(espaço) número de CC/BI (espaço) data de nasci-
mento=aaaammdd”. Em alternativa, também pode perguntar
na sua junta de freguesia ou câmara municipal ou através da
Linha de Apoio ao Eleitor: 808 206 206.
• Os cidadãos portugueses que residem e estão recenseados
fora do território nacional exercem o seu direito de voto
presencialmente junto das representações diplomáticas e
consulados, ou nas delegações externas de ministérios e
instituições públicas portuguesas. A votação decorre nos
dias 23 e 24 de janeiro.
Saiba mais sobre o processo eleitoral no concelho de Sintra
em https://cm-sintra.pt/institucional/documentos-publicos/
eleicoes-presidenciais-24-janeiro-de-2021.

Informação
Eleições presidenciais
de 24 de janeiro

endo em conta a
evolução da si-
tuação epidemio-
lógica no país, o
Governo determi-

COVID-19

Novas medidas de confinamento geral

foto: cms

O Governo anunciou as novas medidas de confinamento que o país terá de cumprir a partir das
00h00 do dia 15 de janeiro, e durante pelo menos um mês, sendo que a situação será reavaliada
após 15 dias.

T
nou um conjunto de medidas
extraordinárias que têm como
objetivo limitar a propagação
da pandemia e proteger a saú-
de pública, assegurando as
cadeias de abastecimento de
bens e serviços essenciais.

Assim, as principais medidas
são:
dever geral de recolhimento
domiciliário, exceto para um
conjunto de deslocações au-
torizadas, nomeadamente:
aquisição de bens e serviços
essenciais, desempenho de
atividades profissionais

quando não haja lugar a
teletrabalho, participação no
âmbito da campanha eleitoral
ou da eleição do Presidente
da República, a frequência de
estabelecimentos escolares,
o cumprimento de partilha de
responsabilidades parentais,
entre outros;
confinamento obrigatório
para pessoas com COVID-19
ou em vigilância ativa;
encerramento de um conjunto
de instalações e estabele-
cimentos, incluindo ativida-
des culturais e de lazer, ativi-
dades desportivas e termas;
ficam suspensas as ativida-
des de comércio a retalho e
de prestação de serviços em
estabelecimentos abertos ao
público, com exceção dos

estabelecimentos autoriza-
dos;
estabelecimentos de restau-
ração funcionam exclusiva-
mente para entrega ao do-
micílio ou take-away;
serviços públicos prestam o
atendimento presencial por
marcação, sendo mantida e
reforçada a prestação dos
serviços através dos meios
digitais e dos centros de
contacto;
funcionamento de feiras e
mercados, apenas para ven-
da de produtos alimentares;
proíbe-se a realização de
celebrações e de outros
eventos, à exceção de cerimó-
nias religiosas;
permite-se a realização de
eventos no âmbito da cam-

panha eleitoral e da eleição do
Presidente da República;
obrigatoriedade de adoção
do regime de teletrabalho,
sempre que as funções em
causa o permitam, não sendo
obrigatório o teletrabalho
para os trabalhadores de
serviços essenciais;
aplica-se o regime excecional
e temporário de exercício de
direito de voto antecipado
para os eleitores que estejam
em confinamento obrigatório,
nomeadamente os cidadãos
residentes em estruturas
residenciais para idosos e em
outras respostas dedicadas a
pessoas idosas.

Fonte: CMS

JORNAL DE SINTRA
EM TEMPO DE PANDEMIA

Os tempos de pandemia, têm prejudicado, desde Março de 2020 todas as empresas
de Comunicação Social.
O Jornal de Sintra tem-se adaptado a estes tempos, mantendo, dentro do possível.
A sua publicação continua a ser realizada, dando, contudo, prioridade às edições
on-line, devido sobretudo à redução de custos.
Dentro deste temporário modelo de comunicação, que esperamos seja breve,
apelamos aos nossos leitores que poderão permanecer informados on-line, o que
antecipadamente muito agradecemos.

www.jornaldesintra.com
JORNAL DE SINTRA a informar desde 1934


